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Förord  
Arbetet med denna studie har varit gemensamt när det kommer till innehåll, arbetsprocess och              
skrivande. Vi har från start varit överens kring vår studie och diskuterat syfte, metod och resultat                
löpande under arbetets gång. Vi har tagit del av relevant forskning och litteratur inom vårt valda                
område som vi delat upp, läst och diskuterat. Det enda som genomförts enskilt är intervjuerna och                
transkriberingarna av dem, detta på grund av avståndet mellan oss. Däremot har vi under hela               
arbetsprocessen setts nästan dagligen på ett bibliotek som är beläget oss emellan med ca 10 mils                
köravstånd vardera vilket vi känner har underlättat arbetsprocessen. 
 
 
Slutligen vill vi rikta vänliga tack till att förskollärare som medverkat i studien, utan er hade vi inte                  
haft möjlighet att slutföra detta arbete. Vi vill också tacka våra familjer, främst våra respektive som                
hållit ställningarna när vi varit tvungna att använda mycket av vår tid för att skriva klart detta                 
examensarbete. 
 
 
7 Juni 2018, 
Anne Strömstedt & Hanna Broman. 
Studenter, Mittuniversitetet.  
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Abstrakt  
Idag betonar forskning allt mer nyttan med lekens egenvärde. Förskolan präglas dock av att använda               
leken som ett pedagogiskt verktyg för målmedvetet lärande, vilket skapar ett dilemma. Vi ställer oss               
frågande till om barns egeninitierade lek får tillräckligt med utrymme i förskolan eller om leken               
riskerar att bli något som barnen endast får ägna sig åt när inga andra aktiviteter planerade av                 
förskollärarna pågår. Syftet med studien är därför att undersöka förskollärares uppfattningar om            
barns egeninitierade lek, hur förskollärare förhåller sig till barns egeninitierade lek samt vad             
förskollärarna uttrycker ligger till grund för deras uppfattningar om lek. Genom en kvalitativ             
semistrukturerad intervjumodell genomförde vi intervjuer med åtta stycken legitimerade förskollärare          
på fyra förskolor i två skilda kommuner. Det som framgick i studien var att förskollärarnas               
uppfattningar om betydelse av barns egeninitierade lekar varierade och påverkade i sin tur det              
utrymme som barns egeninitierade lek gavs i respektive verksamhet. Förskollärarna uppfattade           
främst barnens egeninitierade lek som en aktivitet där barnen utvecklade sociala förmågor och som ett               
tidsfördriv barnen själva valt. Däremot uppfattade förskollärarna det som att deras pedagogiskt            
planerade aktiviteter stod för undervisning av övriga kunskapsmål i förskolans verksamhet och            
därmed barnens lärande. När det kommer till förskollärarnas uppfattningar om sin roll i barns              
egeninitierade lek kunde vi se att det varierade mellan förskollärarna. Många förskollärare valde att              
inte delta i barns egeninitierade lek på grund av uppfattningen av att leken bryts vid inträde i den.                  
Dessa förskollärare valde därför en observerande roll medan få förskollärare valde att anta en              
deltagande och observerande roll. Förskollärarnas uppfattningar grundade sig på deras uppväxt,           
tidigare erfarenheter och förskollärarutbildningen. I studien kunde vi se skillnader utifrån           
yrkeslivserfarenheter. De förskollärare med längst erfarenhet inom yrket är också de som deltar             
mest. De förskollärare som inte jobbat inom förskolan så många år var i större utsträckning kluvna i                 
sin roll på grund av erfarenheter som säger att barns lekbubbla spräcks vid förskollärarnas inträde i                
leken och påtryckningar från ledning och nyare forskning som poängterar vikten av vuxendeltagande             
i barns egeninitierade lekar. 
 
 
Nyckelord: Barns egeninitierade lek, egeninitierad lek,  förskola, förskollärare, uppfattningar  
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Introduktion 

Inledning 
Synen på vad lek är och hur man bör förhålla sig till lek har varierat genom åren. Forskning har sedan                    
länge betonat att leken främjar barns utveckling i form av förmågor vad gäller samspel och att förstå                 
sin omvärld (Öhman, 2011). Pramling Samuelsson och Sheridan (2016) framhåller att barns            
egeninitierade lek bidrar till att barnen utvecklas kognitivt, emotionellt, kommunikativt och socialt            
vilket kan vara av betydelse för dem livet ut. Jensen & Harvard (2009) betonar däremot lekens                
egenvärde, och menar att barn som leker tillsammans utvecklar gemensamma kunskapssystem och            
skapar på så vis en kultur tillsammans. Detta egenvärde ställer sig även Öhman (2011) bakom och                
beskriver leken som barnens främsta självuttryck som präglas av att vara självmotiverande och             
lustfylld. Barn leker sådant de har erfarenheter av, sånt de är intresserade av och sånt de vill veta mer                   
om. Leken blir därför ett uttryck som speglar det som är viktigt för barnens egen skull här-och-nu                 
vilket understryker vikten av att barn bör få leka fritt. Men att leka fritt innebär inte att barnens lek ska                    
lämnas fri från pedagogers deltagande (Öhman, 2011). Greve & Løndal (2012) menar att barn kan               
möta svårigheter i samspelet med varandra i leken, de understryker vikten av att pedagoger aktivt               
deltar i barnens lek samt att pedagoger även behöver hjälpa barnen att delta i leken och stötta dem                  
under lekens gång. Observationer av leken kan ge pedagoger en insikt i barnens kompetens och               
synliggöra barnens utveckling och intressen. Barns kompetens och intressen som förskolans läroplan,            
Lpfö 98 (2016) säger ska ligga till grund för hela förskolans verksamhet (Öhman, 2011). 
  
Under mitten av 1990-talet när förskolan blev en del av utbildningssystemet publicerades förskolans             
första läroplan 1998 och fokus började riktas mot en mer kunskapsinriktad och målstyrd verksamhet.              
Den nuvarande läroplanen för förskolan, Lpfö 98 betonar leken och säger att verksamheten ska              
präglas av ett medvetet bruk av leken för att främja varje barns utveckling och lärande               
(Utbildningsdepartementet, 2016). Barns lärande och utbildning betonas allt mer och leken förväntas            
användas som ett verktyg för att nå olika kunskapskrav (Johansson & Pramling Samuelsson, 2007;              
Öhman, 2011; Greve & Løndal, 2012). Detta går att förstå som att synen på leken som ett medvetet                  
pedagogiskt verktyg överväger synen på nyttan med lekens egenvärde. Öhman (2011) och Greve &              
Løndal (2012) ställer sig frågande till om barn egeninitierade lek får tillräckligt med utrymme i               
förskolan eller om leken riskerar att bli något som barnen bara får ägna sig åt när inga andra                  
pedagogiskt planerade aktiviteter pågår. 
 
Med utgångspunkt i forskning som betonar vikten av lek samt vikten av deltagande pedagoger i barns                
lek i relation till det som Öhman (2011) och Øksnes (2011) hävdar; om att de teorier om lek vi väljer att                     
luta oss emot påverkar hur vi handlar i praktiken och påverkar arbetet med barnen.Ser vi att det är av                   
vikt att synliggöra och bidra med kunskap om förskollärares uppfattningar om barns egeninitierade             
lek och deras eget deltagande lek samt vad förskollärarna uttrycker ligger till grund för deras               
uppfattningar, vilket vår studie kommer att handla om. 
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Bakgrund 

I följande bakgrund beskriver vi vad tidigare forskning säger om barns lek och nyttan med den för                 
barns utveckling och välbefinnande samt betydelsen av pedagogers närvaro i barns lek. Vi motiverar              
även och förklarar begreppet barns egeninitierad lek. 

 

Vad är lek? 

Vad lek är finns det inget enkelt svar på. Som vi tidigare nämnt har synen på vad lek är och hur man                      
bör förhålla sig till lek varierat genom åren och beror sannolikt på vem man frågar och vilken barnsyn                  
som dominerat under tiden frågan har ställts (Öhman, 2011). En av förskolans förfäder, Fröbel              
(1782-1852) ansåg att leken var självklar för barn och en väg till lärande. Medan Freud (1856-1939) såg                 
på leken som ett sätt att fly verkligheten för att barnen skulle få möjlighet att bearbeta upplevelser och                  
känslor och menade på så vis att leken verkade ångestreducerande. Teorier om att barn hanterar sin                
verklighet och sina inre konflikter som E.H. Eriksson (1902-1994) spunnit vidare på. Till skillnad från               
Freud som ansåg att barn bearbetade verkligheten i leken såg Piaget (1896-1980) snarare att barn               
imiterar verkligheten i lek och menade att denna kognitiva process var viktig för vår              
intelligensutveckling. Vygotskij (1896-1934) såg på leken som en social process där samspelet med             
andra är avgörande för inlärning och identitetsskapandet. Dessa teorier om vad lek är relateras till de                
områden som teoretiker och forskare tillhör eftersom de tittar närmare på leken ur sitt intresseområde               
och perspektiv (Öhman, 2011). Men dessa olika perspektiv understryker samtidigt vikten av lek och              
att den bör ges medvetet utrymme i förskolans verksamhet. Det som dock ständigt betonats om barns                
lek inom forskningen är att den karaktäriseras av att vara lustfylld, spontan och frivillig utan varken                
syfte eller mål (Øksnes, 2011). Denna spontana och självvalda lek har inom pedagogiken länge              
benämnts som “fri lek” men forskning visar att leken inte alls är fri utan styrs på olika sätt av                   
pedagogerna i förskolan som bland annat sätter ramar för hur, vad och när barnen får leka. (Tullgren,                 
2003). Därför har vi valt att använda oss av begreppet barns egeninitierade lek i denna studie för att                  
beskriva den spontana och av barn styrda leken i förskolans verksamhet. 
 
Värdet av egeninitierad lek 

Öhman (2011) argumenterar för att det inte finns något som kan ersätta barns egeninitierade lek och                
Johansson och Pramling Samuelsson (2007) menar att när barn leker finns det ingenting annat som är                
viktigare för dem än just själva leken. Lek har ofta betraktats som barns naturliga förhållningssätt till                
sin omvärld och ett uttryck för meningsskapande utifrån deras egna perspektiv där de i gemenskap               
med andra både reproducerar och producerar gemensamma referensramar av kulturella värden och            
normer. Barns lek blir därmed ett uttryck för det som är viktigt för dem här och nu. (Johansson &                   
Pramling Samuelsson, 2007; Jensen & Harvard, 2009). I leken utforskar barnen sin omvärld genom att               
prova sig fram på kreativa, fantasifulla och problemlösande sätt och på så vis utvecklar de självtillit                
genom att lära känna sig själva (Öhman, 2011). Denna fantasi och kreativitet är viktiga element i barns                 
lek och handlar om att kunna överskrida, vara innovativ och mentalt kunna förflytta sig för att                
upptäcka nya möjligheter i samspel med andra (Johansson & Pramling Samuelsson, 2007). Vygotskij             
(1995) framhåller att denna nyskapande och kombinatoriska förmåga i form av fantasi och kreativitet              
är grunden för människans hela kulturella värld. Ett påstående som (Knutsdotter Olofsson refererad i              
Harvard & Jensen, 2009) också ställer sig bakom genom att hävda att barn som leker kan förvandla                 
objekt i fantasin till något annat ligger till grund för den mänskliga intellektuella aktiviteten.  
 
Knutsdotter Olofsson (2009 refererad i Jensen och Harvard, 2009) poängterar också att barn utvecklas              
rent fysiskt när de leker genom att behärska sin kropp på olika sätt. Bland annat nämner författaren ett                  
exempel där denna utveckling av barns kroppsliga medvetenhet ledde till att övervinna rädslor i              
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fysiska utmaningar. Att leken kan fungera som ett sätt för barn att bearbeta känslor som exempelvis                
oro, sorg och trauman är något som även Öhman (2011) stödjer. Öhman (2011) och Pramling               
Samuelsson & Sheridan (2016) menar också att barnen utmanas rent socialt i leken genom att samspela                
och kommunicera med andra oavsett om barnen kommunicerar med en fiktiv figur, värld eller med               
en kompis. I detta samspel lär sig barn att samarbeta, kompromissa och möjlighet ges att reflektera                
kring andra och sig själva, vilket gynnar barns hela identitetsskapande. Knutsdotter Olofsson (2009             
refererad i Jensen & Harvard, 2009) betonar att rolleken är den absolut främsta aktiviteten för den                
språkliga utvecklingen. När barn leker tillsammans med andra lär sig barn att behärska det talade               
språket genom att göra sig förstådda och förstå andra då de skapar gemensamma lekramar. Detta               
sammanfattar Johansson och Pramling Samuelsson (2007) då dom menar att leken är kroppslig och              
direkt levd där barnens tankar, fantasi, språk deras kroppsliga uttryck skapar en helhet.  
 
 
Perspektiv på lek 
Den skandinaviska forskningen om lek har främst behandlat två områden. Det första området är              
pedagogers närvaro eller frånvaro i leken och det andra är lekens möjligheter för barns utveckling och                
lärande (Øksnes, 2011). Traditionellt sett har leken setts som barns angelägenhet som ska lämnas ifred               
från vuxnas deltagande (Öhman, 2011) Detta synsätt kom att ersättas av att se på leken som dionysisk;                 
som ett pedagogiskt medvetet verktyg för barns utveckling och lärande. Detta synsätt speglas i              
förskolans nuvarande läroplan, Lpfö 98 (Skolverket, 2016) som säger att: 
  

“Leken är viktig för barns utveckling och lärande. Ett medvetet bruk av leken för att 
främja varje barns utveckling och lärande ska prägla verksamheten i förskolan.” 

(Läroplan för förskolan Lpfö 98, 2016, s .4) 
  

Att leken främst betonats som ett medvetet verktyg för att uppnå andra pedagogiska mål är dock ett                 
förhållningssätt som kommit att kritiseras inom forskning som menar att mycket tyder på att barns               
egeninitierade lek i större utsträckning får stiga åt sidan för aktiviteter planerade av vuxna sett till                
både de nationella- och lokala politiska agendorna (Öhman, 2011; Greve & Løndal; 2012; Øksnes &               
Sundal; 2017) FN:s barnrättskommité är några av dom som också står för denna kritik. Detta efter att                 
ha oroats över hur rättigheterna till lek till stor del försummas i lagstiftning på nationell och lokalt                 
plan och kritiserar att de nordiska länderna främst satsar på organiserade och strukturerade             
lekaktiviteter i våra leksatsningar. De länder som valt att underteckna FN:s konvention om barns              
rättigheter har förbundit sig att följa reglerna som barnkonventionen föreskriver. Kritiken som            
framförts är publicerad som en förtydligande kommentar till Artikel 31 i barnkonventionen som             
fastslår att: 
  

“Konventionsstaterna erkänner barnets rätt till vila och fritid, till lek och rekreation 
anpassad till barnets ålder samt rätt att fritt delta i det kulturella och konstnärliga livet” 

  

Kommentaren har publicerats för att framhäva och öka förståelsen för ovanstående artikel och på så               
vis säkerhetsställa att dessa rättigheter för barn förverkligas. Vilket understryker vikten av lek med              
motiveringen att den gynnar alla aspekter av lärande och är grundläggande för barns hälsa och               
välbefinnande. Leken främjar utvecklingen av kreativitet, fantasi och därmed självförtroendet likväl           
som de stärker barnens fysiska, sociala, kognitiva och emotionella färdigheter. (Barnombudsmannen,           
2014). 
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Øksnes & Sundsdal (2017) upplever dock att detta synsätt på leken som dionysiskt; som ett               
instrument, är på väg att förändras och att forskning om barns lek numer tenderar att visa mer                 
intresse för lekens egenvärde och mångtydighet. Vilket till viss del synliggörs i förslaget om              
revidering av förskolans läroplan, Lpfö98 där leken fått en förtydligande stycke i förskolans uppdrag.              
Som slår fast att lek är grunden för barns utveckling, lärande och välbefinnande och att det är viktigt                  
att ge barnen tid, rum och ro att leka (Skolverket, 2018). 
 
 
Pedagogers deltagande i barns lek 
Som vi tidigare nämnt har barns egeninitierade lek i förskolan länge setts som något som skulle                
skyddas från vuxnas intrång och förbli lustfylld på barnens egna villkor, bekymmerslös och fri              
(Johansson & Pramling Samuelsson, 2007). Öhman (2011) och Mårdsjö Olsson (2010) menar däremot             
att barns lekar inte ska lämnas ifred från vuxna då granskning av lek kan vara ögonöppnande för att                  
pedagogerna ska förstå barns kompetens samt öka respekten av att barn ständigt lär sig nya saker. Att                 
observera leken ger pedagoger inblick i vad barnen är intresserade av, hur de utvecklas samt hur                
länge och med vilka de vill leka med (Santer et al, 2007). Öhman (2011) och Øksnes (2011) hävdar att                   
det finns en nära relation mellan teori och praktik i den meningen att teorin alltid ligger till grund för                   
vår förståelse och hur vi handlar i praktiken. Det innebär att de teorier om lek vi väljer att luta oss                    
emot kommer att påverka vart vi riktar uppmärksamheten mot i arbetet med barnen. Det blir därför                
viktigt att reflektera kring sina normer och värderingar och diskutera dem i arbetslaget för att på så                 
vis forma en samsyn i arbetet med barnen i verksamheten.  
 
Vissa barn har svårt att få en plats i leken och då behöver pedagogen ge dessa barn stöd i att få vara                      
med i leken och få integrera med andra barn. När pedagogen deltar i leken på lekens villkor ska                  
pedagogen fungera som en förebild till att utmana barnen att tänka i andra banor. Genom att stödja                 
barnen i deras utveckling i vad som krävs för att upprätthålla en lek och tillsammans med barnen                 
forma en stimulerande lekmiljö (Pramling Samuelsson & Sheridan, 2016; Öhman, 2011). Pramling            
Samuelsson & Sheridan (2016) och Öhman (2011) framhåller att det är pedagogens uppgift att se till                
att barn får möjligheter, tid och utrymme att leka.  
 
Folkman och Svedin (2003) framhåller också att barns egeninitierade lekar är beroende av vuxnas              
närvaro för att barnens lekar ska kunna utvecklas och för att skapa lekro. Knutsdotter Olofsson (1996)                
menar att det är de vuxnas ansvar att se till att barnen är trygga när de leker och vågar leva ut i leken                       
och att denna trygghet är en av de viktigaste byggstenarna när det kommer till barns lekförmåga.                
Knutsdotter Olofsson (2003) och Folkman & Svedin (2003) är överens om att en annan viktig byggsten                
är ostördhet när det kommer till att upprätthålla barns lek. När ett barn går in i en fiktiv roll är det                     
viktigt att inte störa barnet så att den sköra “lekbubbla” barnen är i under lek inte spräcks. En                  
lekbubbla kan förklaras med att barnen är så inne i leken att de lämnar tid och rum. Lekbubblan är                   
lika skör för yttre stimuli som en såpbubbla. Om denna bubbla går sönder så tappar barnen                
koncentrationen på vem de är i leken eller vad de gör. (Öhman, 2011). Folkman & Svedin (2003)                 
benämner detta som lekro och att en sådan kan uppstå då pedagogen sätter igång leken, håller ihop                 
den och ser till att barnen håller fokus på leken. Vidare menar författarna att den vuxnes betydelse i                  
leken också är av stor vikt för barn som inte söker vuxenhjälp. De kallar den vuxne i leken för “lekens                    
beskyddare” för barn som är oroliga och splittrade. En passiv lekbetraktare verkar negativt för ett               
barns lekutveckling eftersom barnet då inte får något stöd att utveckla goda relationer. Barnen              
tenderar istället att leka låtsaslekar av enklare sort samt bråklekar. Dessa negativa förhållningssätt             
bidrar till att pedagogen fungerar som en polis som tillrättavisar och griper in vid konflikter istället för                 
att ge det stöd barnen behöver för att utvecklas. Till skillnad från att vara passiv så är det inte heller                    
bra att lägga sig i barns lek så att lekbubblan spräcks, utan det gäller att vara lyhörd och följsam som                    
betraktande pedagog (Öhman, 2011). 
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I en studie av Aras (2015) visade det sig i intervjuer med förskollärare att de såg på barnens                  
egeninitierade lek som ett tillfälle för barnen att “rasa av sig” innan pedagogiskt planerade aktiviteter.               
Barns egeninitierade lekar sågs som ett tidsfördriv för barnen att sköta själva och som ett tillfälle för                 
förskollärarna att genomföra vissa organisatoriska saker som måste göras. Därmed upplever de att             
tiden till att delta i barns lek inte räcker till. Detta trots att förskollärarna i studien tycks eniga om att                    
det är viktigt att de engagerar sig i barns lek även om deras uppfattning om när och i vilken                   
utsträckning detta engagemang bör ske skiljer sig åt. Observationer visar att förskollärarna knappt             
deltog i barnens lek och när de väl gjorde det visade det sig att förskolläraren då antog en ganska                   
passiv roll i leken något som också Ivrendi (2017) kommer fram till. Vidare visar Ivrendi att oerfarna                 
pedagoger ofta engagerar sig mer i leken medan de mer erfarna som jobbat länge inom området väljer                 
rollen som åskådare. 
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Syfte 
Syftet med vår studie är att undersöka hur förskollärare uppfattar barns egeninitierade lek, hur de ser                
på sitt eget deltagande i barns lek samt vad som ligger till grund för dessa uppfattningar genom                 
intervjuer.  
 
 

● Vad är förskollärares uppfattningar om värdet av barns lek? 
● Vad är förskollärares uppfattningar om sin roll i barns lek? 
● Vad uttrycker förskollärarna ligger till grund för deras uppfattningar om barns lek? 
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Metod 
I detta kapitel redogör vi för varför vi valt att göra kvalitativa semistrukturerade intervjuer och               
beskriver hur urvalet gjorts och hur genomförandet av intervjuerna gått till. Avsnittet beskriver även              
vilken analysmetod vi använt och avslutas med vilka etiska överväganden vi ställts inför. 
 

Metodval 
Vi har som syfte att undersöka förskollärares uppfattningar om lek samt deras uppfattning om sitt               
deltagande i barns egeninitierade lek. För att uppnå detta har vi valt kvalitativa semistrukturerade              
intervjuer som metod för insamling av empiri till vår studie. Bryman (2011) beskriver att              
semistrukturerade intervjuer innebär att intervjuaren har frågor utifrån ett schema där frågorna är             
allmänt formulerade och öppnar upp för följdfrågor. I en semistrukturerad intervjuguide kan            
frågornas ordningsföljd variera utifrån vad respondenterna svarar. Ahrne & Svensson (2015) och            
Bryman (2011) framhåller att en kvalitativ forskningsmetod är flexibel och lämpar sig för att få               
utförligare svar och nå respondenterna på djupet då den ger utrymme till respondenterna att delge               
sina tankar, uppfattningar och reflektioner kring aktuellt område.  
 
Till vår hjälp under intervjuerna använde vi oss av en intervjuguide i form av ett schema med                 
frågeställningar som berör vårt område. I vårt arbete med att utforma intervjuguiden strävade vi efter               
att skapa så öppna frågor som möjligt, eftersom öppna frågor inte leder respondenternas svar i någon                
viss riktning. Istället kan öppna frågor leda till att synliggöra hur respondenterna tolkar en viss fråga                
och ge information om hur viktigt området är för respondenterna. En intervjuguide öppnar också upp               
för eventuella följdfrågor för att anknyta till något respondenterna har sagt och som vi eventuellt vill                
fördjupa oss i (Bryman, 2011). 
 

Genomförande och urval 
Inför intervjuerna 
Inför våra intervjuer har vi läst på vad tidigare forskning säger för att få bredare kunskap om vårt                  
valda område. Därefter utformade vi ett antal frågor utifrån studiens syfte till vår intervjuguide (se               
bilaga 3).  
 
Genom att maila ett missiv (se bilaga 1) till en förskolechef vardera i vårt närområde där vi beskrev                  
undersökningens syfte och förklarade att vi ville ha hjälp att hitta förskollärare som kunde tänkas ha                
tid och lust att delta i vår studie om att ta del av förskollärares uppfattningar om lek och sitt eget                    
deltagande i lek. Anledningen till att vi valde legitimerade förskollärare var för att de har en                
pedagogisk utbildning och är förhoppningsvis insatta i förskolans läroplan. Vi valde att inte skicka              
med vår intervjuguide, utan delgav endast det berörda området för studien. Anledningen till detta var               
att respondenterna skulle kunna uttrycka sina egna uppfattningar av deltagandet i barns lek och inte               
komma med färdigformulerade svar som pratats ihop i arbetslaget. Responsen från de förskolechefer             
vi valt att kontakta skiljde sig åt. En av oss tog kontakt med en förskolechef som relativt snabbt                  
svarade med namn och telefonnummer till fyra förskollärare att kontakta själva för att komma överens               
om tid och plats. Medan den andre av oss aldrig fick något svar och kontaktade därför förskollärare                 
direkt på ytterligare en förskola för att avtala tid och plats där intervjuerna kunde äga rum. 
 
I kvalitativa intervjuer behöver inte antalet intervjupersoner bestämmas i förväg, vilket           
Eriksson-Zetterquist & Ahrne (2015) menar är en fördel. Med tanke på den relativt korta tiden vi har                 
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till förfogande för denna studie när det kommer till genomförandet av intervjuer, transkribering och              
analysering av empirin övervägde vi att intervjua totalt sex förskollärare men valde till slut istället att                
intervjua totalt åtta förskollärare, varav vi intervjuade fyra var. Detta för att Eriksson-Zetterquist &              
Ahrne (2015) menar att sex intervjuer är för få för att uppnå en mättnad i studien.  
 
I vårt urval såg vi gärna att respondenterna skulle ha olika lång erfarenhet av yrket som förskollärare                 
på olika förskolor, för att på så sätt se om det finns skillnader eller likheter i respondenternas                 
uppfattningar om barns egeninitierade lek. Detta i strävan efter en bredare bild av förskollärarnas              
uppfattning om barns egeninitierade lek. Vi valde pedagoger med en varierande längd            
yrkeserfarenhet då synsättet på leken ändrats mycket dom senaste åren och därför också den formalia               
som lärs ut under utbildningen. Vi anser det som en intressant aspekt att få ett så brett omfång av                   
arbetslivserfarenhet som möjligt då detta utökar chansen att studien speglar en större bredd av              
arbetslagens synsätt på barns lek. Detta kan då synliggöra om någon tydlig koppling mellan              
arbetslivserfarenhet och pedagogens synsätt på leken finns. Vi önskade också se en variation gällande              
kön på respondenterna, för att se om förskollärarnas uppfattningar utifrån genus skiljer sig åt.              
Förskollärarna som intervjuades i studien är verksamma på fyra olika förskolor i två olika kommuner.  
 
Samtliga förskollärare var kvinnor och de hade mellan 5 - 27 års erfarenhet av yrket. Intervjuerna tog                 
ca 30 minuter vardera och genomfördes under två eftermiddagar och hölls i  samtalsrum valda av               
pedagogerna för att säkerhetsställa att de kände sig bekväma i en lugn och ostörd miljö. Detta är något                  
som (Bryman, 2011) menar är essentiellt för att respondenterna ska vara villiga att svara på frågorna                
och inte avbryta intervjun i förväg om denne känner sig obekväm i situationen. Anledningen till att vi                 
försökte hålla intervjuerna runt 30 minuter var för att vi inte ville ta för mycket tid av deras                  
verksamhet med barnen och för att respondenterna inte skall uppleva intervjun för lång vilket vi tror                
var en bidragande faktor till att få förskollärarna att ställa upp i studien.  
 
 
Under intervjuerna 
Vi intervjuade sammanlagt åtta förskollärare hos fyra förskolor i två olika kommuner. De rum som               
intervjuerna utfördes i var avskilda från barnen och bestämdes i samtliga fall av förskollärarna. Innan               
intervjuerna sattes igång så pratade vi lite med förskollärarna om vårt valda ämne och nämnde de                
forskningsetiska principerna Bryman (2011) och Vetenskapsrådet (2017) nämner. Själva intervjuerna          
utgick från vår intervjuguide och metoden vi använde oss av var semistrukturerade kvalitativa             
intervjuer, där de färdiga frågorna från vår intervjuguide inte var så många. Under intervjuernas gång               
och utifrån respondenternas svar ställde vi passande följdfrågor för att få så breda svar som möjligt.                
Detta för att lättare få en klar syn av förskollärarnas uppfattningar inom vårt valda område tills vi                 
upplevde att vi uppnått en mättnad i vår empiriska insamling. Denna mättnad innebär att samma typ                
av svar återkom i flera intervjuer (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015). Samtliga intervjuer spelades in              
med hjälp av mobiltelefonens röstinspelning verktyg samt en diktafon för att ha en backup så att inte                 
vårt empiriska material skulle gå förlorat till transkriberingarna (Bryman, 2011). 
 
 
Analysmetod 
Resultatet av vår studie har vuxit fram ur de tolkningar vi gjort av vårt empiriskt insamlade material.                 
Alla de åtta inspelade intervjuerna transkriberade vi ordagrant i direkt anslutning efter intervjuernas             
genomförande för att som Öberg (2015) beskriver hålla intryck från intervjun så färska som möjligt.               
Varje intervju tog ett par timmar var att transkribera men Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015)              
menar att transkribering av det inspelade materialet är till stor fördel för att upptäcka nyanser av de                 
sagda orden och kunna tolka intervjusvaren mellan raderna. Även Bryman (2011) framhåller att             
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inspelade intervjuer ska transkriberas för att synliggöra vad det är respondenten säger och även hur               
det sägs. Vårt transkriberade material skrevs ut och vi läste igenom alla intervjuer noggrant innan vi                
började markera likheter och skillnader i pedagogernas uppfattningar med olika färgpennor utifrån            
olika kategorier som synliggjordes. Därefter klippte vi ut intervjusvaren och klistrade upp dem på              
planscher som alla hade en rubrik utifrån de olika kategorierna. De rubriker vi kom fram till var:                 
Pedagogers uppfattningar om sin roll i barns lek, Hur pedagoger upplever att deras uppfattningar påverkar               
barns lek, Pedagogers uppfattningar om betydelsen av barns lek och Vad pedagogerna tror ligger till grund för                 
sina uppfattningar om barns egeninitierade lek. När alla intervjusvar som var väsentliga för vår studie               
hamnat under en rubrik, läste vi igenom dem igen för att kunna tolka och analysera svaren på ett                  
djupare plan, genom att söka efter mönster och variationer i form av likheter och skillnader i                
respondenternas svar. Resultatet analyserades bland annat utifrån förskollärarnas        
yrkeslivserfarenheter inom förskolan och faktumet att förskolorna är belägna på geografiskt skilda            
platser som faktor. Därmed synliggjordes också följande underrubriker: Leka för att utvecklas, Lek sker              
när inga andra pedagogiskt planerade aktiviteter pågår, Förskolläraren - en aktiv betraktare och Tidigare              
utbildning och yrkeslivserfarenhet spelar in. Därefter kunde vi påbörja vårt arbete med resultatet (Stukát,              
2011). 
 
 

Etiskt ställningstagande 
Bryman (2011) och Vetenskapsrådet (2017) hänvisar till fyra forskningsetiska principer som vi tog till              
beaktning inför insamlandet av empiri till vår studie. De fyra principer som framhålls är              
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Vi kommer här        
nedan att redogöra för vart och ett av kraven.  
 
Informationskravet hänvisar till att studiens deltagare får veta vad syfte är med studien samt              
frivillighet till att delta och rätten att när som helst avsluta sin medverkan.  
 
Samtyckeskravet innebär att studiens innehåll ska presenteras för deltagarna så att de kan ta              
ställning till om det vill eller inte vill delta i studien.  
 
Konfidentialitetskravet finns för att skydda de som deltar från att identifiera dem när studien finns               
tillgänglig. Inga namn eller platser får skrivas fram och deltagarna ska inför studien få information om                
detta. 
 
Nyttjandekravet innebär att allt datamaterial som exempelvis inspelade intervjuer förstörs när           
studien är avslutad.  
 
Utifrån dessa fyra krav informerade vi förskollärarna om vårt syfte med studien, om att deras               
deltagande var helt frivilligt att de när som helst under intervjun kunde välja att avbryta samtalet. Vi                 
delgav dem också information om att det inspelade materialet skulle förstöras då studien var färdig               
samt att alla namn och platser skulle fingeras för att utomstående inte skulle kunna identifiera               
förskollärarna och förskolorna.  
 

Metoddiskussion 
Eftersom syftet med vår studie var att undersöka förskollärares uppfattningar inom vårt valda             
område ansåg vi att intervjuer var det bästa tillvägagångssättet för att få reda på det. När vi genomfört                  
alla de åtta intervjuer upplevde vi att många svar återkom hos respondenterna och kände därmed att                
vi uppnått en “mättnad” i intervjusvaren (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015). Av den anledningen             
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valde vi att inte boka in några fler intervjuer. Att genomföra intervjuerna i olika kommuner på varsitt                 
håll var för oss effektivt då vi bor så långt ifrån varandra, samtidigt såg vi en fördel med att svaren                    
kanske skulle ge mer variation då de utfördes på geografiskt skilda håll. Nackdelen med att utföra                
intervjuerna enskilt var att vi i efterhand kände att det hade varit en fördel att vara två som                  
intervjuade, då vi hade kunnat komplettera och stötta varandra med relevanta följdfrågor eftersom vi              
båda är insatta i ämnet och därmed kunnat gå mer på djupet i svaren.  
 
När det kommer till urvalet av att intervjua förskollärare med skilda yrkeslivserfarenheter som             
förskollärare hade vi önskat lite mer variation, men det visade sig att en majoritet av förskollärarna på                 
förskolorna var relativt nyexaminerade. Anledningen till att vi strävade efter att respondenterna            
skulle ha olika lång yrkeslivserfarenhet är för att se om deras uppfattningar skiljer sig åt liksom                
Ivrendi (2017) kunde se i sin studie. Sökandet efter variation av respondenter utifrån kön visade sig                
vara en svårighet då det endast arbetade kvinnliga förskollärare på de förskolor vi utförde våra               
intervjuer. Vi är medvetna om att vi hade kunnat söka oss vidare till andra kommuner men med                 
tidsaspekten i åtanke valde vi att ändå genomföra intervjuerna på de förskolor vi valt ut från början.   
 
Det var respondenterna som valde vilka rum intervjuerna skulle förekomma. Samtliga respondenter            
valde samtalsrum avlägsna från verksamheten med barnen. Vi upplevde att det fungerade bra att              
utföra intervjuerna i dessa rum då förskollärarna verkade avslappnade och trygga under samtalen.             
Frågorna utifrån vår intervjuguide upplevde många förskollärare var stora och svåra frågor vilket             
gjorde att vi fick ställa frågorna igen och formulera om frågorna. Det var många frågor som “gick in i                   
varandra” och vi fick snarlika svar på några av frågorna, av den anledningen hade det varit av fördel                  
att ha färre frågor i intervjuguiden för att sedan fylla på med följdfrågor utifrån respondenternas svar.  
 
Valet att spela in intervjuer var av väldigt stor fördel då det gett oss möjlighet att återvända till                  
intervjuerna i sin helhet och lyssna till dem flera gånger. Hade vi istället valt att anteckna så är det                   
svårt att få med allt som sägs och alla nyanser i samtalet, samt hade det varit svårt att få intervjuerna                    
att flyta på likt de ömsesidiga samtal som vi var ute efter. Däremot märktes det till en början att vissa                    
förskollärare som vi intervjuade blev en aning nervösa av vetskapen att intervjun spelades in, många               
uttryckte att de inte tyckte om att lyssna på sin egen röst samtidigt som de var glada att de slapp                    
lyssna på intervjuerna i efterhand. Bryman (2011) betonar att den som blir intervjuad kan bli hämmad                
av inspelningsutrustningen och det faktum att samtalet spelas in. Ju längre intervjuerna fortgick så              
gick nervositeten över för de flesta förskollärare och intervjuerna fick karaktär av att vara ett vanligt                
samtal där man glömde bort att de spelades in. Valet att spela in med både diktafon och telefonens                  
inspelningsfunktion gjorde vi för att säkerställa att vårt inspelade material inte gick förlorat, dessutom              
var det en trygghet att ha dubbla uppsättningar med inspelningsutrustning om exempelvis batteriet             
skulle ta slut på någon av enheterna under intervjuerna.  
 
Att genomföra våra transkriberingar av samtalen i nära anslutning till avslutade intervjuer kändes bra              
då minnet av samtalen fortfarande var färskt. Transkriberingarna gjorde det också tydligt att övning              
ger färdighet när det kommer till att vara en god intervjuare då vi i efterhand vid vissa tillfällen hade                   
önskat att vi bett respondenterna utveckla sina svar eller ställt en följdfråga ytterligare. Trots att               
transkriberingarna var oerhört tidskrävande så var det till stor fördel då det möjliggjorde att vi kunde                
ta del av varandras material och därmed kunna synliggöra likheter och skillnader utifrån             
förskollärarnas svar. Genom att kunna citera förskollärarnas intervjusvar ges läsaren en förståelse i             
hur förskollärarna resonerar kring vårt område och därmed ökar tillförlitligheten i vår studie.  
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Resultat och analys 
Här presenterar vi resultatet från våra intervjuer samt vår tolkning av dessa. Utifrån vårt syfte har vi                 
skapat tre rubriker: Förskollärares uppfattningar om betydelsen av barns egeninitierade lek, Förskollärares            
uppfattningar om sin roll i barns egeninitierade lek och Vad ligger till grund för förskollärares uppfattningar om                 
barns egeninitierade lek.  
 
Utifrån respondenternas svar har vi kategoriserat resultatet ytterligare under följande underrubriker: 
 
 

● Leka för att utvecklas 
● Lek sker när inga pedagogiskt planerade aktiviteter pågår 
● Förskolläraren - en aktiv betraktare 
● Tidigare utbildning och yrkeslivserfarenhet spelar in 

 
 
De åtta förskollärare som intervjuades är verksamma på fyra olika förskolor i två olika kommuner.               
Alla namn på respondenterna och förskolorna är fingerade då vi tagit hänsyn till Bryman (2011) etiska                
principer som författaren beskriver. Konfidentialitetskravet som Bryman (2011) beskriver hänvisar till           
att ingen i studien ska kunna bli identifierad utifrån namn eller plats. Nedan presenterar vi               
förskollärarna som intervjuades, hur länge de har varit verksamma som förskollärare samt vilken             
förskola de jobbar på. 
 
 

Charlotte (5 år) , Josefine (3 år) och Maria (9 år)  - Bäverns förskola 
Maja (8 år)  - Isbjörnens förskola 
Emma (5 år) och Evelina (5 år)  - Örnens förskola 
Lisa ( 22 år) och Lisbeth (27 år)  - Flugans förskola  
 

 
Bäverns- och Isbjörnens förskola är belägna i samma kommun medan Örnens- och Flugans förskola              
tillhör en annan kommun. 
 
 
Det kursiverade i texten är citat hämtade från våra inspelade och transkriberade intervjuer. I vissa fall                
har citaten redigerats för att öka läsbarheten, dock med ambitionen att inte påverka innebörden av det                
som sagts (Bryman, 2011). Vi vill även poängtera att citaten inte speglar hela vårt insamlade material                
utan visar endast delar av helheten i empirin.  
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Förskollärares uppfattningar om barns egeninitierade lek 
Leka för att utvecklas 
När det kommer till betydelsen av barns lek är förskollärarna eniga om att den är jätteviktig för barns                  
utveckling av olika förmågor, främst den sociala kompetensen samt att leken fungerar som ett sätt för                
barnen att hantera upplevelser och erfarenheter. På frågan om vad förskollärares uppfattningar om             
betydelsen av barns lek är svarar Josefine såhär: “Jag tänker att leken är jätteviktig för deras sociala                 
utveckling. För att bearbeta intryck, känslor. Ja vardagshändelser eller livet liksom.” Barn behöver liksom vi               
vuxna utrymme för att bearbeta det vi har varit med om, antingen under en dag eller specifika                 
händelser som kan ta på psyket. Barn använder leken för detta medans vi vuxna kanske bearbetar                
dagen i soffan eller pratar med någon om det vi upplevt. Förskolläraren Maja ser nyttan i att leka                  
tillsammans med andra barn. “Den är otroligt viktig för där utvecklar dom så många förmågor. Social                
kompetens bland annat och den är ju jätteviktig!” Barn som leker utvecklar social kompetens vilket är av                 
stor vikt för att de ska fungera som goda samhällsmedborgare. Det är då viktigt att lägga grunden för                  
den sociala kompetensen redan tidigt i livet eftersom de ska bära med den för all framtid. Emma anser                  
att leken ligger till grund för allt lärande hos barnen och säger följande: “Framförallt, barn lär via lek.                  
Punkt.” Det går att förstå det som Emma säger som att leken är av allra högsta vikt i alla aktiviteter i                     
förskolan. Att implementera lek i undervisning och vardagliga situationer gör att barnen lär sig lättare               
och fortare. Leken ligger till grund för allt lärande och ska vara en byggsten i förskolans verksamhet.                 
Maria menar att leken måste ske på barnens villkor för att den ska vara meningsfull. Maria förklarar                 
det så här: “Leken är lustfylld och rolig och sker på barnens egna initiativ.” När lek blir ett tvång från en                     
pedagog kan leken med andra ord fallera om barnen inte är med på noterna. Det är därför av vikt att                    
leken sker på barnens initiativ, så att de naturligt kan utveckla de förmågor och kompetenser samt                
bearbeta de upplevelser de har varit med om.  
 
Sammanfattning 
Citaten understryker att förskollärarna anser att leken är viktig men pekar samtidigt på att              
förskollärarna ser på leken som dionysisk; som ett verktyg för att uppnå något annat. Leken ses som                 
en aktivitet för att nå kunskaper om sig själv och andra och för att utveckla färdigheter för att bli en                    
god samhällsmedborgare i framtiden. Majoriteten av förskollärarna betonar lekens betydelse för barns            
utveckling medan endast Maria nämner två kriterier som visar på synen om lekens egenvärde. Vilket               
speglar en syn på lek som en aktivitet viktiga för barnen här och nu utan varken syfte eller mål. 
 
 
Lek sker när inga pedagogiskt planerade aktiviteter pågår 
Vi tolkar det även som att förskollärarnas uppfattningar om betydelsen av barns egeninitierade lek              
påverkar hur de planerar och genomför verksamheten och är på så vis viktiga för vilket utrymme                
leken ges inom respektive förskoleverksamhet. Förskollärarna anser att barnen har mycket tid till             
egeninitierad lek, dock utanför rutiner och annan, av förskollärarna, planerad verksamhet. På frågan             
om hur mycket tid barnen har till lek under en dag svarar Lisa följande: “Nästan hela dagen förutom en                   
stund på förmiddagen när vi har temainriktad verksamhet också minus dom här måstena som måltider som vi                 
bryter för. Men annars är det lek, jaa lek mest hela dagen.” Lisa ger uttryck för att lek inte pågår under                     
vardagliga rutinsituationer och pedagogiskt planerade aktiviteter i verksamheten, hon får medhåll           
från Lisbeth som också uttrycker att lektiden går bort vid måltider och andra planerade aktiviteter.               
Hon uttrycker sig följande: “Dom har rätt så mycket tid till fri lek. Men sen går det ju bort en del tid till                       
frukost, lunch, mellanmål och planerade aktiviteter.” Vi tolkar det som att barnen inte har mycket att säga                 
till om när det kommer till egeninitierad lek under planerade aktiviteter och att det inte är tillåtet att                  
leka under måltiderna. Josefine däremot anser att måltiderna också kan rymma lek även om hon               
tycks osäker på om denna lek kan definieras som av barnen självvald. Josefin ger följande svar på                 
frågan om hur mycket tid barnen ges egeninitierad lek i verksamheten: “Men vi kan ju även alltså                 
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delvis leka lite vid matsituationerna om man säger så men det kanske inte är den fria leken.” Vi förstår det                    
som att majoriteten av barnens lek är egeninitierad mellan barnen och att förskollärarnas planerade              
aktiviteter och rutiner inte innefattar lek överhuvudtaget eller som inte innefattar lek som barnen              
själva initierar. Förskollärarna ger uttryck för att de står för barns lärande i form av undervisning                
under sina planerade aktiviteter i verksamheten medan barnen är lämnade åt sitt eget             
meningsskapande i sina egeninitierade lekar.  
 
Sammanfattning 
Respondenterna ger uttryck för att barnen har relativt mycket tid till lek i verksamheten. Dock är                
denna av barn egeninitierade lek, något som sker när inga pedagogiskt planerade aktiviteter eller              
rutinbundna situationer pågår.  
  

Förskollärares uppfattningar om sin roll i barns egeninitierade lek 
Förskolläraren - en aktiv betraktare 
Att barn står för sitt eget meningsskapande i sina egeninitierade lekar och att förskollärarna står för                
barns lärande genom undervisning i deras planerade aktiviteter, speglar sig också till viss del i den                
uppfattning förskollärarna har om sin roll i barns lek. Josefine ser på sin roll i barns egeninitierade                 
lekar som en stödjare för barn som har det svårt att få inträde i leken och samtidigt som en medlare                    
när det kommer till det sociala samspelet under leken. Hon ser även på sin roll som inspiratör för                  
barnen att ta leken vidare på egen hand. På frågan om hur förskollärare uppfattar sin roll i barns                  
egeninitierade lek svara Josefine följande: 
 
 

Josefine: - “Det är ju att stödja vissa barn som har behov att få stöd in i                 
leken. Och vissa barn behöver stöd i relationen eller vad jag ska säga.. i              
maktstrukturer och kommunikationen. Sen kan man ju också vara delaktig i           
leken och för att hjälpa barnen och utveckla leken, vägleda och vara en             
förebild. Det är viktigt att det finns en vuxen i närheten.” 

 
 
Emma ser till skillnad mot Josefine på sin roll i barns egeninitierade lek som en tillrättavisare som                 
endast kliver in i leken för att styra leken inom ramarna för vad som är accepterat hos henne. Trots att                    
forskning och förskolechefen påtrycker att förskollärarnas roll är att utveckla leken genom att delta.  
 
 

Emma: - “Alltså om man ser “shit vad dom leker bra”, då kan man ju               
kanske sätta sig vid dörren och låta dem leka men att man ändå har koll. Men                
ibland måste man gå in och styra i leken. Men jag uppfattar det jättesvårt att               
veta hur man ska göra där för dom (förskolechef och forskning) påtrycker            
ju hela tiden att vi ska gå in och styra mer i leken. Ofta tycker jag att vår roll                   
kanske handlar mycket om att tillrättavisa barns lek, för många lekar kan            
spåra ut. Vår största uppgift är ju egentligen att se till att de leker “rätt”               
grejer.” 
 

 
Utifrån Emmas utsagor så tycks hon inte hålla med vad forskning och förskolechefen påtrycker, då               
hon upplever sin roll som någon som ska tillrättavisa i leken. Till skillnad från Emma som ser på sin                   
roll som att hon är den som ska tillföra något i leken genom att bidra med ordning, så understryker                   
Lisbeth vikten av sitt uppdrag att vara med i barns lek eftersom hon anser att barnens lek kan bidra                   
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med viktiga kunskaper till henne som förskollärare genom att leken ger möjlighet att lära känna och                
utveckla en relation till barnen. Lisbeth, den förskollärare som också har längst yrkeslivserfarenhet             
som förskollärare säger: 
 

 
Lisbeth: - “Leker man med dom så kommer man ju nära dom, lär känna              
barnen fort. Ja man får andra kontakter med dom än om man sitter på en               
soffa och tittar på när dom leker. Vårt jobb är ju att vara MED! Man kan                
inte sitta med fötterna dragna under soffan och titta på när dom leker, det är               
inte vårt ansvar av lek, utan vi ska vara med!”  

 
 
Lisbeth använder leken som ett verktyg till att arbeta fram ett band mellan henne och barnet, något                 
som stärker deras kontakt med varandra. Till skillnad från Lisbeth så ser Maja på uppdraget om att                 
ständigt delta i barns lek som en omöjlighet och betonar att barnen behöver egen lektid som inte störs                  
av vuxnas deltagande. Detta förhållningssätt synliggör Maja genom att säga: “Jag kan inte se mig själv                
som att vara en del av leken hela hela tiden. Det kommer aldrig att ske [...] så kan det inte vara för jag tror att                         
dom behöver vara själva också.” Utifrån vad forskning säger om vikten av vuxendeltagande i barns lek i                 
relation till att Maja är pedagogiskt utbildad kan hennes synsätt tolkas som motsägande. Lisa              
motiverar dock Majas sätt att se på sin roll i barns egeninitierade lek med att det finns vissa lekar där                    
pedagogerna inte ska lägga sig i, barnen behöver i vissa lekar få bearbeta och utforska sina känslor                 
utan en vuxens påtryckande synsätt ska vara en del av leken.  
 

 
Lisa: - “Barnen upplever att det är jätteroligt när vi vuxna är med och leker,               
ibland agerar vi en motor som driver igång leken samt styr upp den när leken               
börjar gå för långt eller någon hamnat utanför. Andra gånger är vi dock inte              
välkomna såsom när barnen leker intima “vuxenlekar” och utforskar         
varandra, då får man agera åhörare och observera leken och lära av barnens             
upplevelser istället för att försöka vara med i leken och då avbryta den.” 
 

 
Trots att Lisa har uppfattningen om att hon som förskollärare är en viktig tillgång för barnen i barns                  
lek och att barnen uppskattar vuxnas deltagande i leken så menar hon att det finns situationer där                 
vuxna måste vara lyhörda och backa för att inte riskera att leken avbryts. Ett påstående som också                 
Emma beskriver som menar hon känner att det är svårt att träda in i en pågående lek för att sedan ta                     
rollen att leda den. 
 
 

Emma: “Leken avbryts ofta om jag försöker gå in och styra i leken när den               
pågår, jag är inte så ofta med i lekarna utan tittar hellre på en väl fungerande                
lek för att sedan gå in och tillrättavisa barnen om det behovet uppstår. Vi ska               
försöka använda leken för lärande men det är svårt, ibland fungerar det            
jättebra medan barnen andra gånger bara springer dom iväg.” 
 

 
Vi ser att Emma har en önskan om att använda leken som verktyg för att lära barnen nya kunskaper                   
men att det inte alltid är så lätt att praktisera teorin. Hon anser att det är en balansgång att träda in i                      
barnens lek utan att den avbryts. Det är därför inte självklart att alla pedagoger har förmågan att träda                  
in i barnens egeninitierad lekar och föra leken vidare, så som Emma beskriver så kan det vara lättare                  
att starta en ny lek och då ta kommandot från start för att på så vis kunna stimulera barnens lärande. 
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Sammanfattning 
Vi tolkar det som att det finns en tvetydighet kring förskollärarnas uppfattningar om sin egen roll i                 
barns egeninitierade lekar. De flesta förskollärare ger uttryck för att de som oftast inte deltar i barns                 
lek för att inte störa den. Samtidigt ger de uttryck för barns behov av närvarande pedagoger i den                  
egeninitierade leken. Detta för att stötta barn att ta sig in i leken, stötta barn socialt och kommunikativt                  
i leken, utveckla och vägleda i leken. Samt tillrättavisa barnen och styra leken så att den inte spårar ur. 
 
 

Vad som ligger till grund för förskollärares uppfattningar om barns 
egeninitierade lek 
Tidigare utbildning och yrkeslivserfarenheter spelar in 
Uppfattningarna om att inte vilja riskera att störa barns egeninitierade lek genom att delta i den                
grundar sig enligt förskollärarna i egna erfarenheter från deras barndom, deras yrkesverksamhet och             
från utbildningen när de läste till förskollärare. Samtidigt som deras uppfattningar av att de behövs i                
barns lek, enligt förskollärarna grundar sig i nyare forskning, påtryckningar från förskolechef och det              
nya förslaget om revidering av förskolans läroplan, lpfö98. Maja är en av de förskollärare som har                
tagit del av det nya revideringsförslaget och kommenterar det enligt följande: “Har läst             
revideringsförslaget till nya läroplanen och där står det att vi ska vara så närvarande som pedagoger hela tiden                  
[...]Men jag kommer aldrig bli en sån som leker från klockan 9 till 16.” Maja ställer sig tveksam till det nya                     
revideringsförslaget till förskolans läroplan (Skolverket, 2018) när det kommer till högre krav på             
vuxnas deltagande i barns lek vilket hon ser som en svårighet. Emma upplever också att kraven i form                  
av deltagande i barns lek ställer högre krav nu än förr genom forskning och verksamhetsledning.               
Emma ger uttryck för detta genom att säga följande: “Många gånger säger dom (forskning och               
förskolechef) att vi ska gå in och styra leken mer.” Det finns en viss balansgång som är svår att hålla sig                     
till, Emma uttrycker att hon har press över sig att styra mer i leken samtidigt som hon också givit                   
uttryck för att hon inte vill gå in i leken då hon är rädd att förstöra leken. Charlotte däremot lutar sig                     
mot tidigare erfarenheter från sin egen barndom och utbildningen och tycks inte ta del av nyare                
forskning kring barns lek. 
 
 

Charlotte: - “Man minns ju sin egen barndom. Hur mycket man lärde sig av andra               
kamrater och så. Sen har jag haft egna barn och sett deras lek och sen har jag ju                  
också fått läsa om hur viktigt det är i utbildningen.” 
 
 

De egna erfarenheterna, att man lär sig i samspel med andra barn samtidigt som det är något man sett                   
hos sina egna barn är betydande för vilka uppfattningar man har om lek. Även den litteratur man                 
tagit del av under utbildningen till förskollärare ligger till grund för uppfattningarna, detta är något               
som även Evelina påpekar. 
 

 
Evelina: - “Vi läste ju mycket om det på högskolan, just om leken och dess betydelse                
för barns utveckling, så där blev man ju inpräntad hur viktig den är. Läser man om                
det nu så står det ju samma saker, det hör man ju lite nu och då egentligen och man                   
får mail och grejer om det.” 
 
 

Vi ser att förskollärarna är kluvna när det kommer till den roll de bör inta i barns egeninitierade lekar.                   
Det grundar sig på föreställningar om pedagogers roll i leken utifrån erfarenheter inom yrket och från                
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förskollärarutbildningen. Förskollärarna tycks medvetna om att deras uppfattningar om barns          
egeninitierade lek påverkar barnens lek. Samtidigt som de anser att det är viktigt att vara goda                
förebilder för att synliggöra lekens betydelse och för att ge barnen möjlighet, tid och utrymme till att                 
leka i förskolan. Josefine uttrycker sig på följande vis: “Dom (barnen) lär ju sig genom oss. Vi är                  
förebilder.” Att vara en närvarande förskollärare kan anses som viktigt då vi spelar en stor roll i                 
barnens utveckling samt att barnen ser upp till oss. Det är av stor vikt att vi föregår med gott exempel.                    
Maria belyser vikten av att förmedla lekens vikt för lärandet: “Det är viktigt att pedagoger speglar att                 
barns lek är viktig. [...] Dom lär ju för livet i sin lek!” Förmedlar vi vuxna att barns lek är superviktig så                      
signalerar det också att barns lek är viktig i alla tänkbara situationer i verksamheten, detta är också                 
något som Lisa understryker genom att säga: “Här på förskolan pågår lek och den är livsviktig, utan den                  
kan vi stänga ner verksamheten!” 
 
Sammanfattning 
Utifrån respondenternas utsagor kan vi förstå att deras syn på lek ligger till grund i det som de lärde                   
sig under förskollärarutbildningen, erfarenheter utifrån arbetet som förskollärare och även vad nyare            
forskning säger om lek. Vi kan även se att respondenternas barndom spelar in samt hur de sett sina                  
egna barn förhållit sig till lek.  

 

Slutsatser 
Sammanfattningsvis belyser vår studie att förskollärare anser att barns egeninitierade lek är en viktig              
del för barnen i förskolans verksamhet. Främst för att barnen utvecklar olika förmågor och är viktig                
för att hantera sin vardag i leken. Gemensamt för alla förskollärare är också att barnen ges tid och                  
utrymme till egeninitierad lek när inga andra vardagliga rutiner och pedagogiskt planerade aktiviteter             
pågår. Vad gäller förskollärarnas deltagande i barns egentinitierade lek är samtliga medvetna om             
vikten av deras roll genom deltagande för att kunna stödja barn in i och under leken samt tillrättavis i                   
leken när den tenderar att gå över styr. Däremot väljer flera förskollärare att istället inta en mer                 
observerande roll på grund av rädslan av att förstöra barns lekbubbla. Dessa föreställningar om              
betydelsen av barns lek samt vuxnas roll i barns lek anser sig förskollärarna ha förvärvat genom egna                 
erfarenheter från sin egen barndom, genom sin yrkesverksamma tid som förskollärare samt genom             
deras förskollärarutbildning. 
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Diskussion 
I detta avsnitt kommer vi att diskutera resultatet från intervjuerna i vår studie i relation till studiens                 
syfte om hur förskollärare ser på barns egeninitierade lek, hur dom förhåller sig till barns               
egeninitierade lek i förskolan och vad som ligger till grund för dessa uppfattningar. 
 

Förskollärares uppfattningar om vad barns lek kan betyda 

I vår studie synliggörs det att förskollärarna anser att leken är mycket betydelsefull för barns lärande                
och utveckling. Främst när det kommer till barnens sociala utveckling samt förmågan att förstå sin               
omvärld som Öhman (2011) och Pramling Samuelsson & Sheridan (2016) menar att forskning sedan              
länge betonat. Det framkommer dock att barns egeninitierade lek är något som barnen har möjlighet               
att ägna sig åt när inga andra av förskollärarna planerade aktiviteter pågår och bekräftar därmed det                
som Öhman (2011) och Greve & Løndal (2012) ställer sig kritiska till, att leken riskerar att få för lite                   
utrymme i förskolans verksamhet. Förskollärarna är alla överens om att barnen har mycket tid till               
egeninitierad lek utanför pedagogiskt planerade aktiviteter och rutiner. De menar samtidigt att dessa             
pedagogiskt planerade aktiviteter med fokus på barns lärande och utveckling ur ett            
undervisningsperspektiv samt vardagliga rutiner, inte innefattar lek. Detta trots att förskolans           
läroplan, lpfö98 (2016) säger att främjandet av barns utveckling och lärande ska präglas av ett               
medvetet bruk av leken. Samt att forskning betonar leken som dionysisk; som ett verktyg för att nå                 
olika kunskapsmål i förskolan. 
 
 
Det blir tydligt att förskollärarna varken lägger större vikt vid leken som ett medvetet pedagogiskt               
verktyg eller ser till lekens egenvärde, vilket endast en av förskollärarna nämner, där leken anses vara                
självuppfyllande i och med att den präglas av att vara egeninitierad, lustfylld och ett uttryck för det                 
som är viktigt här och nu (Harvard & Jensen, 2009; Öhman, 2011; Øksnes, 2011). Trots att lekens                 
egenvärde innebär att leken skulle kunna ses som en tillgång när det kommer till förskolans uppdrag                
om att “verksamheten ska utgå från barnens erfarenhetsvärld, intressen, motivation och drivkraft att söka              
kunskaper” (Skolverket, 2011, s.6). Leken skulle därmed kunna ses som en arena för att komma barnen                
närmare på dessa områden, vi tolkar det dock som att förskollärarna ser på leken ur ett traditionellt                 
perspektiv om att leken är barnens angelägenhet som ska lämnas fri från vuxnas deltagande (Öhman,               
2011) med ett synsätt om att förskollärare står för barns utveckling och lärande i form av undervisning                 
i planerade aktiviteter och att barn lär och utvecklas på egen hand i deras egeninitierade lekar. 
 
 
Förskollärares uppfattningar om sin roll i barns egeninitierade lek 
De flesta förskollärare i vår studie säger att de sällan deltar i barns lek, ett mönster som vi tycker oss                    
känna igen utifrån egna erfarenheter från våra praktikperioder, då vi båda upplevt att pedagoger i               
förskolan främst använder tiden då barn leker till olika “måsten”. Exempelvis skriva            
informationspapper som ska delas ut till vårdnadshavare eller förberedelser av pedagogiskt planerade            
aktiviteter. Något som Aras (2015) bekräftar i sin studie vars resultat visar att förskollärare ser på                
barns lek som ett tidsfördriv där barnen gavs tillfälle att leka av sig och där förskollärarna gavs tillfälle                  
att genomföra organisatoriska sysslor. En uppfattning som vi trodde även skulle synliggöras bland             
förskollärarna i vår studie, förskollärarna gav visserligen uttryck för att inte delta i barns              
egeninitierade lek. Dock inte på grund av tidsbrist där de anser att de behöver använda tiden då barn                  
leker till att göra “måsten” utan motiverar sin frånvaro i barns egeninitierade lek genom att inte vilja                 
störa utan låta barnen leka i fred. Ett förhållningssätt som står i motsats till vad Folkman & Svedin                  
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(2003) och Knutsdotter Olofsson (2003) menar. Nämligen att vuxna är av betydande roll i barns               
egeninitierade lekar för att skapa lekro och ge möjlighet att hjälpa barnen att utveckla deras lekar.  
 
När det kommer till vilken roll förskollärarna faktiskt väljer att inta i barns egeninitierade lek så väljer                 
majoriteten att inta en observerande roll. Medan den förskollärare som har längst yrkeslivserfarenhet             
väljer att ta en deltagande roll i barnens lek samt poängterar vikten av detta. Det ser vi som en                   
motsättning från vad Ivrendi (2017) synliggjorde i sin studie där förskollärare med lite erfarenhet              
inom yrket valde att ta en allt större deltagande roll i leken i förskolan än de förskollärare som hade                   
lång erfarenhet. Även Öhman (2011) och Mårdsjö Olsson (2010) framhåller att barns lekar är beroende               
av vuxnas deltagande för att hjälpa och stötta barnen under leken, vilket studien visar att               
förskollärarna själva är medvetna om. De tycks slitas mellan egna erfarenheter som synliggjort att              
lekbubblan är skör och lätt att förstöra genom vuxnas inträde samt påtryckningar från forskning och               
verksamhetsledning som menar att pedagogerna ska delta i barnens egeninitierade lekar. Så även om              
forskning påtrycker att pedagoger ska vara med så mycket som möjligt i leken så finns det praktiska                 
exempel där det inte är möjligt utan att leken avbryts, detta då barnen till exempel upplever det som                  
genant med en vuxens sällskap i exempelvis en intim situation och därför hellre avbryter leken än                
låter den vuxne vara med. Några förskollärare menar att de endast kliver in i leken när det ser att                   
behovet finns då leken har spårat ur eller inte fungerar. De förskollärarna som väljer att ta en passiv                  
roll menar också att de förstör den sköra lekbubbla vid inträde i leken. Erfarenheterna av att leken                 
förstörs vid förskollärarnas deltagande kan bero på tillvägagångssättet som förskollärarna använt sig            
av för att få tillträde i leken. Eftersom de själva ger uttryck för att deras funktion i leken handlar om att                     
styra leken så att den inte spårar ur, snarare än att delta i leken på barnens villkor genom att utmana                    
barnen att tänka i nya banor och på så vis utveckla leken. Det är något som Öhman (2011) och                   
Pramling Samuelsson & Sheridan (2016) beskriver som syftet med pedagogers närvaro i leken.  
 
 
Vad som ligger till grund för förskollärares uppfattningar om barns 
egeninitierade lek 
Förskollärarna själva säger att deras uppfattning om betydelsen av barns egeninitierade lek och             
uppfattningen om sin egen roll i barns lek grundar sig i erfarenheter från sin egen barndom och sin                  
utbildning, vilket bekräftar att det finns en nära relation mellan teori och praktik, som Öhman (2011)                
och Øksnes (2011) beskriver. Förskollärarnas syn på lek som ett viktigt tidsfördriv som barnen själva               
väljer och synen på sin egen roll i barns lek som en passiv lekstödjare skulle till viss del kunna förstås                    
utifrån deras forskningsgrundande utbildning. Det visar sig dock vara motsägelsefullt i vår studie             
som visar att de som har längst yrkeslivserfarenhet som förskollärare har ett modernare perspektiv på               
leken och dess egenvärde. Till skillnad från de nyexaminerade förskollärarna som tycks stå för den               
mer traditionella synen på lek som Öhman (2011) beskriver som barns angelägenhet som ska lämnas               
ifred från vuxnas deltagande. Förskollärarna ger uttryck för att de finner ett dilemma i vilken roll de                 
bör inta i barnens lekar. Vilket vi tolkar som att förskollärarnas uppfattning om sitt deltagande i barns                 
lekar är på väg att förändras. Detta är något vi finner intressant då forskning om lek gått från att                   
traditionellt ha setts som något som ska lämnas ifred från vuxnas deltagande, till en nyare syn på lek                  
där ett större fokus riktats mot lekens egenvärde där betydelsen av deltagande pedagoger betonas.              
Denna vetenskap ligger till grund för förskollärarutbildningen så ur den aspekten bör de             
nyexaminerade förskollärarna vara medvetna om vikten av och förespråka att delta i barns lek. Vi ser                
det som en nödvändighet att hålla sig ajour genom att ta del av nyare forskning, inte minst med tanke                   
på den kritik som FN framfört vilket lett till en förtydligande kommentar som betonar lekens               
egenvärde och mångtydighet (Barnombudsmannen, 2014) vilket i sin tur ligger till grund till             
Skolverkets revideringsförslag av förskolans läroplan, lpfö98 (2018).  
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Avslutande reflektion 
Det som synliggjorts i analysen av våra intervjuer är att förskollärarna till stor del har en samsyn när                  
det kommer till deras uppfattningar om betydelsen av barns egeninitierade lekar. Förskollärarna är             
överens om att leken är oerhört viktig, främst för barns mångsidiga utveckling vilket resulterar i att de                 
upplever ger barnens mycket tid till egeninitierad lek. När det kommer till deras uppfattningar om               
den roll de väljer att inta i barns egeninitierade lekar ser vi att förskollärarna allt som oftast inte deltar                   
i barns lek på grund av rädslan för att förstöra leken. Vilket gör att barnen bland annat går miste om                    
värdefull hjälp i mötet av svårigheter i leken, stöttning i kommunikation i leken (Greve & Løndal,                
2012). Förskollärarna går dessutom själva miste om tillfällen i leken där de kan vinna viktiga               
kunskaper om barnens kompetens och intressen (Öhman, 2011; Mårdsjö Olsson, 2010).           
Förskollärarnas uttryck om vad som ligger till grund för deras uppfattningar grundar sig i              
förskollärarutbildningen, yrkeslivserfarenheter inom förskolan och sin egen barndom och erfarenheter          
från att själv vara förälder. Vilket understryker vikten av att hålla sig ajour och aktivt ta del av nyare                   
forskning i arbetet med barn eftersom de normer och värderingar vi formats av påverkar hur vi agerar                 
i praktiken (Tullgren, 2003; Öhman, 2011; Øksnes, 2011). Denna generella samsyn som vi ändå              
upplevde att de flesta förskollärarna hade i vår studie finner vi intressant eftersom faktorer som till                
exempel ålder, uppväxt, utbildning och plats i allra högsta grad kan påverka de normer och               
värderingar som i sin tur styr vad vi tänker, tycker och gör (Tullgren, 2003). Eftersom förskollärarna i                 
vår studie är yrkesverksamma på geografiskt skilda förskolor och har olika lång yrkeslivserfarenhet             
inom förskolan skulle det kunna vara rimligt att förskollärarnas uppfattningar skilde sig åt i större               
utsträckning. 
 
 
Framtida studier 
I vår studie har vi sökt svar och redogjort för pedagogers uppfattningar om betydelsen av barns                
egeninitierade lek, förskollärares uppfattningar om sin roll i barns egeninitierade lek samt vad som              
ligger till grund för dessa uppfattningar. Med utgångspunkt i de variationer vi sett av den roll                
förskollärarna väljer att inta så skulle det vara av intresse att genomföra en observerande studie för att                 
se om pedagogernas uppfattningar om sin roll i barns egeninitierade lekar överensstämmer med vad              
som faktiskt sker i verksamheten.  
 
Vi finner även intresse i att genomföra studien igen efter att Skolverkets förslag till revidering av                
förskolans läroplan (2018) eventuellt trätt i kraft. För att se om förskollärares uppfattningar om barns               
egeninitierade lek och förskollärares uppfattningar om sitt eget deltagande i barns lek har förändrats.              
Samt vad som i så fall ligger till grund för att dessa uppfattningar har förändrats. 
 
Utifrån de skillnader i förskollärarnas uppfattningar om sin egen roll i barns egeninitierade lek, vore               
det intressant att genomföra ytterligare en studie med syftet att jämföra likheter och skillnader i               
förskollärares arbetssätt kopplat till hur länge de varit verksamma som förskollärare.  
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Bilaga 1 
  

Missivbrev till förskolechef  
 
Hej! 
Vi heter Hanna Broman och Anne Strömstedt och läser sista terminen på            
förskollärarprogrammet på Mittuniversitetet i Sundsvall. Vi är i full färd med att skriva vårt              
examensarbete som berör ämnet pedagogers syn på barns egeninitierade lekar. 
 
Vi vill gärna ta del av förskollärares syn på hur de uppfattar sin roll i barnens egeninitierade                 
lekar genom intervjuer med några av dina medarbetare.  
 
Intervjuerna med förskollärarna kommer att ske enskilt och den beräknade tidsåtgången är            
ca 45 minuter per person. Intervjuerna kommer att spelas in med ljudupptagare för att sedan               
transkriberas av oss. Då vi genomför intervjuerna kommer vi ta hänsyn till Vetenskapsrådet             
forskningsetiska principer (www.vr.se) vilket innebär att allt deltagande är frivilligt och att            
förskollärarna kan avbryta intervjun och deltagandet när som helst. All information kommer            
att behandlas konfidentiellt så att varken deltagarna, förskolan eller ort kommer att visas             
samt att resultatet endast kommer att användas i forskningsändamål i den här uppsatsen.  
 
Vi ser gärna att vi kan utföra intervjuerna med förskollärarna under V.XX och/eller V.XX              
beroende på när de har möjlighet.  
 
 
Kontakta oss gärna på telefon eller mail om du har några frågor eller funderingar. 

 
Anne Strömstedt anstxxxx@xxxxxxx.xxxx.xx XXX-XXXXXXX 

 
Hanna Broman habrxxxx@xxxxxxx.xxxx.xx    XXX-XXXXXXX 

 
 

 
 

Tack för att Ni tog er tid att läsa detta mail. 
 

Med vänliga hälsningar 
Anne Strömstedt & Hanna Broman 
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Bilaga 2 
 
  

Missivbrev till förskollärare  
 
Hej! 
Vi heter Hanna Broman och Anne Strömstedt och läser sista terminen på            
förskollärarprogrammet på Mittuniversitetet i Sundsvall. Vi är i full färd med att skriva vårt              
examensarbete som berör ämnet pedagogers syn på barns egeninitierade lekar. 
 
Vi önskar ta del av förskollärares syn på hur de uppfattar sin roll i barnens egeninitierade lekar genom                  
intervjuer. 
 
Intervjuerna kommer att ske enskilt och den beräknade tidsåtgången är ca 45 minuter per              
förskollärare. Intervjuerna kommer att spelas in med ljudupptagare för att sedan transkriberas av oss.              
Då vi genomför intervjuerna kommer vi ta hänsyn till Vetenskapsrådet forskningsetiska principer            
(www.vr.se) vilket innebär att allt deltagande är frivilligt och att ni kan avbryta intervjun och               
deltagandet när som helst. All information kommer att behandlas konfidentiellt så att varken             
deltagarna, förskolan eller ort kommer att visas samt att resultatet endast kommer att användas för               
forskningsändamål i den här uppsatsen. 
 
Vi ser gärna att vi kan utföra intervjuerna under V.XX och/eller V.XX beroende på när möjlighet ges. 
 
 
Kontakta oss gärna på telefon eller mail om du har några frågor eller funderingar. 

 
Anne Strömstedt anstxxxx@xxxxxxx.xxxx.xx XXX-XXXXXXX 

 
Hanna Broman habrxxxx@xxxxxxx.xxxx.xx    XXX-XXXXXXX 

 
 

 
 

Tack för att Ni tog er tid att läsa detta mail. 
 

Med vänliga hälsningar 
Anne Strömstedt & Hanna Broman 
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Bilaga 3 
  

Intervjuguide 
 

● Hur länge har du varit verksam som förskollärare inom förskolan? 
 

● Hur mycket tid uppskattar du att barnen har till lek? 
 

● Vad är dina uppfattningar om betydelsen av barns lek? 
 

● Vad tror du ligger till grund för din uppfattning om barns egeninitierade lek? 
 

● Hur tror du att dina uppfattningar om lek påverkar barnens lek? 
 

● Vad är din uppfattning om den roll du har i barns lek? 
 

● Kan du berätta något mer som du anser är viktigt när det kommer till pedagoger och                
deras roll i barns lek? 
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