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Förord  
 
Traditionsenligt vill jag börja min c-uppsats med att tacka alla som på något sätt bidragit. För det första 
vill jag tacka kursansvarig på Mittuniversitetet i Sundsvall för att jag fick möjligheten att skriva 
uppsatsen ensam och min handledare Fabian Gunnars för tålamod, idéer och stöd. För det andra vill 
jag tacka min familj och mina vänner som haft en stor förståelse och stöttat under hela skrivprocessen. 
För det tredje vill jag tacka alla förskolor som gett mig möjligheten att samla in material, alla 
vårdnadshavare som givit sitt medgivande och alla forskningsdeltagare som bidragit med det mest 
värdefulla - sina tankar och åsikter. Förhoppningsvis har jag kunnat bidra till en realistisk bild av 
verkligheten. 
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Abstrakt  
 
Leken är det viktigaste elementet i förskolan. Merparten av de studier där man har undersökt 
pedagogernas deltagande, funktion eller roll i leken har gjorts från ett vuxenperspektiv och få studier 
har gjorts ur barnens synvinkel. Det saknas svar på en mera konkret och öppen frågeställning, såsom 
vad pedagogen ska göra när barn leker. Denna studies syfte var därför att få kunskap om förskolebarns 
perspektiv på pedagogen i leken.  
     Tjugosex åländska förskolebarn fick rita och muntligt beskriva vad de ansåg att pedagogen ska göra 
när de leker. Teckningarna och svaren analyserades och tolkades och fyra kategorier formades. Av 
resultatet framgår att nästan hälften av barnen ansåg att pedagogerna inte ska delta i leken, medan 
ungefär var fjärde ansåg att pedagogen ska ha hand om ordningen i leken. Var femte barn ville å sin 
sida att pedagogerna ska delta i leken.  
      Resultaten stämmer i viss mån in på det som tidigare forskats om pedagogen i leken från ett 
vuxenperspektiv, men det finns också skillnader. Detta synliggör vikten av forskning från barns 
perspektiv. Studien visar framförallt på att de barn som vill att pedagogen inte deltar i leken är dubbelt 
flera än de barn som önskar att pedagogen ska delta i deras lek. Studien kan ge en fingervisning om 
hur barn kan tänkas uppleva att pedagoger ska agera i leksituationer och belyser vikten av att låta 
barnen komma till tals vid planeringen av verksamheten. I framtiden behövs mera forskning på 
området för att ge förskolor större beredskap för att planera och utforma verksamheten på ett sätt som 
gynnar barnen. Exempelvis kunde man undersöka orsaker till att barnen anser att pedagogen ska delta 
eller inte delta. 
 
 
Nyckelord: barns perspektiv, förskola, lek, pedagogens uppgift 
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Introduktion  

Inledning  
I denna studie undersöker jag vad barn anser att pedagogen ska göra i leken och en av orsakerna är att 
jag i min framtida yrkesroll vill veta mera om vad barnen förväntar sig av mig i leksituationer. Min 
förförståelse är att många barn vill att pedagogen ska delta på olika sätt i leken. Jag tänker mig att man 
som barn gärna vill ha stöd av en vuxen pedagog och att pedagogen kan utveckla leken och göra den 
roligare. Som ålänning är jag dessutom extra intresserad av att undersöka detta i en åländsk kontext.      
    Leken är en viktig del av barns utveckling: den utvecklar bland annat barnens sociala och empatiska 
förmåga, erbjuder en plattform från vilken barnet utforskar sin omvärld och är ett sätt för barnen att 
bearbeta sina intryck och erfarenheter (Hughes, 2009). Leken spelar en stor roll i förskolans dagliga 
verksamhet. Nedan framgår betydelsen av lek i den svenska läroplanen för förskolan.  
    Skolverket (2016) skriver att leken är viktig för barns utveckling och lärande och att man i förskolan 
medvetet ska använda sig av leken för att främja varje barns utveckling. Skolverket skriver också att 
leken och det lustfyllda lärande stimulerar fantasi, inlevelse, kommunikation och förmåga att 
samarbeta och lösa problem.  Enligt Skolverket har alltså leken en central plats i förskolan tack vare 
dess många positiva effekter. 
     Det är också värt att notera att leken har en egen rubrik i den nya läroplanen som tas i bruk 1.7.2019: 
“Lek är grunden för utveckling, lärande och välbefinnande” (Skolverket, 2018, s. 8). I den motsvarande 
åländska läroplanen framgår bland annat att: “Leken ska ha en central plats i all 
barnomsorgsverksamhet” och att “leken ska vara förundervisningens främsta pedagogiska metod” 
(Ålands Landskapsregering, 2013, s. 6). 
    Samtidigt som leken ses som en perfekt utgångspunkt för de vuxna att ta in pedagogiska inslag och 
lärandeobjekt (Driscol & Pianta, 2010; Ålands Landskapsregering, 2013), riktas det också kritik mot att 
den fria leken aldrig är fri. Tullgren (2003) skriver i sin avhandling att pedagoger styr att barn leker, 
vad barn leker och hur barn leker. Tittar man specifikt på pedagogers deltagande i leken finns det både 
förespråkare och motståndare. Argumenten för att pedagoger ska delta handlar exempelvis om att 
leken då blir mera komplex och utvecklande och att det främjar relationen mellan pedagoger och barn 
(Bodrova & Leong, 2006; Driscol & Pianta, 2010; Wood, 2008). Motståndarna menar bland annat att 
pedagogers inblandning stör barnen i sitt lekande och gör att de inte till fullt ut får ta del av de 
möjligheter och fördelar som leken erbjuder (Brown & Freeman; 2001; Korat, Bahar & Snapir, 2003; 
Trawich-Smith & Dziurgot, 2011)  
    Merparten av de studier där man undersöker pedagogernas deltagande i leken har gjorts från ett 
vuxenperspektiv och få studier har gjorts ur barnens synvinkel (Sandberg, 2002). Samuelsson och 
Pramling (2013) har använt sig av barns perspektiv och studerat orsaker till att barn väljer att ta kontakt 
med vuxna när de leker. Glenn, Knight, Holt och Spence (2013) har undersökt hur barn upplever 
närvaron av en vuxen. En studie på svenska förskolebarn har bland annat utgått från frågan hur vuxna 
ska delta i leken (Sandberg, 2002), men undersökningen saknar svar på en mera konkret och öppen 
frågeställning, såsom vad pedagogen ska göra när barn leker. Studien kan fungera som ett illustrerande 
exempel på att det kan vara lämpligt att undersöka förskolebarns perspektiv på pedagogen i leken. Då 
leken är det viktigaste elementet i förskolan skulle insikter i hur barn upplever att pedagoger ska agera 
i leksituationer ge förskolorna större beredskap för att planera och utforma verksamheten på ett sätt 
som gynnar barnen. Att jämföra barnens perspektiv på pedagogen i leken med tidigare forskning som 
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gjorts ur ett vuxenperspektiv, kunde också bidra med värdefull information till detta 
forskningsområde. 
    Arbetet är upplagd på följande sätt: I kapitlet bakgrund behandlas relevanta begrepp och läsaren ges 
en inblick i den tidigare forskningen på området. Dessutom ges en överblick över hermeneutik som 
teoretisk ansats. Följande kapitel beskriver studiens syfte och forskningsfråga, metoden som använts 
och de forskningsetiska aspekterna. Därefter beskrivs resultaten, som följs av en diskussion av dessa 
och avslutningsvis dras slutsatser och förslag på fortsatt forskning ges. Som bilagor finns 
informationsbrev till förskolor och deltagande barns vårdnadshavare, samt forskningsdeltagarnas 
teckningar. 
 

Bakgrund 
 
Kapitlet består av sex underrubriker. Först presenteras centrala begrepp för studien. I barns lek görs en 
kort definition av barns lek och dessutom återges den åländska läroplanens huvudpunkter om lek. I 
därpå följande avsnitt ges en överblick över de olika argument som har framförts i debatten för och 
emot pedagogens deltagande i leken. Under rubriken pedagogens roll i leken ges en beskrivning på olika 
kategoriseringar som forskare har kommit fram till. Därefter presenteras den sparsamma forskning 
som behandlar barns perspektiv på pedagogen i leken och kapitlet avslutas med en beskrivning av 
hermeneutik som teoretisk ansats. 

Begrepp 

 
Inom forskningsområdet förekommer flertalet begrepp som är av betydelse för att förstå resonemanget 
i arbetet. Nedan följer de centrala lekbegreppen som har använts i den forskning som arbetets empiriska 
bakgrund består av: funktionell lek, symbolisk lek, konstruktionslek samt didaktisk lek.  
    Funktionell lek innehåller repeterande rörelser utan någon tydlig mening eller mål. Barnet känner 
stor tillfredsställelse över att ha klarat rörelserna (Fiorelli & Russ, 2012). Symbolisk lek är lek där barnet 
förflyttas till en fiktiv situation. Här tas hjälp av leksaker som skall ersätta riktiga objekt. Det finns inte 
några regler inom den här leken, det skall vara fritt och innehålla mycket fantasi (Fiorelli & Russ, 2012).  
    Konstruktionslek handlar om en lek med ett tydligt mål. Skapelsen som barnet skapar får vara något 
utan varken funktion eller mening, men får också betyda något och ha en mening, som till exempel ett 
hus, en bil eller en väg. Denna form av lek vill påvisa att barnet sakta men säkert går från ett metaforiskt 
tänkande till ett mer logiskt sådant. (Goldstein, 2012.) 
    Lek med regler/didaktisk lek är en lek där regler kan tillföras på flera olika sätt, detta för att lära 
barnet hur en specifik lek fungerar. Didaktisk lek är en lek där man gett regler till barnet på förhand. 
Tanken med den här formen av lek är att ge en uppgift åt barnet som skall öka barnets nuvarande 
kapacitet och förbereda barnet för nästa steg i utvecklingen. (Vygotsky, 1978.) 
    Det är värt att notera att man i den åländska läroplanen inte använder identiska begrepp för olika 
typer av lek, något som gestaltas i följande citat: ”Tillräcklig tid och utrymme för lekens alla former 
t.ex. ensamleken, den gemensamma rolleken, den spontana fria leken, bygg- och konstruktionsleken 
och den vuxenledda leken ska finnas med i förundervisningens upplägg” (Ålands Landskapsregering, 
2013, s. 6). Jag har ändå valt att utgå från de begrepp som framgår inledningsvis, eftersom de kan 
återfinnas i forskningen på området. 
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Barns lek 

 
Det finns ingen definition av lek och att dra en gräns mellan lek och andra aktiviteter, som till exempel 
lärande är inte enkelt (Hughes, 2009). Däremot har forskare identifierat flera element som är 
karaktäristiska för lek och som anses vara generellt accepterade. Leken är för det första motiverad av sig 
självt, det vill säga leken utförs bara för att den i sig är tillfredsställande. Leken är för det andra något 
som är frivilligt valt av deltagarna - om barn tvingas till lek upplever barnen det inte nödvändigtvis som 
lek. Leken är för det tredje lustfylld och för det fjärde inte bokstavlig, det vill säga det finns delar av leken 
som på något sätt förvränger verkligheten. Det femte karaktäriserande elementet för lek är att 
deltagaren är aktivt engagerad i den på något sätt, psykiskt, fysiskt eller både och. (Hughes, 2009.) 
    Tittar vi på lek i den åländska läroplanen för förskolan framgår det att leken spelar en viktig roll och 
att man gör en viss gränsdragning mellan lek och lärande: “Leken skall vara förundervisningens 
främsta pedagogiska metod. Lek är ju inte detsamma som lärande, men det finns en lekdimension i 
lärande och en lärandedimension i leken” (Ålands landskapsregering, 2013, s.6). Det framkommer 
också att leken skall ha en central plats i verksamheten och att den ger tillfredsställelse, glädje och nöje. 
Vidare står det att det också skall erbjudas tillräckligt med tid och utrymme för lekens alla olika former. 
 

Pedagogens deltagande i leken 

 
När det gäller barn, lek och pedagog handlar många frågor i forskningen om pedagogens deltagande 
eller icke-deltagande. Det framgår av tidigare forskning att det finns en motsättning mellan lärarens 
deltagande och icke deltagande i barns lek. Nedan presenteras först forskningsresultat som tyder på 
att vuxnas deltagande i barns lek kan vara gynnsamt av en eller annan orsak, därefter 
forskningsresultat som tyder på att vuxnas deltagande i barns lek kan vara negativt i någon bemärkelse 
och slutligen studier där forskarna tolkar pedagogens deltagande som både positivt och negativt. 
    Flera studier pekar på den positiva effekten av lärarens deltagande. Exempelvis menar van Der 
Aalsvoort m.fl. (2015) att pedagoger som förstår vikten av lek och hur de kan bidra till barns lärande 
och utveckling kan skapa en miljö där barn utvecklar alla de förmågor som leken kan erbjuda. Vidare 
finns det forskare som anser att pedagogen borde uppmuntra barnen att delta i mera komplexa 
aktiviteter som de inte klarar av på egen hand (Bodrava & Leong, 2006). Driscol och Pianta (2010) kom 
å sin sida fram till att lärarens deltagande i barnens lek främjar en positiv relation mellan barn och 
lärare. Det finns också forskning som pekar på att det inte finns några garantier att lärandemål uppnås 
genom barnledd lek (Wood, 2008). Forskare har även konstaterat att lärares eller vuxnas deltagande 
kan ha positiv inverkan på barnens lek och lärande: det kan förbättra barnens förmågor och främja 
deras sociala, kognitiva och språkliga utveckling (Smilansky & Shefatya, 1990). 
    Det finns forskare som på basis av sina studier menar att pedagoger inte bör delta i leken. Då lärare 
leder en lek till för stor utsträckning blir det störande för barnen och borde undvikas, konstaterar Brown 
och Freeman (2001). De menar att om vi tar ett steg tillbaka och observerar barns lek på avstånd, så 
kommer vi märka att barnen - när de får utrymme, tid och frihet - är experter på att leka själva. Liknande 
resultat framkom i studien av Korat, Bahar och Snapir (2003) som i resultatdelen av sin studie, pekar 
på det faktum att lärare eller vuxna som tar hänsyn till barnens åsikter och ger dem möjligheter att 
själva jobba fram en lösning är att föredra. Trawich-Smith och Dziurgot (2011) skriver att barns lek 
traditionellt har definierats som en barnledd aktivitet utan vuxnas inblandning. Enligt ett sådant 
perspektiv är barnledd lek sedd som den mest fördelaktiga för barn och lärare borde därför inte delta i 
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leken. Lärarnas deltagande kan störa barnens lek vilket kan begränsa barnens möjligheter att uppnå de 
största fördelarna som leken kan ge, både när det gäller utveckling och lärande (Trawich-Smith & 
Dziurgot, 2011). 
    Det finns också forskare som pekar ut att lärarnas deltagande kan ha såväl positivt som negativt 
inflytande, beroende på pedagogens kompetenser och på hur deltagandet utförs. Exempelvis har 
Bodrova och Leong (2003) kommit fram till att effektivt deltagande kräver mer än att bara leka 
tillsammans med barnen, det krävs att man är tillräckligt lyhörd inför situationen och kan erbjuda ett 
stöttande som är lämplig för situationen. I en annan studie av samma forskare (Bodrova och Leong, 
2007) framkom att effektivt deltagande i mera avancerade lekar förutsätter att läraren använder sig av 
konfliktlösning, vidareutveckling av leken och uppmuntran av samarbete samt klarar av att acceptera 
nya synsätt. Enligt studien av Chou (2013) behöver pedagogen behärska olika slags sätt att stötta barnen 
beroende på situationen, såsom verbala hintar, exemplifiering och samarbete. Tarman och Tarman 
(2011) konstaterar på basis av sin litteraturöversikt att pedagoger ska fungera som en modell och en 
demonstratör i leken och inte blanda sig i barnens lekar med direkta instruktioner. 
     I den åländska läroplanen (Ålands landskapsregering, 2013) beskrivs inte pedagogens deltagande i 
leken exakt, men på flera ställen antyds hur pedagogen förväntas handla när barn leker. Under 
rubriken övergripande mål står bland annat att förskollärarna skall erbjuda ett rikt och varierat utbud 
av lekmöjligheter. Utöver det skall de vuxna, enligt läroplanen, också ha rollen som handledare och 
ansvariga planerare av verksamheten. De vuxna i förundervisningen skall aktivt motverka att något 
barn behandlas sårande eller blir utanför gemenskapen. Pedagogerna skall, i enlighet med läroplanen, 
också visa intresse för flickor och pojkars intressen, tankar, känslor och lekar för att hjälpa barnen att 
bli medvetna om på vilket sätt de lär sig och om hur de kan påverka sitt eget lärande. De vuxna skall 
även ha en vägledande roll och vara goda förebilder för barnet. Vidare ska barnet vägledas till att följa 
reglerna i lekar och spel. Läroplanen lyfter därtill upp hur pedagogerna ska hjälpa barn med annat 
modersmål att leka: “Under introduktionstiden bör personalen vara extra lyhörd för barnets behov av 
stöd och hjälp för att förstå de andra barnen i leken” (Ålands landskapsregering, 2013, s.15).  

 

Pedagogens roll i leken 

 
De flesta av pedagogens uppgifter i leken kan kopplas till och definieras av deras roll i leken. När det 
gäller pedagogers eller vuxnas roll i leken har forskare genom åren kommit fram till olika typer av 
kategoriseringar. Wood, McMahon och Craunstoun (1980) presenterade redan på 1980-talet följande 
indelning vad gäller vuxnas roll i leken: parallellspelare, lagkompis, mentor och representant för 
verkligheten. Med parallellspelare menas att vuxna inte engagerar sig direkt med barnet, utan leker 
samtidigt med förhoppningen om att inge mera motivation till barnet. Begreppet lagkompis innebär att 
vuxna är på samma nivå som barnet, men föreslår riktning på leken genom att utvärdera den under 
lekens gång. Med mentor menas att den vuxne har en dominant roll i leken. Med begreppet representant 
för verkligheten menas den roll som pedagogen tar när den lär ut och instruerar en mer realistisk version 
av leken. Hodkin (1985) menar å sin sida att pedagoger bara har två roller i leken: en lekroll där 
pedagogen deltar i, utvärderar och bedömer barnets aktiviteter samt en instruktör, där pedagogen 
instruerar och introducerar barnet för ett problem. 
    I forskning från det nuvarande decenniet hävdar exempelvis Vorkapik och Katic (2015) att 
förskollärarstuderande främst intar följande roller: den som vidareutvecklar leken, den som 
demonstrerar leken och ger instruktioner, den som ger information, den som gör regler och den som 
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ställer frågor. I studien av Altun (2018) framkom fyra roller. Den första av dessa roller är 
planerare/organisatör - vilket innebär att pedagogen väljer vilken lek som skall lekas, organiserar miljön 
och ser till så att materialet som behövs finns och berättar reglerna för barnen. Den andra är 
observatör/handledare där lärarens roll är att observera barnen. Pedagogen går bara in och avbryter om 
det uppstår bråk mellan barnen eller om leken inte går som planerat, för att sen igen ta en roll som 
observatör utanför leken. Den tredje är lekkompis, vilken innebär att läraren är en i leken i form av en 
lekkompis. Läraren kan här gå med i leken när som helst. Den fjärde rollen är icke involverad, som 
innebär att läraren avlägsnar sig när leken har börjat och är inte involverad överhuvudtaget. Barnen får 
här lära sig att lösa sina problem själva i leken. 
 

Barns perspektiv på pedagogen i leken 

 
Barns perspektiv i forskning som handlar om lek är sällsynt, studier av lek är i allmänhet baserade på 
vuxnas perspektiv på barnens värld som "skapats" av vuxna (Sandberg, 2002). Nedan beskrivs de få 
studier som har gjorts där barns uppfattningar om lärarens deltagande eller uppgift i leken står i fokus. 
    Sandberg (2002) har utfört en studie där syftet var att undersöka, identifiera och beskriva barns 
föreställningar om lärarnas sätt att relatera till lek. I intervjuerna med barnen framkom bland annat att 
de flesta av barnen vill bestämma själva hur de skall leka och att läraren inte skall ta över kontrollen. 
När det gäller hur vuxna kan delta i leken visar Sandbergs studie att läraren kan fungera som en 
tillfällig vän som kan komma med idéer i densamma. En annan fråga var hur lärarna kunde bidra till 
leken och det framkom att många barn anser att lärare bidrar genom att hjälpa till att hålla reda och 
erbjuda lösningar på hur leken kan fortsätta. Barnen ser också lärare som stödpersoner för de barn som 
inte har någon lekkamrat. Sandberg frågade slutligen barnen hur läraren ska delta i leken. Svaren 
visade på att barn vill att lärare deltar i lek under vissa premisser, de kan exempelvis ta en roll som en 
vän, ifall inget annat barn är tillgängligt, delta i pågående lekar och/eller vara en praktisk eller moralisk 
support. Ett fenomen som framkommer i studien är att några lärare deltar i leken även om en del barn 
inte vill att de ska göra det. Det framkommer också att barnen ger sina kompisar mycket högre status i 
leken är vad de ger sina lärare. 
    Samuelsson och Pramling (2013) har undersökt på vilka grunder som barn involverar pedagoger i 
sina lekaktiviteter. Forskarna observerade barns lek i svenska förskolor och grundskolor och kunde 
ringa in fem huvudorsaker till att barn väljer att närma sig en vuxen. Den första orsaken är att barnet 
söker hjälp för att få resurser eller för att genomföra uppgifter, såsom att skriva sitt namn. Den andra 
orsaken är för att bli uppmärksammad eller hörd och den tredje handlar om att barnet vill berätta att 
lekkamraten gör något utanför ramarna. En fjärde orsak är att barnet vill ha ett förtydligande eller 
instruktioner gällande en viss aktivitet och den femte orsaken är att barnen vill att den vuxna deltar i 
leken. 
    När forskare har undersökt barns perspektiv på olika aspekter av lek har det visat sig att alla barn 
inte nödvändigtvis tycker om att vuxna deltar i leken. I studien av Rogers och Evans (2008) där man 
undersökte rollek kunde man konstatera att barnen blev upprörda när pedagoger avbröt deras lek och 
bad dem göra klart en annan uppgift. Barnen i studien visade på flera strategier för att dra ut på tiden 
eller avleda uppmärksamheten för att undvika lekrelaterade uppgifter av läraren. Glenn, Knight, Holt 
och Spence (2013) utförde en studie på kanadensiska barn och kunde på motsvarande sätt hitta bevis 
för att barnen upplevde att närvaron av en vuxen begränsade deras möjligheter till lek.  
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Hermeneutik som teoretisk ansats 

 
Nedan beskrivs hermeneutiken som teoretisk ansats, eftersom den är av betydande intresse för denna 
studie. Själva ordet hermeneutik betyder att tolka, förklara eller översätta och inom hermeneutiken vill 
man tolka meningen med saker som människor har skapat i dess historiska kontext, skriver Brinkkjaer 
Brinkkjaer & Høyen (2013). Helenius (1990, s. 64) beskriver den allmänna karaktären för hermeneutiken 
på följande sätt: ”Det är människan och hennes relationer till andra människor som ligger i centrum för 
hermeneutikens kunskapsintresse”. Vidare skriver han att det som kännetecknar hermeneutiken är 
intuition, strävan till ny kunskap, inlevelse, förhållande mellan del och helhet hos det som studeras och 
framförallt tolkning och förståelse av texter. 
    Som hermeneutiker letar man alltså efter betydelsen i människors uttryck både på ett historiskt, 
kulturellt och på ett konstnärligt plan och inom hermeneutiken strävar man efter att förstå och tolka 
människors intentioner (Hyldgaard, 2008). Tolkandet är en akt som består av att vi frilägger och 
tilldelar en mening år det som tolkas, skriver Ödman (2007). Tolkning som friläggande är inriktat mot 
det gamla eller det redan kända, medan den tilldelande aspekten har att göra med tolkningens 
framtidsinriktning, där man tar ställning till en företeelses möjligheter. Det finns alltså en pendling 
mellan dåtid och framtid, vilket är kärnan i Sartres progressiv-regressiva metod (Ödman, 2007). 
    För att förstå meningen bakom tingen måste man, enligt Brinkkjaer och Høyen (2013), beakta den 
kontext som produkten skapats inom. Därav kallas hermeneutiken för en kontextuell filosofi. 
Hermeneutik intresserar sig inte bara för ting utan för allt som är meningsfullt, det vill säga frambringat 
med en mening. Metoden som används för att förstå mening är tolkning och handlar om att från det 
konkreta uttrycket kunna dra en slutsats av uttryckets mening. Det som kan göras till föremål för 
tolkning kan vara mera än en text, det kan vara en lag, en historisk händelse, ett konstverk, en handling 
eller en berättelse. Dessa ting är skapade med en mening för skaparen hade en intention - han/hon ville 
något med att skapa tinget. (Brinkkjaer & Høyen, 2013.) 
    Inom hermeneutiken är målet att förstå den kulturella värld som produkter skapats i, men det är 
något som aldrig uppnås eftersom vi som människor är självständiga individer och var och en av oss 
har sina unika kulturella referensramar (Brinkkjaer & Høyen, 2013). Som hermeneutiken erkänner man 
att det finns flera sätt att förstå världen eller en viss företeelse på och att man aldrig kan ställa sig utanför 
sig själv för att studera verkligheten - hermeneutikern erkänner att vi alltid ser saker från olika 
synvinklar. (Ödman, 2007).  
    Inom hermeneutiken finns ett ömsesidigt beroendeförhållande mellan del och helhet. För att skapa 
förståelse krävs ett pendlande från del till helhet och helhet till del, vilket kallas för den hermeneutiska 
cirkeln. Denna cirkeln kan liknas vid att lägga pussel, skriver Ödman (2007): vi kan inte förstå en 
pusselbits innebörd utan att känna till helheten och inte heller förstå helheten utan att känna till 
innebörden hos alla bitar. I förståelsen kan helhetsnivån sägas gå före delnivån, vilket kallas tesen om 
helhetens prioritet. Ödman tillägger att denna tes ändå måste tolkas nyanserat. Ödman (2007, s.101) 
refererar till Heidegger som anser att man inte kan dra någon klar gräns mellan den hermeneutiska 
cirkelns objektiva och subjektiva aspekter och att det inte finns ingen text som är som den är. 
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Syfte 

 
Syftet med studien är att få kunskap om förskolebarns perspektiv på pedagogen i leken. 
 
Utifrån syftet formades följande forskningsfråga:  
Vad vill förskolebarn att pedagoger ska göra i leken? 
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Metod  
Ansats 
 
Förskolebarns perspektiv på ett visst fenomen - mera exakt vad pedagogen ska göra i leken - är central 
för denna studie. Med andra ord vill jag försöka tolka eller förklara hur förskolebarn ser på pedagogens 
agerande i leken. Min forskningsansats är därför hermeneutisk. Som hermeneutiker letar man, som 
tidigare beskrivits, efter betydelsen i människors uttryck både på ett historiskt, kulturellt och på ett 
konstnärligt plan och inom hermeneutiken strävar man efter att förstå och tolka människors intentioner 
(Hyldgaard, 2008). 
    Det finns traditionell indelning i kvalitativa och kvantitativa studier inom forskning - det som skiljer 
kvalitativa och kvantitativa metoder åt är olika sätt att ta fram och analysera data samt vilken roll 
forskaren har i detta arbete. Ett sätt att exemplifiera skillnaderna mellan kvalitativa och kvantitativa 
studier och metodik är att titta på data eller empiri. Enkelt uttryckt är kvantitativ data en beräkning 
såsom antal, vikt, längd, ålder, summa, medan kvalitativa data gäller saker som händelser, yttranden, 
bilder, smaker och beröring. Kvalitativa data mäter man inte utan det räcker med att konstatera att det 
finns och man är mera intresserad av hur de fungerar och i vilka situationer de förekommer än att veta 
hur mycket, hur länge eller hur ofta de finns. (Ahrne & Svensson, 2011) 
    Denna studiens syfte är att få kunskap om förskolebarns perspektiv på pedagogen i leken. Då det 
som ska undersökas inte är något mätbart, utan istället handlar om mjuka värden, såsom tankar, 
intentioner och känslor, är det en kvalitativ metod för insamling och analys av data det som är att 
föredra (Ahrne & Svensson, 2011). Kvalitativa metoder kan ses som ett övergripande begrepp för alla 
metoder som bygger på intervjuer, observationer eller analys av texter som inte har utformats för att 
analyseras kvantitativt med statistiska verktyg eller metoder (Ahrne & Svensson, 2011). 
Sammanfattningsvis kan jag konstatera att min studie, utgående från dess syfte, är av kvalitativ 
karaktär och att den görs med en hermeneutisk ansats, där jag som forskare tolkar 
forskningsdeltagarnas svar utgående från den kontext där de är skapade. 
 

 

Datainsamlingsmetod 
 
Visuell metodik i samhällsvetenskaper innebär att man använder bilder och bildinformation för att 
besvara frågor om olika aspekter av människors vardagsliv (Sverrison, 2011), vilket tangerar denna 
studies syfte. Vidare framgår av Saar och Nordberg (2014) att estetiska aktiviteter kan användas som 
metod för att skapa kunskap om ett visst fenomen, i synnerhet för barn som inte har ett utvecklat språk. 
I min studie har jag därför valt att låta barnen rita vad de anser att pedagoger ska göra då barn leker.  
    Att forskningsdeltagaren producerar bilder kan kallas för visuell elicitering, ett samlingsbegrepp för  
metoder där forskare och forskningsdeltagare själva eller tillsammans väljer ut eller skapar bilder (Fors 
& Bäckström, 2015). Saar och Nordberg (2014) understryker att barn bilder och bildskapande behöver 
undersökas och relateras till det sammanhang där de skapas. Kontexten är också en viktig 
utgångspunkt inom hermeneutiken (Brinkkjaer & Høyen, 2013). Därför görs studien i den miljö som 
barnen ombeds teckna om, det vill säga deras förskolemiljö.  
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Forskningen om barns bildproduktion har fått kritik för att man har fokuserat mera på produkten än 
på exempelvis barnets intentioner, skriver Saar och Nordberg (2014). Fors och Bäckström (2015) 
poängterar att det kan vara på sin plats att kombinera insamlande av bilder med intervjuer, eftersom 
forskaren inte alltid ser på bilden på samma sätt som den som har skapat bilden. Jag eftersträvar att 
samla in ett material som ger en så mångfacetterad bild som möjligt av barns perspektiv på pedagogen 
i leken, något jag enligt Fors och Bäckström (2015) kan få genom att väva ihop barnens bilder med deras 
berättande. Därför fick barnen möjlighet att berätta om det de har ritat på teckningarna i en kort 
intervju.  
    Som datainsamling används alltså visuell elicitering med tillhörande intervju. Genom att på detta 
sätt erbjuda barnen flera möjligheter att uttrycka sina idéer kan man hjälpa barnen att känna sig mera 
bekväma med att kommunicera och uttrycka sig (Grover, 2004). 
 

Urval 
 
I Mariehamn finns det tolv stycken förskolor. Med tanke på studiens omfattning har jag valt att göra 
studien på hälften av antalet förskolor. Jag drog lott om vilka förskolor jag skulle kontakta med en 
förfrågan om att få göra min forskning. Informationsbrev skickades ut till förskolorna, se bilaga. Av de 
förskolor jag kontaktade tackade fyra ja, medan två tackade nej. Den ena förskolan motiverade det med 
att de hade så få förskolebarn, medan den andra förskolan var väldigt tveksam och svarade inte inom 
utsatt tid. De förskolor som valde att delta skickade hem de informationsbrev jag hade sammanställt 
till föräldrarna, se bilaga. Föräldrarna fick godkänna barnets medverkan i studien genom att fylla i 
nedre delen av infobrevet och returnera det till förskolan, som i sin tur vidarebefordrade informationen 
till mig. 
    Totalt 31 förskolebarn fick delta i studien, men fyra av dessa var frånvarande på grund av sjukdom 
den dag som studien gjordes på ifrågavarande förskola. Av forskningsdeltagarna var 13 flickor och 14 
pojkar. Eftersom antalet forskningsdeltagare bedömdes vara tillräckligt kontaktades inga flera 
förskolor. 
 

Genomförande 
 
Min datainsamling gjordes genom att jag besökte en förskola i gången där de deltagande barnen fick 
sätta sig vid ett teckningsbord med en armlängds mellanrum. Varje barn tilldelades ett vitt papper och 
hade fri tillgång till såväl blyerts som färgpennor. Jag presenterade mig och gav dem sedan följande 
instruktion: 
 

Snart kommer du att få rita. Du ska rita det som jag säger att du ska rita. Det är viktigt att du inte pratar 
med den som sitter bredvid och att du inte tittar på någon annans teckning. Det är absolut ingen tävling, 
jag vill bara se på era teckningar. Sen när du är klar får du komma fram till mig med din teckning. Alla 
kommer att bli olika snabbt klara och det är okej. Är det något du vill fråga mig?Okej, då vill jag att du 
ska rita vad personalen ska göra när du leker. Med personalen menar jag … (namn på 
förskolepedagogerna vid respektive förskola). 
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Jag valde att utforma materialinsamlingen och ge instruktioner på detta sätt eftersom det för mig som 
forskare var viktigt att alla barn fick möjlighet och utrymme att uttrycka sin egen åsikt utan att påverkas 
av eller påverka andra. När alla var klara pratade jag enskilt med varje barn, i enlighet med vad som 
förespråkas av Fors och Bäckström (2015) när det gäller visuell elicitering.  Jag visade barnets teckning 
och frågade om det var barnets teckning. Jag sa sedan att “du skulle rita vad personalen ska göra när 
du leker. Kan du berätta vad du ritat? Jag ställde även följdfrågan: är det något mer du vill berätta? 
Barnets beskrivning skrev jag ner på baksidan av barnets bild samtidigt som de berättade, för att sedan 
kunna sammanställa insamlade data på ett korrekt sätt. Inlevelse och intuition, viktiga aspekter inom 
hermeneutiken (Helenius, 1990) var något som genomsyrade intervjun från min sida. Såsom tidigare 
nämnts kan man inom hermeneutiken aldrig ställa sig utanför sig själv för att studera verkligheten. 
    Ett av barnen kunde inte komma på något att varken rita eller berätta som kunde kopplas till studiens 
syfte och forskningsfråga, och av den orsaken togs denna teckning inte med i analysen. Således blev 
antalet forskningsdeltagare 26, fördelat på 13 flickor och 13 pojkar. 
 

Databearbetning och analys 
 
Jag använde mig av de tre grundläggande arbetssätt som Rennstam och Wästerfors (2011) beskriver för 
att analysera kvalitativt material: att sortera, reducera och argumentera. När all data hade samlats in, 
bekantade jag mig först med materialet upprepade gånger för att få en första förståelse av det. Det 
första arbetssättet, att sortera, innebär enligt Rennstam och Wästerfors (2011) att man sorterar sitt 
material på ett välgrundat sätt för att försöka skapa ordning för analysen. Jag utgick från barnens 
utsagor i både bild och text och grupperade teckningarna i övergripande teman först, för att senare 
kunna reducera dem.  
    Följande arbetssätt, att reducera, innebär att man sållar och beskär sitt material utan att göra avkall 
på nyanser och komplexitet (Rennstam och Wästerfors, 2011). Då den hermeneutiska ansatsen innebär 
att tolka forskningsdeltagarnas intentioner (Brinkkjaer & Høyen, 2013) försökte jag sätta mig in i den 
kontext där varje forskningsdeltagare hade skapat sitt svar i både text och bild och tolka innebörden. 
Jag utförde reduceringen genom att gruppera och kategorisera teckningarna utgående från deras 
tolkade innebörd flertalet gånger, vilket var nödvändigt för att få en tydlig samstämmighet och 
precision inom kategorierna. I analysen använde jag bland annat den hermeneutiska cirkeln och 
pendlade därmed mellan helhet och delar för att få större förståelse. Kategoriernas namn formulerades 
även om flertalet gånger för att motsvara innebörden i forskningsdeltagarnas svar. 
    Det tredje arbetssättet att argumentera, innebär att använda sin empiri i dialog med andra forskare 
och teoretiker, skriver Rennstam och Wästerfors (2011). Argumentationen återges i diskussionskapitlet 
längre fram i arbetet. 
 

Forskningsetiska överväganden 
 
Med tillförlitlighet, eller reliabilitet, menas att studiens resultat förblir de samma oavsett när 
undersökningen görs och oberoende av vem som utför undersökningen, förutsatt att förhållandena är 
likvärdiga (Kvale, 1997). I denna studie var förhållandena naturliga vid datainsamlingen - studien 
genomfördes i förskolebarnens dagliga verksamhetsmiljö. Dessutom kan studien upprepas på exakt 



 

 13 

likadant sätt eftersom tillvägagångssättet vid datainsamlingen och analysen har beskrivits i detalj, 
något som förespråkas av Stukát (2011). Vidare har alla forskningsdeltagare behandlats på samma sätt, 
situationen har varit likadan för alla. Ingen av de medverkande har heller fått ta del av de andras 
teckningar eller muntliga beskrivningar. Reliabilitet ur ett hermeneutiskt perspektiv innebär däremot 
att det inte finns en absolut sanning. Målet inom hermeneutiken är nämligen att förstå den kulturella 
värld som produkter skapats i, men det är något som aldrig uppnås eftersom vi som människor är 
självständiga individer och var och en av oss har sina unika kulturella referensramar (Brinkkjaer & 
Høyen, 2013). Som hermeneutiken erkänner man att det finns flera sätt att förstå världen eller en viss 
företeelse på (Ödman, 2007).  
    Med begreppet trovärdighet menar man hur väl forskningen lyckas mäta det den avser att mäta och 
trovärdighet är även forskningens kvalitetskontroll (Kvale, 1997). Trovärdighet kan också kallas 
validitet (Stukát, 2011). Vid kvalitativa studier vill man veta vad forskningsdeltagaren menar med eller 
hur hen uppfattar ett ord eller en företeelse (Trost, 2010). Den här studien syftar till att undersöka 
förskolebarns syn på pedagogen i leken och genom att barnen har fått rita vad de vill att pedagogerna 
ska göra i leken, anser jag att studien mäter det som den avser att mäta. Dessutom har teckningarna 
kompletterats med barnens egna ord för att tydliggöra bildens motiv.  
    Generaliserbarhet handlar om vem de resultat man får fram egentligen gäller för, skriver Stukát 
(2011). Utgående från min studie kan jag inte generalisera och påstå att alla förskolebarn har samma 
syn på hur förskolepedagoger skall agera under leksituationer. Däremot kan jag visa att en del 
förskolebarn har en sådan syn på pedagogen i leken. Resultaten kan ge betydelsefulla riktlinjer om 
förskolebarnens syn på pedagogen i leken. Detta kan hjälpa pedagoger och beslutsfattare att förstå 
leksituationer ur barnens perspektiv.  
    I fråga om etik finns det fyra allmänna huvudkrav på forskningen, skriver Stukát (2011): 
Informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet 
innebär att de som berörs av studien skall informeras att deltagande är frivilligt, om att de när som 
helst kan avbryta sin medverkan, om studiens syfte och om huvudsakliga tillvägagångssätt. Detta har 
jag gjort i både informationsbrevet till föräldrarna och till förskolorna. Samtyckeskravet innebär att 
deltagarna i en undersökning själva har rätt att bestämma över sin medverkan och detta är något som 
också framgick i informationsbrevet. Konfidentialitetskravet innebär att man tar hänsyn till de 
medverkandes anonymitet, jag har inte samlat in några personuppgifter om de deltagande barnen och 
de är således helt anonyma i min studie, den enda gången deras namn framkommer är i blanketten där 
vårdnadshavaren fyller i barnets namn och godkänner deras medverkan. Denna information syftar till 
att rätt barn deltar i studien och personuppgifterna kopplas inte ihop med deras teckningar. Det sista 
kravet är nyttjandekravet vilket innebär att den information som man samlar in bara får användas för 
forskningsändamål. I informationsbrevet uttryckte jag mig på följande sätt: “... resultaten kommer att 
behandlas så att inga obehöriga kan ta del av dem”.  
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Metoddiskussion 
 
När barnen ombads rita samt beskriva sin teckning användes ordet personal istället för pedagoger. 
Detta gjorde jag för att jag anser att barnen då bättre skulle förstå vad som frågades efter, i och med att 
barn sällan har koll på yrkestitlar såsom förskollärare. På varje förskola som studien gjordes på frågade 
jag dessutom av pedagogerna hur barnen benämner dem, och på varje förskola var svaret “personalen”. 
När barnen ombads teckna exemplifierade jag också begreppet personal genom att med namn beskriva 
de förskollärare som arbetade på den aktuella förskolan. På så sätt anser jag att barnen visste vad som 
frågades efter. 
     Barnens teckningar kompletterades med beskrivningar för att tolkningen och analysen skulle kunna 
göras med en större exakthet. Jag valde att skriva ner barnens beskrivningar bakom respektive 
teckning, istället för att använda ljudinspelning. Detta val gjorde jag av flera orsaker. För det första 
bestod beskrivningarna för det mesta bara av en mening eller två, en längd som inte innebar någon 
som helst svårighet att komma ihåg och anteckna i stunden. För det andra ville jag säkerställa att 
beskrivningen skulle kopplas till rätt teckning och jag upplevde att tillvägagångssättet att anteckna på 
baksidan av teckningen under själva intervjusituationen var en säker metod för att koppla rätt teckning 
till rätt beskrivning. Den tredje och mest vägande orsaken till att inte använda ljudinspelning var att 
jag oroades av att flera barn skulle uppleva situationen som obekväm eftersom majoriteten inte är vana 
vid ljudinspelade intervjuer och att de därför inte skulle våga prata. 
     Något som kan ifrågasättas är också vad barn egentligen kan få syn på och vad de kan uppfatta när 
det gäller pedagogen i leken. Uppfattar barnen exempelvis skillnaden på om pedagogen leker med 
dem, undervisar, styr eller hjälper dem? Det kan hända att de inte gör det, men det är inte heller det 
som denna studie eftersträvar att ge svar på. Istället vill jag undersöka vad barn anser att pedagogen 
ska göra i leken och det kan barnen ge svar på utan att vara tvungna att göra analyser av pedagogens 
beteende.  
    En sak jag vill påpeka är att syftet som framgår i mitt informationsbrev inte ordagrant är detsamma 
som studiens slutgiltiga syfte, detta på grund av att syftet omformulerats och förfinats också efter att 
informationsbreven skickades ut. Detta ser jag inte som något problem, eftersom innebörden ur 
informationssynvinkel är densamma. 
    När det gäller val av analysstrategi hade jag kunnat använda mig av en annan, men med tanke på 
mitt syfte och hur väl det i sin tur kunde kopplas samman med en hermeneutisk forskningsansats, 
anser jag att en hermeneutisk inriktad analys var mest lämplig för detta arbete. En annan analysmetod 
hade kunnat ge andra resultat, men samtidigt erkänner jag som hermeneutiker att det finns flera synsätt 
och flera sätt att se verkligheten på. 
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Resultat 
 
 
I det här kapitlet presenteras de resultat som grundar sig på förskolebarnens teckningar och intervjuer. 
Trots att studien är kvalitativ till sin karaktär anser jag att det är intressant att beskriva hur många 
utsagor det finns i varje kategori. I tabellen nedan framgår namnen på de fyra olika kategorierna, antalet 
barn vars utsagor kan kopplas till kategorierna samt den procentuella andelen. Varje kategori 
exemplifieras och beskrivs i varsin underrubrik. Kategorierna analyseras med hjälp av hermeneutisk 
ansats. I de fall där barnet nämner en vuxens namn eller ett annat barns namn, har jag fingerat namnet. 
Alla teckningar finns som bilaga. 
 
Kategori      Antal svar (n=26)                 % 
____________________________________________________________________________________ 
A) Pedagogen som icke-deltagare i leken  12               46 
B) Pedagogen som upprätthållare av ordning i leken 6    23 
C) Pedagogen som deltagare i leken    6    23 
D) Pedagogen som observatör av leken   2    8 
 
 

Pedagogen som icke-deltagare i leken 
 
Kategorin pedagogen som icke-deltagare i leken är den största i denna undersökning. Till den här kategorin 
hör tolv svar, vilket motsvarar 46 procent av studiens forskningsdeltagare. Alla utsagor som hör till 
denna kategori kännetecknas av utsagor som jag, utgående från bild, text och kontext, tolkat som att 
pedagogerna inte ska delta i barnens lek. Nedan beskrivs bilderna med tillhörande beskrivning enligt 
grupper med liknande innehåll. 
     Fem av barnen beskriver via bild eller text att personalen ska prata med varandra medan barnen 
leker. Såhär berättar ett barn: “Jag har ritat fröknarna som pratar med varandra. Dom ska prata med 
varandra när jag och Tobias leker.” Ett annat barn säger såhär: “Jag har ritat personalen som sitter vid 
bordet och pratar med varandra”. I en annan bild syns en person som pratar i telefon och illustratören 
berättar att hen har ritat en av pedagogerna som pratar i telefon. På bilden syns inte barnet eller 
leksituationen vilket jag har tolkat som att pedagogen inte på något sätt deltar i leken. Barnet berättar 
att det inte vill att pedagogen deltar utan att de ska göra “vuxensaker”. Ytterligare ett barn har ritat 
både vuxna och barn på samma bild och berättar att pedagogen inte ska vara med och leka med barnen. 
I Figur 1 på följande sida presenteras en teckning där budskapet är liknande. 
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Figur 1. Dom svarta är personal som ska stå och prata medan vi barn leker. Personalen ska inte leka med oss, 
dom är för stora. 
 
Ett sätt att tolka det material som beskrivits ovan, det vill säga att personalen ska prata med varandra 
medan barnen leker, är att barnen beskriver sin vardag på förskolan. Denna tolkning är friläggande och 
är inriktad på det gamla eller redan kända (Ödman, 2007), med tanke på att barnen under sin tid i 
förskolan kan ha uppfattat att pedagogerna ofta pratar med varandra när barnen leker. Ett annat sätt 
att se på nämnda material, baserat på den tilldelande tolkningen (Ödman, 2007), är att barnen ger 
uttryck för deras önskan. Det finns även en symbolik i att pedagogerna målats svarta och det övriga 
med färg. 
    Två av barnen har ritat och beskrivit att pedagogerna ska jobba administrativt när barnen leker. Det 
ena barnet har ritat sig själv lekandes i en konstruktionslek och pedagogen i vad som ser ut att vara ett 
rum, jobbandes på sin dator. Barnet berättar såhär: “Jag har ritat fröken som jobbar. Och sen har jag 
ritat mig själv som bygger med lego. Jag vill bygga med Lego själv medan fröken jobbar.” Det andra 
barnet beskriver sin teckning på följande sätt: 
 

Personalen sitter och gör sina räkningar, det tycker jag dom ska göra. Betala jobbräkningar, som att 
betala för elen, sånt där jobbigt. Dom ska inte leka med mig. Dom får inte ens gå ut, utan bara betala 
räkna inomhus. Och ibland kunde personalen vara hemma, så att vi är ensamma på förskolan. Då 
kunde vi barn gå på kafferast och äta massa choklad. 

 
Citatet ovan tolkar jag som att barnet uttrycker en önskan om att byta roll med pedagogen i 
leksituationen: hen säger att pedagogen ska göra jobbiga saker som att betala för el och sätter också 
upp regler för vad pedagogerna tillåts göra. Samtidigt verkar barnet vilja göra typiska vuxensaker, 
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vilket i barnets värld kan vara att ha kafferast och frossa i sötsaker. Denna tolkning baserar jag på en 
pendling mellan dåtid och framtid i enlighet med progressiv-regressiv metod (Ödman, 2007), där 
dåtiden representeras av de gamla eller nuvarande rollerna i förskolan och framtiden representeras av 
barnets beskrivning av omsvängda roller. Jag tolkar även barnets utsaga som en protest mot alla regler 
som finns i förskolan, inte bara i leken. 
    Två av barnen berättar och ritar att pedagogerna ska dricka kaffe då barnen leker. Pedagogen kan 
tolkas vara icke deltagande eftersom inget barn syns på bilden. Dessa teckningar syns i Figur 2 och i 
Figur 3 nedan. 
 

 
Figur 2. Jag har ritat fröken som dricker kaffe. Det vill jag att fröken ska göra när jag leker. 
 

 
Figur 3. Jag har ritat fröknarna på kaffe. Jag vill att fröknarna skall vara på kaffe när vi leker så vi barn får vara 
ensamma. 
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I Figur 3 på föregående sida har barnet ritat en liten bild i förhållande till papprets storlek, barnen 
gestaltas inte på bilden och den som ritat bilden beskriver att de (barnen) vill vara ensamma. Både 
helheten, dvs bildens dimensioner, och delen, såsom barnens frånvaro, samspelar vilket jag tolkar som 
att avståndet mellan pedagogernas värld och barnens värld är stort när det gäller lek. Både delen och 
helheten hjälper mig att förstå barnets intention, utan att jag för den skull säger mig göra anspråk på 
en entydig sanning. 
    Enbart en av forskningsdeltagarna har inte specificerat vad pedagogerna ska göra, annat än att inte 
delta i leken. “När vi leker ska dom göra nåt annat. De ska inte leka med oss.” Min intuition hjälper 
mig att förstå denna utsaga som att barnet inte bryr sig om vad pedagogen gör, utan det viktigaste är 
att barnen får leka själva. En annan tolkning kunde vara att barnet beskriver leksituationen såsom den 
brukar se ut. 
    Till kategorin hör också en utsaga som beskriver pedagogen som icke-deltagande och som någon typ 
av organisatör av miljön under tiden barnen leker rollekar. Det barnet har ritat två träd och beskriver 
sin teckning såhär: “Jag vill att fröknarna ska göra en djungel för oss barn inne. Fröknarna ska göra 
djungeln men dom ska inte leka där. Dom är för stora för att leka i djungeln.” Barnet verkar ge uttryck 
för en beroendeställning till pedagogerna i leken – det är fröknarna som ska tillverka djungeln och utan 
djungeln kan barnen inte leka. 
    Ett av barnen beskriver och ritar att pedagogerna ska leka med sig själva. På teckningen syns bara 
pedagogerna vilket jag tolkat som att pedagogerna inte deltar i barnens lek, som verkar försiggå på ett 
annat ställe. En alternativ tolkning kan vara att barnen tittar på pedagogerna när de leker, exempelvis 
som underhållning eller inspiration. Det finns som tidigare nämnts flera sätt att förstå verkligheten 
inom hermeneutiken (Ödman, 2007). Denna teckning med tillhörande beskrivning kan ses i Figur 4. 
 

 
Figur 4. Jag har ritat att personalen är ute och leker med sig själva. Jag har ritat Gunnel och Tea som leker med 
sig själva. 
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Pedagogen som upprätthållare av ordning i leken 
 
Kategorin pedagogen som upprätthållare av ordning i leken är den näst största i denna undersökning. Till 
den här kategorin hör sex svar, vilket motsvarar 23 procent av studiens forskningsdeltagare. I denna 
kategori beskrivs pedagogen som en som upprätthåller regler och ordning på förskolan.  
    Ett barn har ritat en teckning föreställande en sandlåda, och beskriver den såhär: “Jag har ritat en 
sandlåda där vi leker mycket. Vi barn leker tillsammans i sandlådan. Personalen står och tittar att vi 
inte sätter sand ut från sandlådan. Personalen ska titta så det inte blir bråk.” Denna utsaga kunde ha 
placerats i kategorin pedagogen som observatör, med tanke på att personalen ”står och tittar”, men 
samtidigt beskriver barnet att pedagogen ska förhindra bråk. Den sistnämnda delen bidrar till helheten 
på ett sätt som gör att jag tolkar pedagogens huvudsakliga uppgift som upprätthållare av ordning i 
leken.  
    En annan teckning föreställer tre personer runt ett bord. Förklaringen lyder: “Jag har ritat fröknarna 
på möte. Jag tycker fröknarna ska prata med varandra och se till att vi inte bråkar.” Denna utsaga kunde 
också placeras i en annan kategori (pedagogen som icke-deltagare i leken) i och med att fröknarna är på 
möte, men också här inflikar barnet att pedagogen ska förhindra bråk, vilket är motiveringen till att jag 
väljer att placera teckningen med tillhörande utsaga i denna kategori. En liknande utsaga finner man i 
Figur 5 nedan. 
 

 
Figur 5. Jag har ritat två barn och en personal. Personalen säger till om ena barnet slår det andra. Jag tycker 
inte personalen ska vara med och leka för barnen känner varandra bättre än personalen. 
 
 



 

 20 

En bild föreställer en person med riktad (streckad) blick mot ett barn som leker med en bil. Barnet 
berättar att personalen ska hålla ögonen på barnen när de leker och att personalen kan vara var som 
helst på gården bara de ser att barnen inte bråkar. Jag tänker att barnets intention är förmedla 
betydelsen av att pedagogerna alltid ska ha uppsikt över alla barn på gården. Jag tolkar också barnets 
utsaga som att leken är tryggare då pedagogen finns närvarande, utan att ändå delta.  
     Till kategorin hör också en teckning med två dukade bord och en person. Teckningen föreställer 
enligt barnet en av pedagogerna som dukar medan barnen leker. Barnet framhåller att några av 
pedagogerna skall vara inne och duka medan övriga ska vakta barnen så att de inte gör något fel. När 
jag använder den hermeneutiska cirkeln för att tolka teckningen och beskrivningen, upplever jag att 
det inte finns någon samstämmighet mellan helhet och del. Sett till helheten så beskriver barnet både i 
text och bild att pedagogerna ska duka, men samtidigt handlar en av delarna om att pedagogerna ska 
hålla ordning i leken. En tolkning kan vara att pedagogens uppgift är att både duka (vara frånvarande) 
och vakta, medan en annan tolkning är att pedagogens huvudsyssla är att övervaka. Trots tesen om 
helhetens prioritet (Ödman, 2007), har jag valt att tolka barnets utsaga som att pedagogen både ska 
övervaka och vara frånvarande. Tesen kan enligt Ödman (2007) tolkas nyanserat utgående från 
kontexten. 
    Ett barn har ritat och beskrivit att pedagogen ska finnas närvarande för att trösta, vilket jag tolkar att 
är något som ingår i att upprätthålla ordning och regler. Barnets teckning framgår i Figur 6 nedan.  
 

 
Figur 6. Jag har ritat personal och jag själv. Fröken springer till oss. Fröken sprang till mig för jag gråter, men 
jag glömde rita tårarna. 
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Pedagogen som deltagare i leken 
 
Kategorin pedagogen som deltagare i leken är den tredje största i denna undersökning. Till den här 
kategorin hör sex svar, vilket motsvarar 23 procent av studiens forskningsdeltagare. Hit hör utsagor 
där pedagogen är aktiv deltagare i barnens lek. I beskrivningen av rolleken i Figur 7 nedan framgår två 
namn, vilka är fingerade namn på pedagogerna i den aktuella förskolan. 
 

 
Figur 7.  Jag har ritat Karin och Johanna. Karin är en prinsessa och Johanna är en åsna. Vi leker att jag ska 
rädda Karin från Johanna. Jag tycker om när personalen är med och leker. 
 
 
Teckningen som framgår i Figur 7 består av ett barn och två pedagoger, den ena i en åsneroll och den 
andra som prinsessa. Den symboliska leken gestaltas i pedagogens djurskepnad på ett mycket tydligt 
sätt. Jag tolkar texten och bilden som att pedagogerna har en viktig och självklar roll i leken och verkar 
vara bättre lekkamrater än barnets jämnåriga. Bilden signalerar också ett viktigt budskap i och med att 
inget annat barn syns på bilden – den som ritat teckningen vill leka själv med pedagogerna. 
    En annan forskningsdeltagare berättar såhär om sin teckning med två personer och ett dockskåp: 
“Jag har ritat mig själv och fröken. Vi leker i dockskåpet. Jag tycker om att leka med fröknarna, Anna 
och jag brukar leka mycket”. Även här gör jag tolkningen att pedagogerna är bättre lekkamrater än de 
jämnåriga, särskilt med tanke på att de senare varken framkommer i text eller bild. 
    På en annan bild ser man en stor och en liten person, utan rekvisita. Det framgår av beskrivningen 
till bilden att pedagogerna först ska läsa saga för barnen och sedan leka med dem. Till kategorin hör 
också en teckning av en person som håller i en bok, och förklaringen till bilden är att fröknarna ska 
skriva i boken och sedan vara med barnen och leka. Boken blir ett intressant objekt att undersöka för 
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mig. Kännetecknande för hermeneutiken (Helenius, 1990) är bland annat intuitionen, och min intuition 
är att boken symboliserar trygghet, att barnen associerar till sagostunden med en känsla av trygghet.  
Frågan är varför barnet väljer att teckna och beskriva en lässtund som lek – är högläsningen kopplad 
till fantasi på samma sätt som leken? 
    En teckning i kategorin visar två människor, varav den ena räcker ut tungan. Så här lyder barnets 
förklaring: “Jag har ritat en personal som räcker ut tungan. Jag har ritat att personalen räcker ut tungan 
åt en annan vuxen, det är en del av leken vi leker tillsammans.” Kategorin pedagogen som deltagare 
innehåller även ett svar där pedagogen kan tolkas vara en tidvis deltagare av leken. Teckningen i fråga 
finns i Figur 8 nedan. 
 

 
Figur 8. Jag har ritat fröknarna med min kompis Calle och där står en av fröknarna och visar ett papper för Calle 
där det står att barnen ska få nya leksaker. Jag vill att fröknarna ibland får vara med, men bara ibland. 

 
Om jag ser till helheten i Figur 8, tolkar jag det som att både bildens motiv och en del av utsagan (”Jag 
vill att fröknarna ska vara med”) signalerar att barnets intention är att pedagogen på något sätt ska 
delta i leken. En av delarna (”men bara ibland”), signalerar däremot det motsatta. Här väljer jag att ta 
fasta på helheten i min kategorisering, i enlighet med tesen om helhetens prioritet (Ödman, 2007). 
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Pedagogen som observatör av leken 
  
Den fjärde kategorin benämns som pedagogen som observatör av leken. Till den här kategorin hör två 
svar. Det typiska för kategorin är att pedagogen ska titta på när barnen leker utan att själv delta. På den 
ena teckningen ser man en stor person och två små. Barnet berättar att det har ritat sig själv med 
färgpennor och att fröken ser på. Barnet tillägger att det tycker om att leka med andra barn för barn är 
mycket mindre än vuxna. I Figur 9 framgår kategorins andra bild, på vilken barnet leker någon typ av 
ensamlek. 
 

 
Figur 9. Jag har ritat en soffa där personalen sitter och tittar på när jag ritar vid ett ritbord. 
 
 
I Figur 9 är en stor del av teckningen blank och själva motivet är avskalat. Denna rymd tolkar jag som 
att barnet visar avståndet till andra pedagoger och barn och som att barnet upplever att stunden med 
pedagogen är en lugn stund där tid och rum försvinner.  
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Diskussion 
 
Syftet med studien var att få kunskap om förskolebarns perspektiv på pedagogen i leken. Med 
utgångspunkt i studiens frågeställning - vad vill förskolebarn att pedagogen ska göra i leken - 
framträdde tre tydliga kategorier, samt en mindre. Av resultaten framgår att nästan hälften av 
forskningsdeltagarna uppger att pedagogen inte ska delta i leken på något sätt. Vidare framgår att 
nästan en fjärdedel av de tillfrågade barnen anser att pedagogerna ska upprätthålla ordningen i leken. 
Dessutom anser ungefär en femtedel att pedagogen ska delta i barnens lek. De tillfrågade barnen verkar 
ha klara åsikter om vad pedagogen ska göra i leken, i och med att bara en forskningsdeltagare uppgav 
att pedagogen ibland ska delta och ibland inte. I detta kapitel kommer de tre största kategorierna att 
diskuteras i relation till tidigare forskning. 
 
 

”Pedagogen ska inte delta i leken” 
 
Många av forskningsdeltagarna anser att pedagogen inte ska delta i leken. I relation till min 
förförståelse är resultatet mycket intressant. De medverkande barnen beskriver i text och bild hur de 
vill att pedagogerna ska göra när de leker och det är nästan uteslutande handlingar som kan kopplas 
till vuxenvärlden: att prata med andra vuxna, att göra pappersarbete eller att dricka kaffe. Ett av de 
generellt accepterade elementen som är karaktäristiskt för lek är att den är frivilligt vald av deltagarna 
(Hughes, 2009) och det kan vara en av orsakerna till att kategorin är stor - barnen vill bestämma själva. 
Liknande resultat framkom i den tidigare beskrivna studien av Sandberg (2002): de flesta av barnen vill 
bestämma själva hur de skall leka och att läraren inte skall ta över kontrollen. Att barnen vill vara i fred 
när de leker är exakt det som Brown och Freeman (2001) tidigare konstaterat i sin studie. Resultatet kan 
också kopplas till det som framkom i studien av Trawich-Smith och Dziurgot (2011) - att pedagogens 
deltagande stör barnens lek - och det som framkom i studien av Brown och Freeman (2001) - att barnen 
är experter på att leka själva om man ger dem utrymme, tid och frihet.  
     I studien av Altun (2018), som dock inte utfördes utgående från ett barn perspektiv, var icke 
involverad en av de fyra rollerna som pedagogen kunde anta i leksituationer, och de uppgifter som 
Altun beskriver att hör till den rollen passar mycket väl in med de beskrivningar som barnen i denna 
kategori ger. En icke involverad ska nämligen avlägsna sig när leken har börjat och är inte involverad 
överhuvudtaget utan barnen får lära sig att lösa sina problem själva. 
     I och med att det är många av forskningsdeltagarna som beskriver att pedagogerna ska göra 
vuxensaker, föds en fråga. Är det så att barnen definierar lek som något som hör till sin egen värld? 
Eller återger barnen sin vardag på förskolan? Det hade varit intressant att fördjupa denna studie med 
observationer av hur vardagliga leksituationer i de berörda förskolorna ser ut, för att få svar på den 
senare frågan. 
     Att pedagoger inte ska delta för att de är inkapabla till att leka, är inget som framkommer i denna 
studie. Bara en forskningsdeltagare lyfter fram en orsak till att pedagogerna ska hålla sig utanför leken: 
“De är för stora för att leka i djungeln”. De facto anser ett av de medverkande barnen att pedagogerna 
ska leka med varandra, det som i litteraturen beskrivs som parallellek, vilket inte kan tolkas som att 
pedagogerna skulle ha svårigheter med att leka. Pedagoger som leker med varandra anser jag vara det 
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som Wood, McMahon och Craunstoun (1980) beskriver som pedagogen som parallellspelare, det vill 
säga att vuxna inte engagerar sig direkt med barnet, utan leker samtidigt med förhoppningen om att 
inge mera motivation till barnet. Här vill jag ändå påpeka att jag i denna studie inte undersökte orsaken 
till barns åsikter om pedagogens uppgift i leken, utan detta är något man måste forska vidare om för 
att kunna dra slutsatser om varför barnen anser att pedagogen inte ska delta. 
     Att nästan hälften av barnen i studien vill leka med andra barn och anser att pedagogen inte ska 
delta, kan också kopplas till relationen pedagog-barn i leken. Sandberg (2002) har konstaterat att barnen 
ger sina kompisar mycket högre status i leken är vad de ger sina lärare. Resultatet i min studie tyder 
på att många barn verkar vilja leka med sina kompisar och inte med förskolans pedagoger. 
 

”Pedagogen ska hålla ordning i leken” 

 
Nästan en fjärdedel av studiens forskningsdeltagare anser att pedagogen ska hålla koll på att ordning 
och regler följs i leken. Att barnen ser upprätthållande av ordning i leken som en viktig uppgift för 
pedagogen är något som också framkommit i studien av Pramling och Samuelsson (2013). En av fem 
orsaker till att barnen tar kontakt med vuxna i leken handlar om exakt detta - att barnet vill berätta att 
lekkamraten gör något utanför ramarna. I studien av Sandberg (2002) framkom också att barnen anser 
att pedagogerna bidrar i leken genom att de håller ordning och reda. 
    I den här kategorin kan barnens beskrivningar av pedagogens handlande tolkas vara nästintill exakt 
det som Altun (2018) beskriver angående sin roll observatör/handledare: pedagogerna håller sig på 
avstånd men rycker in om det uppstår en konflikt. Följande citat från en av forskningsdeltagarna i min 
studie kan exemplifiera: “Personalen står och tittar att vi inte sätter sand ut från sandlådan. Personalen 
ska titta så det inte blir bråk”.  
     Något som blir uppenbart för mig är att barnen uteslutande beskriver, antingen i text eller i bild, att 
pedagogen ska hålla koll på regler, men själv inte delta. Detta citat kan exemplifiera: ”Personalen säger 
till om ena barnet slår det andra. Jag tycker inte personalen ska vara med och leka för barnen känner 
varandra bättre än personalen”. En del barn verkar alltså inte tycka att pedagogen kan kombinera 
deltagande i leken med att hålla koll på ordning och regler. 
    Såsom framkommit tidigare står det i åländska läroplanen för förskolan att de vuxna aktivt ska 
motverka att något barn behandlas sårande eller blir utanför gemenskapen samt vägleda barnen att 
följa reglerna i lekar och spel. Att nästan en fjärdedel av förskolebarnen i denna studie lyfter upp detta 
som den huvudsakliga uppgiften pedagogen har i leken, visar vilken vikt barnen sätter vid att 
pedagogen ska finnas till hand som en konfliktlösare. Resultatet tyder också på att pedagogen måste 
vara lyhörd inför barnens behov, eftersom det trots allt finns barn som hellre ser pedagogen som 
observatör än som icke-deltagande. 
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”Pedagogen ska delta i leken” 

 
Ungefär en femtedel av studiens forskningsdeltagare vill att pedagogen deltar i deras lek Exempelvis 
uttryckte sig ett av barnen såhär: “Jag har ritat mig själv och fröken. Vi leker i dockskåpet. Jag tycker 
om att leka med fröknarna, Anna och jag brukar leka mycket”. Man kan alltså se en antydan om att 
barn utan lekkamrater ser pedagogen som en stödperson, precis som i studien av Sandberg (2002).  
    På basis av denna studie, verkar en del av barnen trivas när pedagogen deltar. Ett av barnen uttryckte 
sig såhär: “Jag tycker om när personalen är med och leker”. Flera teckningar karaktäriserades dessutom 
av frånvaron av andra jämnåriga och stora blanka fält, vilket jag i min analys tolkade som att barnen 
vill dela sin lekstund enbart med pedagogen. Såsom tidigare beskrivits, anser förespråkare av 
pedagogens deltagande i leken att relationen pedagog-barn stärks och utvecklas om pedagogen är med 
och leker (Driscol & Pianta, 2010). Det skulle vara intressant att veta hur barnen ser på relationen till 
förskolans pedagoger beroende på om pedagogen deltar i leken eller inte. Kunde man då hitta något 
samband mellan goda relationer och aktivt deltagande i leken, utifrån ett barns perspektiv? Och skulle 
detta samband gälla för de flesta barn, eller bara dem som tycker om när pedagogen deltar? 
    I denna studie är det bara vart femte barn som vill att pedagogen på något sätt deltar i leken, vilket 
är hälften av antalet forskningsdeltagare som anser att pedagogen inte ska delta i leken. Att det är 
relativt få som tycker så, verkar vara troligt med tanke på resultaten i studien av Samuelsson och 
Pramling (2013). I den studien var den minst förekommande orsaken till att barn väljer att vända sig 
till de vuxna när de leker just detta - att barnen vill att de vuxna deltar i leken. 
    I denna kategori finner man stora likheter med beskrivningen som hör till rollen lagkompis (Wood, 
McMahon, Craunstoun, 1980), dvs att vuxna är på samma nivå som barnen men föreslår riktning på 
leken genom att utvärdera den under lekens gång. Det senare är troligen något som barnen inte 
uppfattar, men trots detta kan man ändå anse att det som beskrivs i utsagorna i denna kategori till viss 
del stämmer in på lagkompis. Exempel på detta är teckningen i Figur 7, där pedagogerna kan tolkas 
vara på samma nivå som barnen i rolleken: “Karin är en prinsessa och Johanna är en åsna. Vi leker att 
jag ska rädda Karin från Johanna.” Vidare kan man också hitta likheter med rollen lekroll (Hodkin, 
1985) där pedagogen deltar i barnens aktiviteter samt lekkompis (Altun, 2018), vilken innebär att 
läraren är en i leken. Forskningsdeltagarna beskriver ingenting som skulle tyda på att de önskar att 
pedagogen har en dominant roll i leken, dvs det som Wood, McMahon, Craunstoun (1980) beskriver 
som mentor. Samtidigt kan man ifrågasätta om barnen skulle kunna uppfatta detta. 
     En intressant aspekt är att flera av barnen beskriver att pedagogen deltar i någon form av rollek. I 
studien av Rogers och Evans (2008) där man undersökte rollek kunde man konstatera att barnen blev 
upprörda när pedagoger avbröt deras lek, men i denna studie är det oftast i rolleken som barnen vill 
att vuxna deltar.  
    Leken ska enligt den åländska läroplanen för förskolan vara en av förundervisningens viktigaste 
pedagogiska metod och det finns en lärandedimension i leken (Ålands landskapsregering, 2013). Det 
verkar ändå inte vara så många barn som vill att pedagogen ska delta. Vad är orsaken till att barnen 
vill leka själv - leker pedagogen på “fel sätt” eller blir lärandedimensionen för stor? Detta vore 
intressant att undersöka. 
      Något som inte framkommer, när jag frågat barnen vad de vill att pedagogen ska göra i leken, är att 
pedagogen skulle ha de uppgifter som hör till didaktisk lek. Förutom den teckning där barnet önskade 
att fröknarna skulle tillverka en djungel, framkommer det inte något som kan kopplas till de uppgifter 
som pedagogen har i rollen som planerare/organisatör, beskriven av Altun (2018). Orsakerna till detta 
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kan vara flera. Handlar det om att barnen inte vet skillnaden på om pedagogerna “leker med” eller om 
de på något sätt handleder, planerar eller vidareutvecklar leken? Eller kan det vara så att man i de 
nämnda studierna fokuserat alltför mycket på de vuxnas perspektiv och då försummat barnens? 
      Ingen av forskningsdeltagarna nämnde det som Sandberg (2002) kommit fram till: att många barn 
anser att pedagogen bidrar till leken genom att erbjuda lösningar på hur leken kan fortsätta. Inte heller 
kunde man i denna studie hitta något som kan kopplas till det som Pramling Samuelsson (2013 kom 
fram till, att barn som leker söker hjälp av pedagogen för att få resurser eller för att genomföra 
uppgifter. Dessa studier undersökte barn i ungefär samma ålder som deltagarna i denna studie, och de 
gjordes alla utifrån barnens perspektiv. Är det så att barn kan behöva specifika frågor för att inse att 
pedagogen gärna får hjälpa till med olika uppgifter och att de inte helt enkelt kommer på det om frågan 
är mera öppen, såsom i denna studie. Vilket svar är då det mest väsentliga, det som har uppkommit 
efter en mera öppen eller mera styrd fråga? Eller kan olikheterna ha att göra med en eventuell lekkultur 
som finns på förskolorna i denna studie, att barnens lek är barnens? Hursomhelst framkom inget i 
denna studie som skulle peka på att forskningsdeltagarna inte vill ha hjälp eller erbjudas lösningar på 
hur leken kan fortsätta. Jag anser att ett viktigt resultat i studien är att de barn som vill att pedagogen 
inte deltar i leken är dubbelt så många som de barn som önskar att pedagogen ska delta i deras lek. 
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Slutsatser 
 
Resultatet ger en fingervisning om hur förskolebarn kan uppleva pedagogens agerande i leken. Av 
studiens resultat kan man dra slutsatsen att de tillfrågade förskolebarnen verkar ha en klar åsikt om 
vad pedagogen ska göra i leken. Nästan hälften av förskolebarnen anser att pedagogen inte ska delta i 
leken, vilket tyder på att många barn verkar vilja leka med sina kompisar och inte med förskolans 
pedagoger. Studien visar framförallt på att de barn som vill att pedagogen inte deltar i leken är dubbelt 
flera än de barn som önskar att pedagogen ska delta i deras lek. Några barn i studien tycker att 
pedagogen ska hålla ordning och reda i leken medan några vill att pedagogen ska delta i leken, vilket 
tyder på att man som pedagog behöver vara lyhörd inför varje barns behov. Resultaten stämmer i viss 
mån in på det som tidigare forskats om pedagogen i leken utgående från ett vuxenperspektiv, men det 
finns också skillnader vilket synliggör vikten av forskning utgående från barns perspektiv.  
    Studiens resultat kan anses bidra med viktiga insikter hos pedagoger som i sin tur kan underlätta 
utformningen av leksituationerna i förskolan. Studien kan också bidra med att poängtera betydelsen 
av att rådfråga barnen vid planeringen av lekverksamheten i förskolorna. Då mängden tidigare 
forskning inom området är liten, bidrar denna studie mer mera kunskap om barns perspektiv på 
pedagogens i leken. I framtiden behövs mera forskning på området för att ge förskolor större beredskap 
för att planera och utforma verksamheten på ett sätt som gynnar barnen. Denna forskning ges förslag 
på nedan. 
 

Framtida studier 
 
Det har gjorts relativt liten mängd forskning om lek och pedagoger ur ett barns perspektiv. Trots att 
denna studie kan bidra med en liten pusselbit, väcks många frågor som kunde vara intressanta att få 
svar på. I framtiden kunde man som forskare gå in på djupet och försöka få barn att beskriva orsaker 
till att de anser att pedagogen ska delta eller inte delta i leken. Det kunde också underlätta förståelsen 
hos förskolepedagogerna om man undersökte barnens syn på pedagogens uppgift i specifika lekar, 
såsom utomhuslek, rollek, konstruktionslek och därmed kunde specificera barns syn på pedagogens 
uppgift i leken ytterligare. 
    En fråga som blev obesvarad i denna studies diskussion var hur lekkulturen på förskolan påverkar 
barns tankar om lek. Av den orsaken kunde man undersöka barns syn på pedagogen i leken i relation 
till lekkulturen på den aktuella förskolan, exempelvis genom att använda observation. Hur starkt är 
barnens tankar om pedagogen i leken kopplade till de vardagliga leksituationerna på förskolan? 
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Bilagor 

Bilaga 1: Informationsbrev 
Informationsbrev till vårdnadshavare 
 
 
 
Hej! 
 
Ditt barn har nu möjlighet att delta i en studie som undersöker 
förskolebarns syn på pedagogen i leken. Deltagandet är frivilligt och 
även om man väljer att delta har man rätt att avbryta sin medverkan utan särskild förklaring.  
 
För de barn som deltar kommer undersökningen att gå till på följande sätt: vårdnadshavaren och barnet kommer 
på förhand att få information om vilken dag studien görs. Studien kommer att utföras i mars månad i förskolans 
lokaler under dagtid. Studien räcker ca 30 minuter och barnets uppgift är att teckna det som undertecknad ber det 
att teckna. Barnet kommer också att få berätta vad det har ritat. Barnet ska inte förbereda sig på något särskilt sätt.   
 
Personuppgifter kommer inte att samlas in. Varje teckning kommer att märkas med en kod istället för ett namn. 
Koden kommer att bestå av en bokstav som anger kön samt en slumpmässigt vald nummer.  
 
Huvudman i denna undersökning är jag, André Karring. Detta är min C-uppsats, det vill säga mitt examensarbete 
som jag skriver för att till sommaren bli utexaminerad förskollärare från Mittuniversitetet. Avslutningsvis vill jag 
förtydliga att deltagandet är frivilligt och att svaren och resultaten kommer att behandlas så att inga obehöriga kan ta del 
av dem. Om Ni har frågor som gäller studien eller materialinsamlingen, tveka inte att ta kontakt. 
 
Ifall du samtycker till att ditt barn deltar, vänligen fyll i blanketten nedan och returnera den till förskolan senast 
8.3.2019 

 
Med vänliga hälsningar, 
André Karring 
Email: karring90@gmail.com 
Telefonnummer: +358408482486 
Lärosäte: Mittuniversitetet, Sundsvall 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Jag samtycker till att mitt barn __________________________________ deltar i studien som görs av André 
Karring. 

_______________________________   _______________________________ 

Vårdnadshavarens underskrift    Namnförtydligande 

Deltagandet är frivilligt och svaren och resultaten kommer att behandlas så att inga obehöriga kan ta del av dem.  
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Informationsbrev till förskola 
 
 
       
     
 
 
 
Hej! 
 
Barnen på er förskola har nu möjlighet att delta i en studie som undersöker förskolebarns syn på pedagogen i 
leken. Deltagandet är frivilligt och alla förskolebarns vårdnadshavare kommer att få ett informationsbrev där de 
får ta ställning till deras barns deltagande. Även om man väljer att delta har man rätt att avbryta sin medverkan 
utan särskild förklaring.  
 
För de barn som deltar kommer undersökningen att gå till på följande sätt: förskolan, vårdnadshavaren och barnet 
kommer på förhand att få information om vilken dag studien görs. Ni kommer naturligtvis själva att få ha 
önskemål på datum och tid. Min tanke är att studien kommer att utföras i mars månad i förskolans lokaler under 
dagtid. Studien räcker ca 30 minuter och barnens uppgift är att teckna det som  undertecknad ber det att teckna. 
Barnen kommer också att få berätta vad det har ritat. Barnen ska inte förbereda sig på något särskilt sätt.   
 
Personuppgifter kommer inte att samlas in. Varje teckning kommer att märkas med en kod istället för ett namn. 
Koden kommer att bestå av en bokstav som anger kön samt en slumpmässigt vald nummer.  
 
Huvudman i denna undersökning är jag, André Karring. Detta är min C-uppsats, det vill säga mitt examensarbete 
som jag skriver för att till sommaren bli utexaminerad förskollärare från Mittuniversitetet. Avslutningsvis vill jag 
förtydliga att deltagandet är frivilligt och att svaren och resultaten kommer att behandlas så att inga obehöriga kan ta del 
av dem. Om Ni har frågor som gäller studien eller materialinsamlingen, tveka inte att ta kontakt. Är ni intresserade 
av att ta del av studiens resultat är detta naturligtvis möjligt. 
 
Oavsett beslut så skulle jag uppskatta om ni på förskolan vänligen kontaktar mig per telefon eller e-mail senast 
fredag den  28.2.2019. 
 
 
Med vänliga hälsningar, 
André Karring 
Email: karring90@gmail.com 
Telefonnummer: +358408482486 
Lärosäte: Mittuniversitetet, Sundsvall 
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Bilaga 2: Teckningar 
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