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 Abstrakt 
Syftet med den här studien har varit att synliggöra för läsaren hur några pedagoger 

uppfattar att de främjar och/ eller begränsar barns självinitierade lek i förskolans 

verksamhet. I studien har det genomförts tre ostrukturerade icke deltagande 

observationer av tre arbetslag (med tre pedagoger i varje) i deras arbete med 

barngruppen under fri lek, följt av lika många semistrukturerade intervjuer med 

samma tre arbetslag som observerats. Vid bearbetningen av det insamlade materialet 

tolkades pedagogernas uppfattningar utifrån hur de uttryckt sig intervjuernas 

sammanhang. Resultatet visar att pedagogerna har ett medvetet arbetssätt för att 

främja barnens självinitierade lek, men också att de finner det komplicerat att låta 

barnen få leka ostört och samtidigt använda leken som redskap för lärande.  
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 Inledning  
 

Johansson & Pramling Samuelsson (2006) tar upp att förskolan har genomgått 

stora förändringar de senaste 20 åren. Kraven har ökat för lärare i förskolan 

sedan den blev en del av utbildningssystemet 1996. 1998 infördes den 

nationella läroplanen vilken gjorde att lärarna började arbeta målrelaterat och 

2010 reviderades den läroplanen för att förskolan ska arbeta mer 

ämnesdidaktiskt och ge tidig stimulans i matematik, naturkunskap, teknik och 

språk. Leken ska dock fortsätta vara ett redskap för lärandet och det ska tas 

hänsyn till det enskilda barnets utveckling och tidigare erfarenheter. Johansson 

& Pramling Samuelsson menar att lek och lärande tidigare har hållits isär men 

att begreppen på senare tid har blivit mindre definierade. Det har ökat kraven 

på pedagogerna att integrera lek och lärande. Riddersporre & Persson (2010) 

tar upp att svensk förskola har hyllats internationellt och det beror till stor del 

på att den bygger på en modell som kallas Educare. Detta ord är en 

sammanslagning av orden education = utbildning och care = omsorg och 

innebär att omsorg och pedagogik ska föras samman i förskolan verksamhet. 

De menar också att den står för barndomens egenvärde. Att barndomen är 

viktig här och nu och inte bara ska ses som en passage till högre studier och 

vidare till vuxenlivet. Sandberg (2008) menar att lek kopplat till lärande är för 

pedagogerna ett dilemma. Dels ska leken ses som barnens egen aktivitet där de 

vuxna inte ska gå in och styra och störa och dels ska leken användas i 

pedagogiskt syfte där en vuxen är med och stöttar). Det krävs lyhördhet och 

respekt för barnets lek menar Pramling Samuelsson (2006) om lek och lärande 

ska kunna mötas under de förutsättningarna. 

 

Kragh-Müller, Ostad Andersen & Veje Hvitved(2012) menar att förskolebarnet 

leker för att det är roligt utan tanke på att lära sig något nytt eller på annat sätt 

få ny kunskap. Sandberg (2008) menar att de ändå lär sig en massa saker 

genom att leka, och därför har leken en speciell ställning i förskolan De får 

möjlighet tänka fritt, experimentera, utforska, undersöka och därmed få nya 

färdigheter. De får uppleva medbestämmande när temat för leken sätts, 

beslutsfattande om hur leken ska lekas och vad som behövs till den. De får 

också öva sig på att förhandla när de bestämmer vem som ska få ha vilken roll 

och vad som ska ske i leken härnäst (Öhman, 2011). Sandberg (2008) menar att 

dessa delar gör att barnen ofta behöver ha lång tid på sig för sin lek. Det kan 

vara svårt då det finns ett stort antal delar i förskolans verksamhet idag som 

konkurrerar med leken. Tider och rutiner spelar en stor roll under dagen, och 

inte sällan är barngrupperna stora, lokalerna små och personaltätheten låg. 

 

Tullgren (2004) menar att lärare har ett ansvar som att se till att barn får både 

tid och utrymme till lek. Med utrymme menar hon inte främst att det är den 

fysiska platsen som bör tas i beaktande utan att barnet också får en känsla av 

att deras självvalda lek ses som viktig och betydelsefull.  
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”Förskolans verksamhet ska främja leken och ge utrymme för barnens egna planer, 

fantasi och kreativitet i lek och lärande både inom och utomhus”. 

(Utbildningsdepartementet, 2010) 

 

Kragh-Muller et.al belyser att barnet läser av vad den vuxnas har för 

inställning till vad som är viktigt. Hon ger exemplet att om en vuxen tycker det 

är viktigt att lära sig bokstäver så kommer barnet att lägga energi på det. 

Detsamma menar de gäller leken. 
 

Utifrån ovanstående resonemang ser jag vikten av att studera vilka dilemman 

som framträder för pedagogerna när de försöker skapa förutsättningar för 

både lek och lärande i verksamheten. Jag vill försöka synliggöra hur 

pedagoger uppfattar att de främjar eller begränsar barns möjligheter att få 

utrymme i leken på förskolan. Med utrymme menar jag att barnen får 

inspiration, stimulans, stöttning verbalt och socialt, tid, plats och en känsla för 

att leken är viktig Det finns oändligt många definitioner på lek. Sandberg 

(2008) beskriver att fri lek också kan kallas självinitierad lek. Jag har därför i 

det här arbetet låtit det centrala med uttrycket lek vara att barnet har valt den 

själv men också att leken är lustbetonad och att barnet själv bestämmer målet 

med den. Jag tänker att min studie kan kasta ett ljus över hur pedagoger kan 

uppfatta sitt arbete med att främja lek och lärande för att i förlängningen bidra 

till kompetensutvecklingen runt detta. 
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 Bakgrund 
 

Den tidigare forskningen inleds med att förklara pedagogernas uppdrag i 

verksamheten och deras ansvar i verksamhetens kvalitetsutveckling och 

fortsätter sedan med att beskriva hur pedagoger i tidigare forskning har sett på 

barnet, lek och lärande. Till sist så beskrivs några fördelar med att de vuxna 

deltar i barns lek och de kan få tillträde i den, men även hur pedagoger kan 

komma att styra leken.  

 

Pedagogers uppdrag och verksamhetens rutiner 

Hög kvalitet i förskolan verksamhet menar Sheridan & Pramling Samuelsson 

(2009) innefattar en rad olika saker. Lärarna ansvarar för att stödja varje barns 

lärande och utveckling mot läroplanens mål och därför är deras kompetens en 

sak som spelar stor roll. Att han eller hon vill, och har förmåga att ta ett barns 

perspektiv och ha kunskap om barns lärande och utveckling. När lärare 

medvetet använder barnets erfarenhet och aktuella händelser får barnet en 

naturlig chans till eftertanke, reflektion och problemlösning. Det är enligt 

författarna en utmaning att kombinera förskolans innehåll med barns 

intentioner och vilja att lära sig. Det är centralt att barnen behåller sin lust att 

lära för att utveckla en vilja till livslångt lärande. Enligt förskolans läroplan ska 

det göras ett kontinuerligt kvalitetsarbete och därför ligger det på pedagogerna 

att dokumentera verksamheten för att kunna följa upp, utvärdera och utveckla 

den. Johansson & Pramling Samuelsson (2006) belyser att dokumentationen 

också gör verksamheten synlig och ger också underlag för reflektion efter 

genomförd aktivitet över hur den kan utvecklas. 

 

Den analys av skolinspektionens utvärderingar som Doverborg, Pramling & 

Pramling Samuelsson (2013) har gjort på uppdrag av Skolverket menar de 

visar på flera motsägelser i lärares handlingar och beskrivningar. Pedagoger i 

förskolan verkar enligt den analysen ha svårt att sammanföra faktumet att de 

ska arbeta dels efter läroplanen och dels efter barnets eget intresse. Det verkar 

finnas en åsikt att man som pedagog gör det ena eller det andra, och om man 

följer läroplanen så blir man för styrande och barnet tappar intresset. En annan 

motsägelse är mellan spontanitet och planering. Å ena sidan ska pedagogen 

vara spontan och å andra sidan ska han/hon planera verksamheten. Många 

tycks se planeringen som ett hinder för spontaniteten. Pedagoger ser även 

styrdokumenten som att det finns ett ökat krav på dem nu men säger 

samtidigt att det egentligen handlar om att synliggöra det de redan gör. 

 

Mårdsjö Olsson (2010) beskriver att pedagogerna följer med barnen genom alla 

delar under dagen. De fasta rutinerna som måltider, hygiensituationer, vila 

och byte av ute och innemiljö m.m. som gör att det kan vara en utmaning att 
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ge barnen den frihet, sociala stöttningen och utrymmet de behöver i sin lek. 

Aktiviteter i förskolans verksamhet planeras ofta så att de huvudsakligen 

vänder sig till hela barngruppen istället för barnet som individ och har 

förutom barn lärande och utveckling till uppgift att skapa ordning och reda.    

Det är pedagogerna som lätt kan komma att bestämma när var hur och hur 

länge barn får leka.  

 

Lek i förskolan 

Kragh-Müller (2012) beskriver lek som en aktivitet som är självvald, repetitiv, 

lustbetonad, icke målstyrd, förväntansfull och som i sig själv tillfredsställer 

barnet. Sandberg (2008) menar att den så kallade fria leken skulle kunna 

beskrivas som barninitierad lek. Det finns alltid saker som styr som rum och 

material men det är den leken som barnet själv, eller tillsammans med andra 

barn har inflytande över utan vuxna som styr. I den vuxenstyrda leken är det 

den vuxna som startar och/eller styr leken i någon riktning. Väljer man att sätta 

en etikett på leken och menar att det måste innehålla vissa komponenter för att 

få kallas lek så kan konsekvensen bli att det skapas förutfattade meningar om 

vad som är lek. Det i sin tur kan leda till att aktiviteter som inte innehåller 

dessa kriterier inte anses vara lek.  

 

Tanken om att lek och lärande för små barn är integrerade är varken självklar 

eller problemfri för lärare och forskare menar Kragh- Müller (2012). Schousboe 

(1999) belyser vikten av att läsa av barnets upplevelse av leken på rätt sätt, då 

den vuxne kan blanda ihop leken och lärandet så fokus hamnar på lärandet 

och leken förstörs. En lek som driver framåt i fantasi och lust bör få vara ifred 

medan en lek som håller på att avstanna kan behöva en vuxens stöttning. 

Øksnes (2011) menar att pedagogernas förhållningssätt till såväl barndom som 

leken som sådan spelar stor roll. Pedagoger har enligt Øksnes ett behov av att 

se leken som redskap för lärande och utveckling istället för att se det som 

något som är förknippat med glädje och lust. Arnér och Tellgren (2006) anser 

att det är en fråga om vilken syn man har på barnet och barndomen. Ser 

pedagogen barndomen enbart som en passage till vuxen livet, där barnet ska 

samla på sig färdigheter i form av emotionella, fysiskt motoriska och sociala 

färdigheter som kan vara bra att ha med sig i vuxenlivet menar de att han/hon 

ser barnet som en så kallad becoming, någon som är okunnig, omogen, och 

oförmögen att ge en korrekt beskrivning av sin situation. 

 

Författarna fortsätter med att pedagogen då kan ha ett utvecklingsperspektiv 

på barnet och kan därför agera punktuellt, alltså som att ett barn är på ett visst 

sätt oavsett vart barnet befinner sig beträffande villkor och processer. Öhman 

(2011) beskriver att det även finns en lekteori som stämmer in på det här 

synsättet. Den så kallade övningsteorin menar att leken är ett sätt att öva upp 

de färdigheter som barnet kan tänkas behöva i vuxen ålder. Det anses vara en 

instinkt att barnet leker. Arnér och Tellgren (2006) tar upp att om pedagogen 

istället se barnet som en being och ur ett relationellt perspektiv så ses barnet 
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som hela tiden samspelande med- och med ett eget perspektiv och uppfattning 

om sin omgivning. 

 

Tullgren (2004) menar att lärare ofta koncentrerar sig på hur de kan på in 

lärsituationer i lek genom barnens kognitiva förmågor och inte så mycket på 

fantasin och kreativiteten. Om en lärare ändå blandar sig i leken på ett positivt 

sätt så tenderar leken att bli både djupare och mer långvarig. På så sätt 

samspelar och samtalar lärare och barn mer och leken blir kognitiv i en högre 

grad. Kommunikation och lek används som medel för att lära barn de normer 

som finns i samhället. Hur barn leker handlar om barns sätt att vara mot 

varandra i leken och där kommunikation är ett sätt att förmedla samhällets 

värderingar till unga människor. I leken tränas barnen i att kommunicera med 

varandra på ett sätt som uppfattas som god kommunikation. Barnen 

uppmuntras att tala, ge uttryck för och visa sina känslor. Detsamma gäller 

förmågan att visa intresse och förståelse för andras känslouttryck.  

 

De vuxnas roll i leken 

Lindqvist (2002) tar upp att om man som vuxen själv deltar i leken, eller åt-

minstone sitter med kan vara en trygghet och något som barn uppskattar. 

Öhman (2011) menar också att lärare bör vara både aktiva och engagerade i 

leken för att genom lyhördhet och anknytning stödja barnens lekutveckling. 

Det gör barn mer språkligt aktiva och att vuxna deltar i lek gör att det skapas 

mer jämbördiga relationer mellan barn och vuxna.  

 

Schousboe (1999) i Kragh-Müller et.al framhåller att den vuxne kan känna av 

barnets sinnesstämning och kan uttrycka sig så som att det har förstått så 

barnet känner att den vuxne har något att erbjuda.  Barn vill gärna ha vuxna 

som lekkamrater för att känna sig säkra på att det är just lek då de yngsta 

barnen kan vara osäkra på de sociala reglerna. Han menar också att den vuxne 

på så sätt kan bli mer intressant som person och inte är lika utbytbar som en 

vuxen som inte leker. Lindqvist (2002) menar att det är också genom en vuxen 

som ett barn lär sig låtsasleka.  

 

Sandberg (2008) menar att barn många gånger hamnar i konflikter med 

jämnåriga och särskilt små barn som lätt blir överväldigade av känslor behöver 

då en vuxen som kan reglera deras känslor för att de ska kunna återvända till 

leken. I Kragh-Müller (2012) beskriver Ward (1996) flera olika sätt för vuxna att 

ge sig in i leken. Det första sättet är parallelleken där den vuxne sätter sig 

bredvid barnet och börjar leka själv, utan att försöka involvera eller påverka 

barnet. Det andra sättet är där den vuxna blir inbjuden i barnets lek. Då känner 

den vuxna in barnets intentioner med handlingen men bidrar också med något 

själv. Den sortens leksätt kallas för coplay. Kvar är då yttre och inre intervention 

där det förstnämnda innebär att den vuxna står vid sidan om leken och 

exempelvis stöttar ett barn genom att försöka hitta en roll i de andra barnens 

lek. I den inre interventionen har den vuxne en roll som bäst kan beskrivas 
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som en teaterföreställning. Den vuxna har planerat inför situationen och 

berättar en historia som blir bakgrund för leken.  

 

Arnér och Tellgren (2006) belyser att trots att barn anses veta mer om sin egen 

värld än vuxna och bör få ett reellt inflytande över verksamheten så är barnet 

ofta underordnad den vuxne. Hon menar att den symmetri som finns mellan 

barn i samma ålder, status och utvecklingsfas, som tillåter dem att välja fritt 

utan att någon stör och förändrar leken och som möjliggör ett lärande för båda 

parter inte finns mellan en vuxen och ett barn. Den vuxne är rent fysiskt större 

och har ett mer utvecklat verbalt språk och lika väl som ett barn kan ta andras 

perspektiv så kan det även domineras av det. Det kan vara svårt att föra 

jämlika samtal mellan barn och vuxen. Det kan uppstå en modellmakt som den 

vuxna får eller tar sig och den vuxnes perspektiv blir då det enda rätta.  

Samtidigt som barnen förväntas vara kreativa och kritiskt granska sin tillvaro 

så förväntas de vara glada, lydiga och leka lugnt.  

 

Tullgren (2004) menar att barn förväntas vara kreativa och aktiva i leken som 

på samma sätt förväntas ha ett utvecklande och meningsfullt innehåll. För att 

nå dit så stöttar och uppmuntrar pedagogerna den s.k. goda leken, medan de 

försöker reglera eller avstyra den lek som inte anses trevlig eller nyttig såsom 

högljudda eller våldsamma lekar. Louge och Detour (2011) menar också att 

barn som spelar aggressiva ofta uppfattas vara det av pedagogerna. Tullgren 

menar också att de rörliga och högljudda kaoslekarna får stå tillbaka för 

familjelekarna där exempelvis matlagning är ett vanligt inslag. Är kaosleken å 

andra sidan fokuserad på något samhällsnyttigt såsom brandmän eller 

liknande så menar hon att det förefaller som om pedagoger ha större tolerans 

då dessa lekar kan beröra moraliska frågor. Detta kallar hon också styrningens 

att, hur, och vad barnet leker.  
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 Syfte 
Jag vill i den här studien synliggöra hur tre arbetslag (9 stycken pedagoger) 

uppfattar att de främjar och/eller begränsar barnens självinitierade lek. 

 

 

• Hur uppfattar pedagogerna att de bemöter barnens möjligheter att 

starta och/eller delta i den självinitierade leken i förskolans 

verksamhet? 

 

• Hur uppfattar pedagogerna att de i form av bland annat tid, plats och 

erkännande för barnens självinitierade lek i verksamheten, främjar eller 

begränsar barns utrymme att leka? 

 

• Framträder det dilemman för pedagogerna i att främja den fria leken 

och samtidigt integrera lärande i verksamheten? Vilka skulle det i så 

fall kunna vara? och går det att förstå varför? 
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 Metod 
 

Nedan kommer jag att beskriva ansatsen utifrån vilken jag valt att göra min 

studie. I nästa del beskrivs mitt val av genomförande och mitt urval. Därefter 

kommer jag att delge hur analysen av det insamlade materialet gick till för att 

till sist gå igenom de etiska överväganden som kändes nödvändiga för studien. 

 

Metodval 

Inspiration av Fenomenografi 

Eftersom jag är intresserad av hur pedagoger uppfattar att de främjar eller 

begränsar barns lek så har jag i min studie tagit inspiration från 

fenomenografin. Inom fenomenografin talas det om första och andra 

ordningens perspektiv. Skillnaderna mellan dessa är att i första ordningens 

perspektiv talar man om en sanning. Hur ett fenomen är. I andra ordningens 

perspektiv om hur det kan uppfattas. Det förväntas därmed inte vara fakta. 

(Larsson, 1986). Genom att använda dels observationer och dels intervjuer var 

min strävan att få med båda perspektiven. Därmed hoppades jag få en högre 

validitet i mitt resultat, genom att basera frågorna i intervjun på de situationer 

som jag faktiskt sett i mina observationer, och inte på mina eventuella 

personliga antaganden om vad som skulle kunna finnas i verksamheten. 

 

Observationer 

För närma mig möjligheten att få svar på hur förskollärare uppfattar att de 

främjar eller begränsar barns möjlighet till lek, valde jag att genomföra en 

ostrukturerad, icke deltagande observation av pedagoger i tre olika arbetslag i 

deras arbete med barnen under självinitierad lek. I en icke deltagande 

observation finns den som observerar på sidan av händelserna. Anledningen 

till att jag valde en ostrukturerad icke deltagande observation var att jag ville 

påverka verksamheten så lite som möjligt (Bryman, 2011). Jag ville så långt det 

var möjligt uppleva spontana fenomen och se hur pedagogerna arbetar med 

barnen i den självinitierade leken. Jag valde att filma mina observationer och 

fördelen med det är enligt Stukát (2014) att man kan göra observationen 

säkrare eftersom man kan titta igenom den flera gånger. Dessutom kan fler 

intressanta aspekter dyka upp efterhand. Man kan också komplettera den 

genom att låta den observerade se inspelningen och ställa frågor om hur han 

eller hon tänkte eller vid tillfället eller varför han eller hon gjorde på ett visst 

sätt. 
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Intervjuer 

Efter ovanstående observationer valde jag att genomföra tre semistrukturerade 

gruppintervjuer som påminner om samtal med pedagogerna i dessa arbetslag. 

Stukát (2014) förklarar att man inför en gruppintervju samlar en grupp 

människor som har något gemensamt som exempelvis elever, lärare eller 

idrottare som man ställer sina frågor till.  Jag valde gruppintervjuer för att jag 

hoppades få så fylliga svar som möjligt. Jag ville att intervjupersonerna skulle 

kunna ta stöd av varandra i sina berättelser. En semistrukturerad intervju 

innebär enligt Bryman (2011) att intervjuaren upprättar en intervjuguide som 

stöd. En intervjuguide innehåller vad som ska tas upp under intervjun utan att 

färdiga frågor finns ställda i den. Detta menar han är till för att ge 

informanterna öppna frågor och så mycket frihet som möjligt att berätta om 

ämnet i fråga. Han menar också att det även kan vara ett stöd för intervjuaren 

att vid eventuellt behov, föra tillbaka samtalet till ämnet.  

 

Urval och genomförande  

Mitt urval av arbetslag baseras på pedagogernas eget intresse att vilja delta i 

studien. Det jag såg som viktigt i mitt val av arbetslag var de såg den 

självinitierade leken som betydelsefull och att det fanns planerad tid för den. 

Jag började med att ta telefonkontakt med förskolechefen på berört område. 

Jag berättade utförligt om min tänkta studie och fick då tillåtelse att skicka en 

förfrågan via missiv om att få göra min studie i de tre arbetslag som, enligt 

förskolechefen, alla höll på att utveckla leken som verktyg för lärande i 

verksamheten. Att jag valde just tre arbetslag beror på att jag av dem beräknar 

få så tillförlitligt resultat som möjligt under den givna tiden för den här 

studien. Stukát (2014) menar att det är svårt att ange hur stort antal personer 

som bör ingå i ett kvalitativt arbete. Man får försöka uppskatta hur mycket tid 

man har för intervju, hel eller delvis transkribering och analys. Sedan får man 

sätta detta i relation till uppsatsens omfattning.  

 

Efter godkännande skickade jag ett missiv till berörda förskolor där jag 

presenterade mig och min studie. Arbetslagen tackade sedan ja och fick då en, 

av mig själv utformad blankett (se bilaga 2) att ge vårdnadshavarna. Denna 

informerade vårdnadshavarna om mitt syfte med studien och gav dem en 

möjlighet att skriftligt godkänna eller avböja att deras barn var med i resultatet 

av observationen. När jag fick tillbaka blanketterna så gick jag igenom dessa 

för att se till att de tagit ställning om deras barn fick delta i studien, och att 

samtliga vårdnadshavare skrivit på. Därefter kontaktade jag respektive 

förskola för att boka en tid som passade samtliga deltagare. Till min hjälp 

använde jag en videokamera. Jag observerade mellan en till en och en halv 

timme per gång. Jag ville under mina observationer se hur pedagogerna stöttar 

barnen att initiera och delta i lek och fånga de eventuella tillfällena där leken 

på något sätt avbryts till fördel för någon annan mer styrd aktivitet.  
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Mitt första möte med barnen 

Jag kom till förskolorna lagom till att barnen började gå från frukostbordet och 

jag hejade på barnen när de gick förbi mig in till tvättrummet. Det var svårt att 

bestämma om jag skulle ställa ner videokameran eller om jag skulle ha den i 

handen när jag filmade. Eftersom en del av barnen verkade påverkade av 

videokameran i sina handlingar genom att stå och göra grimaser och dansa 

framför den så provade jag att sätta ner den. Det fanns hyllor och bord som 

gjorde det ganska enkelt att byta vinklar vid de tillfällen det kändes relevant. 

Snabbt tappade barnen intresse för videokameran och vände sin 

uppmärksamhet åt annat håll. Jag satte mig lite på sidan och antecknade under 

tysthet och det kändes som jag var ”osynlig”.  

 

När jag sedan skulle genomföra intervjuerna så ville jag dra nytta av 

fördelarna med en intervjuguide, men samtidigt vara försiktig med att i 

skapandet av frågeställningarna råka tolka observationerna på ett sätt som 

pedagogerna inte känner igen i sitt sätt att arbeta. Jag valde därför att i 

intervjuerna med arbetslagen låta intervjuguiden bestå av att jag beskrev, eller 

visade upp filmsekvenser från valda situationer ur de filmade observationerna 

för pedagogerna, och låta dem berätta fritt utifrån det de såg. Stukát (2014) 

menar att det finns en risk att informanterna påverkar varandra och att man då 

kan få en majoritetsåsikt som egentligen inte omfattas av någon. Jag var därför 

mycket noga med att inför varje intervju tala om att det inte fanns ett rätt eller 

fel svar under intervjun. Att jag inte var ute efter att höra det de eventuellt 

trodde jag ville höra, utan att det var hur just de uppfattar det jag tog upp i 

intervjuerna som var av intresse i studien. Jag valde att använda filmkameran 

även i intervjuerna, men mest på grund av att det var en bra ljudupptagning 

på den. 

 

Jag träffade arbetslagen för intervju på deras respektive arbetsplats. Stukát 

(2014) menar att miljön bör vara så ostörd och trygg som möjligt för både 

intervjuaren och intervjupersonerna och att uppsökande intervjuer är 

vanligast. Dessa platser kan vara i hemmet, skolan eller arbetsplatsen och den 

intervjuade bör få välja vad som är lämpligast. Två av intervjuerna 

genomfördes på en så kallad planeringsdag som innebar att barngruppen inte 

fanns på avdelningen och att vi därför kunde göra intervjun i lugn och ro där. 

Den sista intervjun genomfördes i personalrummet som låg avskilt från 

barngruppen men ändå nära till hands om pedagogerna skulle behövas i 

verksamheten. I två av intervjuerna deltog hela arbetslaget medan det i ett 

arbetslag enbart deltog två pedagoger på grund av organisatoriska skäl.  

Samtliga intervjuer varade omkring en timme. 
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Analysmetod 

 

Observationer 

 

Jag genomförde både observationer och intervjuer i min studie. Efter varje 

observationstillfälle tittade jag igenom inspelningarna och transkriberade mina 

observationer. Transkriberingen gick till så att jag ordagrant skrev ner det som 

pedagogerna sa. Delar i intervjun där pedagogerna kom ifrån ämnet 

transkriberade jag dock inte då dessa inte var relevanta i sammanhanget. 

Dessa läste jag sedan igenom flera gånger för att försöka få syn på lektillfällen 

där jag själv, utifrån den litteraturbearbetning jag tidigare gjort, uppfattade att 

pedagogerna främjade eller begränsade leken. Dessa observationer utgjorde 

underlaget till min intervjuguide som jag använde som stöd i mina intervjuer 

med arbetslagen.  

 

Intervjuer 

 

Vartefter intervjuerna var gjorda så lyssnade jag igenom inspelningarna och 

transkriberade dem. Bryman (2011) betonar att inte vänta för länge med att 

analysera en intervju då det kan bli mycket tidsödande att vänta till sist med 

det, samtidigt som intervjuaren kan missa olika teman i tidigare intervjuer som 

kan tänkas tas upp i kommande. Transkriberingarna lästes igenom flera 

gånger och jag fokuserade på att hitta mönster i hur pedagogerna uttryckte 

sina uppfattningar i intervjuerna om hur de främjar eller begränsar barn i 

deras självinitierade lek. För att hitta dessa mönster färgkodade jag det som i 

en intervju hörde ihop med en annan och klippte ut dem så jag kunde lägga 

dem i olika högar. Det som exempelvis berörde hur mina informanter 

uppfattar vuxnas deltagande i barns lek hamnade i en hög och det som 

handlade om hur de uppfattar lek som redskap för lärande hamnade i en 

annan och så vidare. Det visade sig innehålla mer likheter än skillnader i 

informanternas svar. Men detta blev underlaget för resultatet av min studie. 

 

Etiska överväganden 

När jag gjorde min studie behövde jag tillstånd från såväl pedagoger som 

barnens (båda) vårdnadshavare. Det fick jag genom att först via ett missiv (se 

bilaga 1 och 2) informera alla berörda parter om syftet med min aktuella 

studie. I samma missiv tog jag även upp att deltagandet för samtliga deltagare 

var frivilligt och att de när som helst kunde om de skulle vilja, avbryta sitt 

deltagande. Jag informerade dem också om att alla deltagare är anonyma och 

varken deltagarnas, barnens, förskolans eller kommunens namn skulle komma 

att nämnas i studien samt att det material som jag samlade in inte kommer att 

användas till något annat än till forskningsändamål. I missivet till 

vårdnadshavare fanns även en blankett där de kunde godkänna eller avböja att 
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deras barn fick vara med i resultatet av studien. Jag frågade även barnen om 

deras tillåtelse. Även om jag inte alls studerade barnen i fråga så utgjorde de 

en del av miljön som jag riktade kameran och min uppmärksamhet mot när jag 

studerade pedagogernas arbete. Jag talade om för dem att de när som helst 

hade rätt att avbryta sin medverkan. Jag behövde därmed också ta hänsyn till 

barnens rätt att uttrycka ett nej till att delta i en studie. Löfdahl, Hjalmarsson & 

Franzen (2014) tar upp att det är diskuterat om man kan kräva av ett barn att 

förstå innebörden av ett deltagande, och att det finns en risk att de godkänner 

för att vara till lags. Det finns forskning på olika strategier barn kan använda 

för att visa att de inte är bekväma i situationen. Förutom en pojke, vid ett av 

observationstillfällena så tog ingen av barnen någon notis om mig alls. Han 

lekte med en kamrat i ett rum när jag riktade kameran åt deras håll. Han 

tittade på kameran och stängde sedan beslutsamt dörren om sig. Det tolkade 

jag som att han hade tagit ställning och att han valt att avböja att delta i 

studien. Jag drog kameran åt ett annat håll och filmade inte i närheten av den 

pojken mer. 

 

Metoddiskussion 

Jag skickade ut missiv till pedagogerna samt missiv och tillåtelseblankett till 

vårdnadshavare i vad jag beräknade vara god tid före observationer och 

intervjuer. Vid samtliga förskolor mötte jag ett arbetslag som antingen 

missförstått vad studien gick ut på eller kände sig splittrade för att 

verksamheten inte tillät att jag lånade den tiden jag behövde. Inte heller 

tillåtelseblanketterna från vårdnadshavarna lämnades in på flera veckor. Bland 

de som lämnats in fanns det ett antal som enbart var påskrivna men inte hade 

tagits ställning till. Nu efteråt inser jag att de skulle ha skickats ut ännu lite 

tidigare, samt att jag skulle ha besökt förskolan personligen och gått igenom 

missivet tillsammans med dem. Detta för att säkerställa att de tagit till sig 

nödvändig information och att de fått bestämma sig för om de hade tid och 

möjlighet att delta i studien. Det samma gällde vid en intervju där inte hela 

arbetslaget kunde ställa upp på grund av personalbrist. Hade jag kontaktat 

förskolechefen igen hade det kunnat vara möjligt att sätta in en vikarie för att 

få loss reflektionstid den dagen. Det var också mitt eget fel för att jag i ett tidigt 

skede i studien uttryckt ”förskollärare” istället för ”pedagoger” i missivet 

vilket gjorde att det gavs tillfälle att ge den tolkningen företräde före 

innebörden i ”arbetslag” längre ner i samma missiv. Detta gjorde att jag 

tappade värdefull tid och kanske en ännu fylligare intervju med just det 

arbetslaget då jag anser att de arbetslag där alla tre deltog hade möjlighet att 

komplettera varandra bättre. Jag tänker att intervjuerna ställer höga krav på 

pedagogerna att reflektera över sitt sätt att uppfatta verksamheten och kanske 

även lämna ut sig själv.  De pedagoger som hade möjlighet att närvara bjöd 

dock på sig själva och gav mig vad jag tycker känns som en verklig bild av 

rollen som pedagog.  

 

Det var lågt barnantal vid en av observationerna men annars flöt de på bra 

tycker jag. Jag tänker att det kan bero på att jag är helt okänd för barnen vilket 
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jag tror gjorde att jag lättare kunde hålla ett avstånd mellan mig och resten av 

verksamheten. Hade barnen känt mig hade det inte varit otänkbart att de velat 

ta kontakt med mig, vilket inte hade gett en naturlig leksituation. Jag är glad 

att jag valde att använda videokamera både vid observation och vid intervjuer. 

Det känns nu efteråt som det hade varit väldigt svårt att hinna anteckna allt 

det som hände och sades.  

 

För att en studie ska ha hög reliabilitet menar Bryman (2011) att materialet ska 

vara tillräckligt för att man ska kunna säga att det är tillförlitligt. Både 

observationer och intervjuer har i den här studien har genomförts med 

videokamera, vilket gjort att jag inte riskerat att missa något som någon gjort 

eller sagt under dessa.  Jag har också kunnat gå tillbaka till både observationer 

och intervjuer flera gånger när jag sammanställt mitt resultat. Läsaren behöver 

dock ta i beaktande att resultatet visar en bild av ett förhållandevis fåtal 

pedagogers uppfattningar och bör inte tas som något som är generellt för alla 

förskollärare (Stukát, 2014). Validitet anger en studies trovärdighet. Den torde 

vara ganska hög då jag använt observationer som grund för mina intervjuer, 

och inte mina eventuella personliga antaganden om vad som skulle kunna 

finnas i verksamheten 
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 Resultat  
 

Först presenterar jag hur en dag på en av förskolorna kan se ut följt av 

pedagogernas tankar runt rutiner och avbrott av leken. Sedan följer ett avsnitt 

om pedagogernas kluvna känsla inför rutiner, att låta barnen få leka ostört och 

samtidigt se till att dokumentation mot styrdokumenten ska genomföras. Till 

sist kommer ett stycke om hur pedagogerna beskriver hur de uppfattar sitt 

arbete för att främja barnens samspel för att det ska bli en lek. 

 

Studien har gjorts i tre arbetslag som alla finns på tre olika kommunala 

förskolor i en liten kommun i södra delen av Sverige. Jag har i stort sett inte 

använt mig av några namn förutom vid ett par tillfällen då det kan tänkas vara 

relevant, exempelvis vid presentation av ett observationstillfälle, då det kan 

underlätta för läsaren att förstå vem som säger vad. Alla eventuella namn på 

både barn och pedagoger är då fingerade.  

 

 

Avbrott i barnens lek 

 

En dag på de tre olika förskolorna kan se ungefär likadana ut. Det de alla har 

gemensamt är att pedagogerna hela tiden behöver prioritera mellan lek, 

lärande och omsorg. Nedan visas hur en dag på en av förskolorna kan 

beskrivas. 

 

6.30 Förskolan öppnar och pedagogerna som öppnar hjälps åt på en och 

samma avdelning då det inte är så många barn vid den tiden. Barnen kommer 

på olika tider under morgonen men de flesta har kommit innan klockan nio. 

En pedagog möter alla barn och deras vårdnadshavare när de kommer. Barnen 

får leka lite lugnare lekar eller läsa bok.  

 

7.30 Kommer nästa pedagog och då går både barn och personal över till re-

spektive avdelning och frukosten förbereds av den pedagog som kom först. 

Barnen börjar leka på nytt på sin egen avdelning.  

 

8.00 Äter barn och pedagoger frukost tillsammans. Efteråt plockar en pedagog 

undan efter frukosten medan den andre hjälper barnen med hand och 

muntvätt innan barnen börjar leka. 

 

Mellan 8.30 och 10.00 kommer den tredje pedagogen och fram till dess är det 

oftast inomhuslek. 
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Någonstans på förmiddagen kan om pedagogerna väljer det, även en samling 

förekomma. 

 

10.00 Efter städning av leksaker, blöjbyte och toalettbesök går alla barn och två 

pedagoger ut. En pedagog går på rast för att sedan duka för lunch och bädda 

för vila. Barnen leker fritt tills det är dags att eventuellt städa undan och gå in 

för att äta.  

 

Ca 11.15 (beroende på när de ska äta) Alla barnen kommer in, tvättar händerna 

och sätter sig en liten stund i soffan för att vänta på varsågoda. En pedagog tar 

med sig två barn och hämtar maten och dukar fram det sista. 

 

Ca 12.15 Efter mat, handtvätt och toalettbesök delas barnen upp i sovvila och 

läsvila som sköts av två pedagoger medan den tredje röjer upp efter lunchen 

och går på rast. 

Efter läsvilan får de större barnen gå ut eller leka lugnt på begränsad yta då de 

mindre barnen sover i något av rummen. Den ena pedagogen kommer tillbaka 

och den tredje pedagogen går på rast. 

 

14.00 Är alla barnen vakna, får stöd med påklädning och börjar leka. 

Pedagogerna ser till att madrasserna plockas undan. 

 

Ca 14.30 Är det städning av leksaker och sedan mellanmål.  Efter det är det 

dags att gå ut om det inte är alltför dåligt väder. Pedagogen som öppnade går 

hem. 

 

Alla avdelningar hjälps åt så då blir det lek utomhus i slutet av dagen, vartefter 

barnen och en pedagog efter en slutar för dagen. 

 

Mellan 17.00 och 18.30 stänger förskolan 

 

Här nedan resonerar pedagogerna om de avbrott som blir i leken inför en ny 

aktivitet. De berättar också om sina tankar runt att ge barnen både tid och plats 

för deras lek. Pedagogernas uppfattningar går inte isär nästan något men det 

är en liten skillnad på vad några pedagoger uttrycker och vad de faktiskt gör. 

 

Pedagogerna berättar att leken bryts många gånger under en dag. De menar 

att det finns en del fasta inslag i verksamheten som måltider, hygien och vila 

mm, men att de försöker att vara flexibla i sin planering så exempelvis samling 

eller utgång får vänta eller utebli en dag om barnen kommit igång med en bra 

lek. Ett arbetslag diskuterar med varandra om hur det, trots flexibelt tänkande, 

ibland känns som det är oundvikligt att barnen blir störda, när det är fri lek 

och pedagogerna har delat upp sig i varsitt rum med ett antal barn var. Anita 

menar att barn har lätt för att tappa fokus. Att det räcker med att pedagogen 

lyfter blicken från leken eller att någon kommer in i rummet. De pratar om att 
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de försöker att ge varandra utrymme att bli färdiga med leken i det rummet de 

är innan de påbörjar exempelvis en eventuell samling men att det ändå kan ge 

en känsla av stress hos pedagogerna 

 
Nej. Färdig? En lek blir ju aldrig färdig. Eller? Jag kan känna att jag fastnar lite i det 

här. ”Är ni färdiga”? Då känner jag så här. Vad är färdigt? Ja men vad ska jag 

svara? Jag vet att det är dags för samling. Jag vet ju varför frågan kommer. Och då 

kan jag ju bryta det. För det har jag bestämt. Då är det färdigt. Men hur gör jag för 

att inte barnen ska känna sig avbrutna? 

 

Hon menar att det kan räcka med att någon kommer in och frågar en sådan 

fråga så är leken färdig även om inte den var det. De tror att även om de vill 

vara flexibla och exempelvis inte gå ut om de leker bra så avspeglas det på 

barnen att pedagogerna blir osäkra och kollar varandra om de ska bryta eller 

inte. Något liknande diskuterar ett annat arbetslag. De uttrycker att barnen är 

”inprogrammerade” på dagens rutiner så det är väldigt lätt att omedvetet råka 

bryta deras lek. Med inprogrammerade tolkar jag som att pedagogen menar att 

barnen är så vana vid rutinerna att de vet i förväg vad som kommer att ske 

härnäst. Att barnet kan känna på sig när det börjar bli dags för att byta 

aktivitet och höra eller se på pedagogens sätt att prata och röra sig vad som är 

på gång. 

 
Jag tänkte på häromdagen när jag sa. ”Jag kanske ska börja.” Vips så reste sig 

Jonathan och gick ut i hallen för att börja klä på sig. Det räcker när jag tänker efter 

med att bara tända lampan i hallen för att så småningom gå ut så reagerar minst ett 

barn. Ryktet går och så är det tio barn i hallen. 

. 

Pedagogerna berättar att det inte alltid behöver vara obligatoriskt att gå ut 

eller städa undan leksakerna innan utgång och samling. Inte heller tycker de 

att det alltid är nödvändigt att ens vara med i samlingen om de håller på med 

en lek. Det är dock inte alltid helt lätt att behålla ron för de barn som inte måste 

bryta sin lek. En pedagog berättar att om det är en samling de vill att alla ska 

vara med på så ringer de i en klocka som de kallar för ”städplingan”. Då blir 

det ofta ett avbrott så att barnen städar, men annars behövs det inte menar 

hon. 

En annan fyller i att pedagogerna försöker gå in i rummen till barnen och säga 

till innan att de inte behöver lyssna på klockan utan bara leka vidare om de 

vill.  

 
För den där ”plingan” alltså (hon skakar på huvudet)… Jag vet inte vad de har för 

öron, för ibland hör de ju inte alls.(Skratt) Då sticker de ut huvudet och frågar ”Är 

det städtajm” eller helt enkelt ropar ”Vi veeeet!” och börjar städa oavsett. 

 

Därför menar hon att det är bra om de kommer ihåg att säga till före. Då kan 

barnen också fråga om grejerna de lekt med ska få vara kvar. Men hon berättar 

att de ofta har vilan i något av de små rummen och att det då tyvärr måste 

plockas undan.  
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Jag förstår dem. Jag är så trött på städandet för städandets skull för jag skulle också 

bara vilja lämna grejerna och gå. Men vi försöker väl så gott vi kan. 

 

När inte alla ur personalen finns på plats i verksamheten så upplever 

pedagogerna att de ofta inte kan ge barnen samma utrymme i sin lek 

Nedan följer en observation av ett tillfälle där pedagogen tycker sig behöva 

leda in barnens lek mot en lite lugnare aktivitet. 

 

Klockan är 9.30 på morgonen och nästan alla barn har kommit för dagen. Två 

av pedagogerna har kommit och de väntar på den tredje pedagogen. Tre 

stycken fyraåringar kommer ut ur ett litet rum och börjar leka kurragömma. En 

lek som snabbt sprider sig till andra rum där de råkar störa andra barns lek. En 

pedagog känner att hon måste freda de andra lekarna från kurragömman, men 

vill inte avbryta den pågående leken. Hon kommer på att säga till flickorna att 

inte störa kompisarna i de andra rummen men att de kan gömma en sak 

istället. Hon följer med flickorna, visar hur hon menar och stannar tills de 

kommit igång med den andra varianten av lek. Leken fortsätter långt efter det 

jag har slutat observera.  

 

Vid så kallade kaoslekar inomhus innan den tredje pedagogen kommit på 

morgonen, känner de att de vill erbjuda barnen att fortsätta sin lek utomhus. 

De anser att alla vinner på en sådan lösning eftersom det då även blir lugnare 

inomhus. Men eftersom att släppa ut dem ensamma eller lämna en pedagog 

ensam med tio andra barn inte är något alternativ, så måste de försöka styra in 

dem på en lugnare aktivitet tills det är möjligt att gå ut. Alla pedagogerna 

uttrycker en medvetenhet om vad som gör att leken bryts men några menar 

också att lyhördheten ibland brister och de råkar gå in i ett rum och bryta en 

lek, som de för sent ser hade kunnat bli något bra. De menar att det är störst 

risk för det när de är stressade och/eller en pedagog kort. Dessa situationer 

dyker ofta upp bland annat när någon pedagog till exempel inte kommit för 

dagen, gått för dagen eller ska gå på rast, för alla barnen kanske behöver 

stöttas med påklädning eller liknande medan de är alla tre.  

 

Lek eller lärande eller både och. 

 

Pedagogerna uttrycker här nedan att de medvetet strävar efter att 

verksamheten ska integrera lek och lärande men att de också upplever att det 

kan vara ett dilemma. De tar bland annat upp att de i vissa fall upplever det 

direkt lekförstörande att försöka föra in en lärandesituation i en pågående lek.  

 

Pedagogerna menar att leken möter många av lärandemålen i sig själv. Bland 

annat så tränar barnet sina sociala förmågor och normer och värden som de 

menar är den stora biten De uttrycker en kluven känsla inför att föra in för 

många lärsituationer i barnens egen lek. Pedagogerna vill att allt det de säger 

till barnen ska ha en mening, och att det ska finnas en tanke med det. Det kan 

dock ibland kännas som om de inte riktigt landar i aktiviteten med barnen när 

de har läroplanen i bakhuvudet. De menar att de tar vara på vikten av 



  

 

18 

 

lärsituationer i leken, men också att barnens egen lek kan komma att påverkas 

negativt. Att det är en balansgång att veta när det är läge att föra in en 

lärandesituation i en pågående lek då de själva tycker att det kan förstöra det 

lustfyllda med leken, eller att leken stannar av.  

 
Det är klart att om de sitter i dockvrån och har de där pengarna så är man genast 

där och frågar hur många det är. Ofta försöker man föra in något nästan omedvetet. 

Färger, bygg och konstruktion, ordning och sortering. 

 
Det är just det här med att störa. ”Ja nu har jag gjort min grej här så nu kan ni 

fortsätta med ert.” Barnen får tänka ”Jaha vart var vi någonstans då innan du kom 

in”. Det blir ett avbrott och det är ju så många avbrott för dem ändå. 

 

Några pedagoger berättar att de ser vikten av att låta barnen bara vara i sin 

egen lek. De har erfarenheter av att när de haft en specialpedagog som 

fokuserat på ett visst barn under en längre stund så har barnet blivit stressat 

och trött av att få uppmärksamhet hela tiden. De menar att om pedagogerna 

skulle föra in lärsituationer i allt hela tiden så skulle varken barn eller 

pedagoger orka. De uttrycker att det inte är som innan läroplanen fördes in i 

förskolan, och menar att de nu tänker vi mer institution och lärande mot 

tidigare när fokus var större mot omsorg och fostran. De tycker att det är klart 

att förskolan är en styrd verksamhet eftersom det finns en läroplan att följa. 

Det måste alltid vara en tanke bakom allt de gör och det ska dokumenteras och 

kopplas mot läroplanen. Det var lättare förr menar de, när pedagogerna fick 

genomföra aktiviteter med barnen för att det var roligt. En pedagog tar också 

upp utmaningen med dokumentationen av lek och aktiviteter.  

 
Barnen fick med sig samma saker innan också men nu ska allt dokumenteras och in 

mot läroplanen. När man ska hämta en Ipad för att ta kort… Då går jag ifrån 

barnen. Hände mig igår när vi satt här och lekte att vi fiskade. Jag fick korten men 

vi tappade vår lek. Jag vet vad vi hade men det räcker inte.  

 

Några pedagoger menar också att lärsituationerna runt till exempel matematik 

eller teknik tar kraft även från personalen. Det tar tid att bli bekant med och 

bekväm med alla nya begrepp som de kanske inte använder sig av annars. 

De tar också upp att det ofta handlar om det som pedagogen i fråga är 

intresserad av. Vad den kan och känner sig bekväm med. Det finns pedagoger 

som känner sig mer bekväma med att bygga lego och prata teknik än att till 

exempel skapa en affär som barnen kan leka i. Detsamma om pedagogen är 

duktig att spela gitarr och sjunga så kan det vara så att barnen på den 

avdelningen får mer av det, än andra där pedagogerna kanske är intresserade 

av något annat. 

 
Jag tänker att det här är nytt för oss men säkert något som kommer med tiden. De 

här teknikorden som kommer naturligt en gång. Men jag tänker att vad tror barnen 

nu när jag sitter här och ”sammanfogar” två legobitar?(skratt)  
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De vuxnas roll i barnens lek 

 

Här nedan berättar pedagogerna om hur de på olika sätt hjälper barnen att 

starta och delta i leken på förskolan och om vikten av att barnen får chansen att 

uppleva en bra lek. De tar också upp att det är en avvägningsfråga om, och i så 

fall i vilken utsträckning, den vuxne ska vara närvarande i den självinitierade 

leken. 

 

Pedagogerna i studien är kluvna till uttrycket ”fri” lek.  De är alla överens om 

att den utgår från demokratiska grunder och är när barnen själva har 

inflytande över tiden och de får större chans att bestämma själva vem de vill 

leka med och vart de vill leka. Samtidigt som de känner att de är med och styr 

mycket av den tiden för att barnen ska få chans att landa i en aktivitet och 

uppleva samspel med varandra. 

 

Pedagogen Alva sitter med 2 ½ åringarna Elina och My samt 4 åringarna Erik 

och Carl i rummet där affären finns. Hon sitter i början omgiven av barnen 

som ”bjuder henne på korv”. Några av barnen provar att stå bakom disken och 

Alva får komma och köpa av dem. Barnen interagerar inte med varandra till en 

början utan fokuserar på Alva som noggrant bekräftar det de säger och gör. 

Alva låtsas handla av Elina som plockar lite bakom ”disken” innan hon blir 

distraherad av något annat och går därifrån. Erik ställer sig bakom disken. 

 

Alva. Då får jag komma och köpa av dig igen då. Det är visst bara jag som handlar här 

idag. 

 

Erik.(ropar) - Kom och köp! Kom och köp! 

 

Alva. Titta Carl. Jag tror att Erik vill att vi ska komma och köpa något av honom. 

 

Carl går fram och beställer en glass av Erik till att börja med. Sedan utvecklas 

detta till att de båda pojkarna leker tillsammans utan Alva varpå hon följer 

med de båda flickorna ut till järnvägen och ställer dörren in till pojkarna på 

glänt. 

 

Pedagogen Anna bygger pussel med 5 barn i ett annat rum. De har dörren 

stängd om sig. 

 
Tanken var ju att vi skulle ha lite mer öppen verksamhet. Att en drar igång 

vattenlek på ett ställe och en är i ateljén och en här inne och att barnen sedan fick gå 

emellan. Men vi kände väl liksom att med vår barngrupp som vi har nu så fungerar 

inte det utan vi måste styra mer… Än vad vi vill egentligen.  

 

Pedagogerna menar att barnen blir väldigt oroliga om de inte hjälper barnen 

att stanna vid en lek eller aktivitet. 

De menar att barnen springer från plats till plats och är nyfikna på vad andra 

barn gör på andra ställen. Pedagogerna berättar att de på förmiddagarna när 
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det är ”fri” lek har några barn var och delar upp sig i olika rum. De menar att 

del barn behöver ha hjälp att fortsätta en aktivitet. För att det bryts väldigt lätt 

och de vill springa iväg.  

 
Då blir det ingen vits med leken eller samspelet utan då får vi gå in och styra. Då 

styr vi att nu är vi i den här leken, och nu stannar vi i den här leken en stund och 

ser vad som kan hända.  

 

Att vara stödjande i leken menar pedagogerna är beroende på vilket barn det 

är. En del barn menar de behöver lära sig hur man leker och tar sig in i lek. 

Pedagogerna kan stötta barnen genom att gå in i leken som iakttagare eller att 

gå in i en roll om det är det som krävs för att leken ska komma igång. Det 

råder olika meningar om vad som känns bäst när de som vuxna är med i 

barnens lek. En pedagog upplever att hon lättast får med barnen i leken om 

hon är i en roll. En annan tycker att det beror lite på leken och vart man är. Vid 

exempelvis lek med lego ser hon gärna att hon kan vara en figur vid sidan av 

samtidigt som hon bygger och konstruerar. Två andra pedagoger menar att 

man är olika som person även i leken. De går hellre in i leken som en 

pedagogisk ledare än en lekkamrat och en av dem känner att hon har väldigt 

svårt för att ta sig en roll då hon upplever att hon har för dålig fantasi för det. 

De berättar att det är en balansgång i att bestämma om de ska gå in i leken. De 

menar att barn har olika förutsättningar och det är viktigt att stötta ett barn 

språkligt och/eller socialt i en lek. Samtidigt har det upplevt att de hjälpt ett 

barn i leken varpå flera av de barn som lekte där från början har gått därifrån 

på grund av det. 

 

Pedagogerna uttrycker många olika åsikter om vilken roll de vuxna ska ha och 

hur stor plats man som vuxen bör ta i barnens lek. En pedagog uttryckte att 

det beror på vilka barn som är där. Hon säger att förutsättningarna ändras 

”från stund till stund, från rum till rum”. Att en pedagog hela tiden måste 

tänka om. Några andra kände att de bör vara med och styra. Helst ligga steget 

före… för att motverka konflikter. De menar att det är många barn som kan 

leka men inte tillsammans. De kan inte enas utan att det blir konflikter eller att 

det bara är ett av barnen som får bestämma. Några menar att man kan förlita 

sig mer på de äldre barnen men att det kan vara bra att förbereda dem i leken 

så de vet lite grann om sin roll från början. Detta för att motverka att samma 

barn får en mindre betydelsefull roll varje gång. De menar att de känner 

barnen som individer och kan känna på sig om en lek kanske inte blir så bra 

om pedagogen inte hjälper till 

 
Man får fråga ”vad är du och vad är du i den här leken?” Kolla av om ett barn blir 

den här katten nu som vanligt eller törs hon tala om här nu att hon också vill vara 

en mamma eller en storasyster”.  

 

Pedagogerna menar att om det är två barn som inte brukar leka men som ändå 

hamnar på samma ställe och vill leka samma sak så måste de få chansen. 

Barnen ska få känna glädje av att få uppleva en bra lek. Och få chansen att få ut 

allt man får ut i leken. Fantasi och bearbeta hur de känner och tänker och hur 
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de har det hemma och att få utlopp för det. Samtidigt måste man hålla koll för 

det spårar väldigt lätt och fort ur.  

 
Man tänker att de leker så bra men jag tror inte alltid att man vet det. Jag tror vi kan 

bli bättre på det. 

 

En pedagog hänvisar till en observation ovan där Erik och Carl startat en lek. 

Hon lekte då utanför dörren med två andra barn och lyssnade samtidigt på 

pojkarnas lek och hon menar att hon kunde höra när leken började spåra ur.  

 
Ja man lägger ju in en bedömning i det. Då måste man veta vad man pratar om för 

precis som du tittade på i den här situationen kan det fort spåra ur. Från en sekund 

till en annan så spårade det ur. Precis som jag förutsåg. Då det ena barnet var 

ledset. Visst det är ett känsligt barn men då var det ingen bra lek för honom längre, 

men det var ju det först. Det kan ändras så fort. 

 

Just tryggheten och värdegrunden är något som pedagogerna återkommer till. 

Barnen ska få möjlighet att leka utan vuxnas blickar men samtidigt känna sig 

trygga. Några pedagoger berättar om en fönsterruta som finns i de flesta 

innerdörrar på förskolan. Denna fönsterruta är placerad så att pedagogerna 

lätt kan se in i ett rum där barnen leker. Pedagogerna berättar att först så 

hängde de ett skynke för rutan så barnen inte skulle känna sig iakttagna och bli 

störda i sin lek men det visade sig också att det då fanns barn som valde att 

inte följa med in och leka när dörren var stängd. De valde därför att dra ifrån 

skynket lite så det blev ett titthål. Pedagogerna menar att de barn som har 

sådan kontroll på fönsterrutan att märker att en pedagog tittar in genom rutan, 

antingen är de som har något otillåtet för sig eller de som känner trygghet i att 

det finns en pedagog som har koll.  

 
Det finns barn som jag inte skulle vilja släppa om dörren var helt stängd. Då skulle 

man stå och försöka lyssna istället för man vill gärna ha koll. För även om det är en fri 

lek så vill man ha en viss kontroll på det i alla fall. Jag menar det är ju trots allt jag som 

är vuxen som ska se till att alla mår bra. Så ingen blir kränkt på något vis. 

 

Flera gånger kommer pedagogerna tillbaka till att verksamheten till viss del 

formas av vad den enskilde pedagogen är intresserad av, och känner sig 

bekväm med. Detta kan också komma att påverka hur pedagogerna bemöter 

barnen i leken.  

 

Nedan följer en observation som visar på hur pedagoger kan bemöta lekar som 

de inte känner sig bekväma med.  

 

Christina sitter i dockvrån med Emma och Vilda 3 år. Flickorna lägger dockan i 

knät på Christina och vill att hon ska klä på den. Leo och Daniel kommer in 

med leksaksflyg och låtsas skjuta på dockan.  

 

Christina. Vad skjuter den då? Tuggummikulor? 
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Leo har nosen på planet nära dockans huvud och gör ljud med munnen.  

 

Christina. Men dockan har duschat.  

 

Leo. Vi har sådana här. Vi skjuter ner dem. 

 

Christina. Jaså. Vad sprutar du då? Schampo? 

 

Daniel. Min sprutar eld. 

 

Christina. Jaså? 

 

Leo och Daniel lämnar rummet.  

 

En del pedagoger menar att de har svårt för krigslekar och leksaker som ex-

empelvis riddarna. De tycker att det är svårt att förhålla sig till dem. Att de 

inte förstår vitsen med dem riktigt. Medan andra menar att de kan vara bra för 

barnen att leka med för att bearbeta det de ser på tv och dator- och tv-spel.  

 

En pedagog beskriver en situation som hon tänker skulle kunna inträffa. Att 

ett barn sitter och tittar på ”Gladiatorerna” på tv med familjen, och kan 

komma att behöva bearbeta det på något vis i leken. Hon tänker då att det är 

det mycket bättre att barnet då leker med riddarna än att det slåss med sina 

kamrater. Hon menar också att men då även kan prata med barnet om att 

gladiatorerna och riddarna har mycket skydd på sig och det är därför de inte 

skadar sig. 

 

När jag ställer frågan om det finns någon lek som inte är önskvärd i förskolan 

så är nästan alla pedagoger eniga. Så kallade kaoslekar är inte tillåtet.  

 

De berättar att ljudet i de lekarna är problem. Det och att det blir en störd lek 

samtidigt som det finns mycket möbler inomhus. De upplever att barnen inte 

kan röra sig många steg förrän de stöter emot något. En pedagog tänker 

tillbaka på de gamla lekhallarna som fanns för 20-25 år sedan som hon 

upplevde negativa. De rummen menar hon, skapade konflikter och lekar som 

inte fick plats mellan fyra väggar och ett tak. 

 

En pedagog berättar att de mindre barnen gärna tar stöd av en större bil och 

springer på raksträckan genom stora lekrummet, matrummet och ut i hallen 

och tillbaka. Hon menar att visst springer de men att de inte kommer upp i 

någon högre hastighet. Hennes kollega håller dock inte med. Hon menar att de 

krockar och gör sig illa och tar upp en situation där två barn krockat och fått 

bulor i huvudet. 
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 Diskussion 
Efter att ha tolkat schemat för hur en dag kan se ut på förskolan tycker jag mig 

se förhållandevis lite tid för barn att starta och genomföra en lek. Jag ser även 

att det är flera stunder på dagen som det enbart är två pedagoger då det 

fortfarande kan vara många barn på förskolan. Pedagogerna tar upp att det 

blir många avbrott på en dag. Mårdsjö Olssons (2010) studie visade att 

hygientillfällen, tillfällen när barn kommer och går och till sist pedagogernas 

planering tillsammans med barnen inför nya aktiviteter tar upp mest tid i 

förhållande till andra aktiviteter och rutinsituationer. Att planering inför 

aktiviteter tar mycket tid tänker jag beror just på de många avbrotten. Mårdsjö 

Olsson (2010) menar att avbrotten rymmer en strävan mot det som kommer 

efter. Pedagogerna menar dock samtidigt att de aktivt arbetar för att det ska bli 

så få avbrott som möjligt. Jag tycker mig dock se att det pedagogerna slits 

mellan att vilja styra barnen i mindre utsträckning samtidigt som de upplever 

att verksamhetens rutiner kan vara svåra att ändra på. Med tanke på att 

pedagogerna i min studie vittnade om att barnen är som de kallade det 

”inprogrammerade” på rutinerna så det räcker med att en pedagog tänder 

ljuset i hallen eller att pedagogerna börjar prata med varandra för att barnet 

ska bryta leken, tänker jag, kan vara ett resultat av tidigare hårdare styrning av 

rutiner. Det kan som Mårdsjö Olsson (2010) tar upp finnas eller ha funnits en 

strävan att använda rutiner och tid för att skapa ordning och reda i 

verksamheten. Att pedagogerna har prövat och diskuterat fram arbetsrutiner 

för att gynna barnens lärande men också för att kunna genomföra sina andra 

egna arbetsuppgifter. Efter att de prövat ut sina rutiner menar Mårdsjö Olsson 

att det räcker med att pedagogerna kastar ett öga på eller byter några ord med 

varandra för att de ska förstå vad som ska ske härnäst.  Jag tänker att barnen 

precis som de vuxna fångar upp dessa signaler med tiden.  

 

Pedagogerna i min studie försöker att i så långt som verksamheten tillåter låta 

barnens lek ta den fysiska plats den många gånger kräver i form av att låta 

dem spara leksaker och eventuella byggen framme för att få möjlighet att 

återgå till leken vid ett senare tillfälle. De försöker också när verksamheten 

tillåter låta barnet ha inflytande över sin egen dag genom att dela barngruppen 

vid aktiviteter och låta dessa vara frivilliga till förmån för leken. Detta tolkar 

jag som att pedagogerna ser barnens egen lek som något viktigt, med ett eget 

värde och något att bevara. Jag tycker mig dock se att trots pedagogernas vilja 

att låta barnen få fysisk och känslomässig plats att få leka klart, så kan viljan att 

effektivisera verksamhetens rutinsituationer stå i vägen för detta. Det jag 

främst tänker på är städklockan som två av arbetslagen använder när det är 

dags att plocka undan. Observationer visar och tre av pedagogerna säger 

själva i intervjuer att barnen inte ifrågasätter avbrottet när städklockan ringer 

utan att de själva bryter leken och direkt börjar städa undan. Jag upplever att 
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pedagogerna är medvetna om sin egen påverkan på barngruppen och är 

diskussionsvilliga för att hela tiden utvecklas.   

 

Det är tydligt i studien att pedagogerna tycker det är viktigt att barnen får leka 

utan de vuxnas blickar men finner det svårt att genomföra då de ser en risk att 

barns kan fara illa. Under en observation satt en pedagog och lyssnade utanför 

ett rum där två pojkar, som vanligtvis inte leker med varandra, hade startat en 

lek. Hon menade att de bör få chansen att samspela med varandra så länge det 

var en bra lek för båda barnen, men hon visste samtidigt med sig att hon snart 

skulle vara tvungen att ingripa. Pedagogerna tar alla upp vikten av att vara 

närvarande i barnens lek för att se till att inte något barn blir kränkt på något 

vis. En lek där pedagogerna finns menar Tullgren (2011) är övervakad. Att 

barnen kan försöka dra sig undan och undgå som författaren säger, reglering 

av leken. Hon menar dock också att även om barnen är medvetna om att ett 

lekinnehåll inte är tillåtet, så är det inte alltid som de avstår från att göra det. 

Genom att skaffa så kallade ”frirum” där pedagogerna inte ser dem kan de 

undgå tillrättavisningar.  

 

Pedagogerna i min studie berättar att det finns de barn som inte gärna går in i 

en lek i ett rum som har en stängd dörr, och att dessa barn känner en trygghet 

om det finns en vuxen i närheten som hör och/eller ser vad som pågår. De 

berättar också om att inte bestämma över barnen, men stötta dem i deras 

förberedelse för leken genom att se till att alla barn kommer till tals vad de 

exempelvis vill vara i leken så inte samma barn alltid blir tilldelad den minst 

fördelaktiga rollen. Löfdahl (2007) tar upp att barn använder ålder och andra 

attribut för att rangordna varandra i kamratgruppen. Barn som är yngst/minst 

tenderar att ha lägre status och därför riskerar att inte ha lika mycket att säga 

till om i leken. Riddersporre & Persson (2010) tar upp att barn med språklig 

osäkerhet också behöver stöd när rollerna i leken ska sättas. Både Löfdahl och 

Riddersporre menar att det annars kan resultera i att samma barn alltid får 

rollen som husdjur eller en annan roll som har liten eller ingen betydelse i 

leken. 

 

Någon av pedagogerna uppfattar vikten av att de lär känna barnen som 

individer. Att de kan känna på sig om barnen som står framför dem är barn 

som kan starta en lek som det finns risk för att den inte blir bra för alla, om de 

inte får lite hjälp på traven. När jag tolkar Tullgren (2004) får jag känslan av att, 

att övervaka leken med risk att barnen känner sig iakttagna och ibland styra 

leken åt ett visst håll beskrivs som att lägga sig i, och kanske till och med störa 

barnens lek. Så kan det också tänkas vara i en del fall, men det som jag främst 

tänker på är att pedagogerna då faktiskt följer läroplanen för förskolans avsnitt 

om normer och värden. Rollek handlar om att ta andras perspektiv och barnen 

behöver, menar Riddersporre & Persson (2010) ett visst mått av stimulans som 

leder till en grundläggande insikt hos barnet i att ibland vill den andre 

personen göra samma saker men ibland inte. Pedagogerna hjälper barnet från 

det egocentriska perspektivet menar de, och att det leder till både social 

kompetens och socialt intresse. Så här uttrycks det i läroplanen för förskolan. 
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Arbetslaget ska stimulera barnens samspel och hjälpa dem att bearbeta konflikter 

samt reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra. 

(Utbildningsdepartementet 2010) 

   

 

Pedagogerna uppfattar att de finns i närheten för barnen och stöttar dem 

socialt, verbalt och ger dem en möjlighet att planera sin lek och leka längre 

sammanhängande stunder. Detta för att ett samspel mellan barnen ska kunna 

äga rum. Ett arbetslag delar upp sig i olika rum med några barn var för att de 

känner att barnen har svårt att skapa ett samspel med varandra och ofta kan 

fastna i att gå från rum till rum. Mårdsjö Olsson (2010) menar att lärarens roll i 

barns lärande är att vara närvarande pedagoger. Det kännetecknas enligt 

författaren att pedagogen är lyhörd för barnets tankar och resonemang. Att ge 

stimulans och stöd i deras lekar. I en av observationerna använder en pedagog 

flera av de leksätt som (Ward (1996) i Kragh-Müller (2012) beskriver för att 

delta i barnens lek med tanken att skapa ett samspel mellan Erik och Carl, 4 år. 

Först använder hon parallelleken och sätter sig bredvid barnen utan att förvänta 

sig något från något av barnen. Sedan använder hon coplay när hon fortsätter 

låta dem bestämma men ändå flikar in med sina egna repliker. När Erik sedan 

uppmanar till att komma och ”köpa” något i hans affär gör pedagogen en yttre 

intervention genom att hålla sig själv utanför leken medan hon försöker hitta en 

roll till Carl i Eriks lek. Tullgren (2004) menar också att genom att se och lyssna 

på det barn leker och genom att själva delta i barnens lekar, skapar 

pedagogerna kunskaper om barnen. Särskilt tydligt blir detta hos vissa 

pedagoger som genom leken ställer frågor till barnen om hur de tänker sig att 

leken ska lekas. Dessa frågor ger möjlighet för pedagogen att förstå barnens 

erfarenhet och intentioner. Hon menar samtidigt, genom de teman (Att, hur 

och vad barnets leker) som hon presenterar som styrande i leken, att bjuda in 

till lek är en teknik som bland annat syftar till att reglera barnen mot aktivt 

deltagande i leken. Att barnen leker. Leken ses som en utvecklande aktivitet 

och är inte barnet aktiv i den så menar Tullgren att barnet går miste om de 

utvecklande egenskaper leken anses ha.  För att hålla barnet aktivt och 

deltagande engagerar sig pedagogerna i barnens lekar och uppmuntrar och 

stöttar dem.  

 

De lekar som inte får detta stöd är de lekar som Tullgren beskriver som de 

obehagliga lekarna och menar att pedagogerna därmed styr hur barn leker.  

Pedagogerna i min studie uttryckte att de dels förstod att riddarfigurerna de 

berättar om i en av intervjuerna har ett syfte i att barn kan bearbeta händelser 

av våldsam karaktär, som de t.ex. sett i tv eller datorspel i leken med dem, men 

att de annars hade svårt att förhålla sig till dem. I observationen där en 

pedagog sitter och leker med några barn och en docka som de låtsas bada och 

klä på tillsammans uttrycker en liknande känsla. Det kommer två pojkar med 

flygplan som ska, som de säger skjuta ner dockan. De låter ganska mycket, tar 

stor plats och håller flygplanen nära dockan huvud. Pedagogen uppmuntrar 

inte den leken utan styr in dem på den lek de andra barnen har genom att 
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fråga om ena flygplanen sprutar schampo i dockan hår. Tullgren menar att 

obehagliga lekar dels kan röra sig om figurer som barn som valt att gestalta. 

Det som representerar något ”otäckt”. Dels kan det vara det stökiga sätt som 

barnet utför sin roll på. Logue och Detour (2011) har gjort en studie om 

pedagoger som provar att stötta ”bad guy” lekar. Pedagogerna i den studien 

berättar att de först inte så något som motiverade att stöta den typen av lek. De 

berättar att leken utvecklade såväl samarbete hos barnen som impulskontroll, 

medkänsla och en förmåga att planera. Inte minst har leken ett stort värde för 

barnen och att Louge och Detour menar att pedagogerna lärde sig mycket om 

både sin egen och barnens utveckling i aktiviteter där de inte vet så mycket om 

utgången. Kanske framför allt att ett barn som spelar aggressiv, inte är 

aggressiv. 

 

Något som pedagogerna tar upp i studien som också har med temat hur 

pedagogerna styr hur barn leker är i de så kallade kaoslekarna. De berättar att 

dessa lekar precis som Tullgren (2004) beskriver det hänvisas till andra 

utrymmen. Några av pedagogerna tar däremot avstånd till att de skulle 

hänvisa lekarna till andra rum på förskolan där pedagogerna inte finns till 

hands. En av dem tar upp lekhallar som hon uttrycker det skapar konflikter 

och lekar som inte får plats mellan fyra väggar och ett tak. De vill däremot på 

grund av ljudnivå och skaderisk att de rörliga och högljudda lekarna görs 

utomhus och försöker så fort verksamheten tillåter erbjuda barnen att 

tillsammans med en pedagog att fortsätta sin lek utomhus. 

 

Pedagogerna menar att leken möter många lärandemål i sig själv. De uppfattar 

att de behöver jobba på att vara lyhörda inför barnens lek, Detta för att kunna 

föra in lärsituationer i leken utan att den kommer av sig eller bryts. Detsamma 

gäller vid dokumentationen av en lek eller aktivitet. Det är enligt (Doverborg, 

Pramling & Pramling Samuelsson (2013) en del pedagoger som dels tycker att 

de redan jobbar efter läroplanen och dels tycker att det är något nytt. 

Pedagogerna i min studie verkar inte tycka att det är något nytt men att 

dokumentationen tar tid och utrymme i verksamheten. En av pedagogerna i 

studien berättar i en intervju om dilemmat med att antingen bevara leken hon 

och barnen har tillsammans eller gå iväg för att hämta 

dokumentationsverktyg, som i just hennes fall var en Ipad, och därmed bryta 

leken. Hon menar att dokumentation utgör ett moment som kan förstöra den 

leksituation barn och pedagoger hade, och som gör den svår eller omöjlig att 

återställa.  

 

Pedagogerna uppfattar också vikten av att de låter barnet bara vara i sin lek då 

barnet kan bli trött av att vara i fokus i en lärsituation under en längre tid. 

Detta har de lagt märke till när en specialpedagog har fokuserat på barnet en 

längre stund. Läroplanen för förskolan säger att:  

 
Förskolan ska erbjuda barnen en i förhållande till deras egen ålder väl avvägd 

dagsrytm och miljö. Såväl omvårdnad och omsorg som vila och andra aktiviteter ska 

vägas samman på ett balanserat sätt (Utbildningsdepartementet, 2010). 
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Pedagogerna i min studie har när de har pratat om lek och lärande hela tiden 

hänvisat till att leken är det som kommer först och som störs när de vuxna 

försöker föra in lärandet. Johansson & Pramling (2006) talar om ett tillfälle där 

barnet upptäcker solkatter i taket. Läraren försöker skapa mening i barnets 

nyfunna kunskap och för sedan in leken i lärandet tillsammans med alla 

barnen. Författarna menar att läraren bidrog till en gemensam upplevelse 

genom att både dela och identifiera det barnen upplevde.  

 

Vidare forskning  

Om jag skulle välja att forska vidare på det här ämnet skulle jag nog vilja göra 

en studie om hur barn upplever kopplingen mellan leken och lärandet. Ser 

barnen på dessa olika men sammankopplade fenomen som en helhet? Hur 

upplever de, de vuxnas intentioner och olika sätt att styra leken mot ett visst 

lärande? 

 

Tack! 

Jag vill börja med att tacka Anneli Hansson och Sofia Bergström-Eriksson för 

att de har varit ett stöd i mitt arbete med den här uppsatsen. De har läst och 

kommenterat och läst igen för att föra arbetet så långt fram som möjligt under 

den givna tiden. 

 

Tack även till alla barn och pedagoger som gjort den här studien möjlig genom 

att inte bara ställa upp, utan också bjuda på sig själva under alla observationer 

och intervjuer.  

 

Men också Pär, Hanna, Lovisa och William. Tack för att ni fixat hem och 

familjerutiner tillsammans när jag har varit uppslukad av det här. Tack för att 

ni tålmodigt lyssnat och låtit mig berätta många och långa berättelser om 

studier och en tillvaro som ni inte kunnat vara delaktiga i och tack för att ni 

trott på mig och hejat på mig när jag tvivlat på mig själv. Och nu min älskade 

familj är den här uppsatsen klar och därmed är tre och ett halvt års studier 

äntligen slut! 

 

Vi gjorde det! 
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BILAGA 1: Missiv till intervjupersoner 

Xxxxxx 2014-xx-xx 

Mittuniversitetet 

 

 

Hej! 

Jag heter Pernilla Sällström och jag studerar till förskollärare på 

Mittuniversitetet i Härnösand.  

Jag ska nu i höst skriva en C-uppsats om” hur förskollärare kan uppleva att de 

befrämjar eller begränsar barns möjligheter att skapa lekvärldar”. 

Därför önskar jag att få göra en observation i verksamheten inomhus under 

någon eller ett par timmar, en förmiddag under v.44 som vi tillsammans 

kommer överens om. Efter observationen skulle jag vilja göra en gruppintervju 

med Er i Ert arbetslag. Intervjun kommer inte att ske samma dag utan vid ett 

senare tillfälle som kan passa arbetslaget. Kanske under en planering? 

Intervjun beräknas ta bortåt en timme men absolut inte mer. 

Vid observationen kommer jag att använda mig av papper, penna och en 

videokamera och vid den precis som vid intervjun, som kommer att spelas in 

på band, kommer jag att ta hänsyn till Vetenskapsrådet forskningsetiska 

principer. Detta innebär att deltagandet för samtliga deltagare är frivillig. Om 

ni så skulle vilja så kan Ni när som helst avbryta observationen/intervjun och 

därmed Ert deltagande. Jag kommer att tillhandahålla en blankett där 

föräldrar kan ge sitt godkännande till eller avböja att deras barn är med i 

studien.  Ert deltagande kommer att behandlas konfidentiellt, dvs. jag kommer 

inte att använda vare sig Era, barnens, förskolans eller kommunens namn.  

Resultatet kommer enbart att användas för forskningsändamål.  

Har Ni några frågor är Ni välkomna att kontakta mig annars återkommer jag 

snarast till Er angående Ert deltagande. 

  

Vänlig hälsning 

 

Pernilla Sällström 

Tfn: xxx-xxxxxxx 

E-post: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 



  

 

 

 BILAGA 2: Missiv till vårdnadshavare.   

Hej! 

 

Jag heter Pernilla Sällström och jag studerar till förskollärare på 

Mittuniversitetet i Härnösand. Jag ska i höst skriva mitt examensarbete som 

kommer att handla om hur förskollärare kan främja eller begränsa barns 

möjligheter att skapa lekvärldar. 

 

Med Er tillåtelse skulle jag vilja göra en del av min studie här på XXX. Studien 

består på den här förskolan av cirka en timme observation av förskollärarnas 

arbete med barngruppen under fri lek och en senare intervju med arbetslaget. 

Vid observationen har jag papper, penna, kamera och eventuellt en 

videokamera till min hjälp. Fokus ligger på förskollärarna och hur de agerar i 

vissa situationer, men barnen kan eventuellt hamna på bild eller på en kort 

filmsekvens som en del av en leksituation som jag skulle vilja ta upp i 

intervjun med arbetslaget. Ingen bild, filmsekvens eller fråga kommer att 

handla om ett enskilt barn. 

 

Jag kommer att ta hänsyn till Vetenskapsrådet forskningsetiska principer. 

Detta innebär att deltagandet för samtliga deltagare är frivilligt. Om Ni så 

skulle vilja så kan Ni när som helst avbryta observationen/intervjun och 

därmed Ert deltagande. Ert deltagande kommer att behandlas konfidentiellt, 

dvs. jag kommer inte att använda vare sig förskollärarnas, barnens, förskolans 

eller kommunens namn i uppsatsen.  De eventuella 

fotografierna/filmsekvenserna kommer bara att användas vid intervjun av 

arbetslaget och kommer att förstöras så fort min uppsats blivit godkänd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  

 

 

Ja. Jag/Vi tillåter att mitt/vårt barn får delta i studien som beskrivs ovan 

 

 

 

Nej. Jag/Vi tillåter inte att mitt/vårt barn får delta i studien som beskrivs ovan 

 

 

 

Barnets namn__________________________________ 

 

 

 

 

1_________________________                     2_________________________ 

Underskrift Vårdnadshavare                      Underskrift Vårdnadshavare 

       

 

                                  

1._________________________                    2__________________________ 

Namnförtydligande                                    Namnförtydligande 


