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 Abstrakt 
Syftet med denna studie är att tolka och analysera förskollärares uppfattningar 

om betydelsen av sin egen delaktighet i barns lek. Det är en kvalitativ studie 

som genomförts med kvalitativa semistrukturerade intervjuer. Metoden är 

inspirerad av fokusgruppsmetoden och därför genomförd parvis, det vill säga 

att två förskollärare intervjuades samtidigt. I studien genomfördes 6 intervjuer 

med 12 förskollärare. Forskning inom området beskriver att det finns olika 

uppfattningar om hur förskollärare bör vara delaktig i barns lek. I resultatet 

har vi kategoriserat fram fem teman som är: begreppet delaktighet, delaktighet är 

till stöd för leken, delaktighet förstör leken, fördelar att vara delaktig i barns lek och 

hinder för delaktighet. Utifrån vår analys framkommer det att alla förskollärare 

ansåg sig vara delaktiga i barns lek, antingen delaktig i själva leken eller del-

aktig vid sidan av som observatör. Förskollärarnas uppfattning var att delak-

tighet både i leken och vid sidan om kunde uppfattas som ett verktyg för att få 

syn på barns utveckling och lärande i leken. Förskollärarnas uppfattning var 

att delaktighet kan stödja barnen i deras lek för att få leken att utvecklas, men 

även att delaktighet kunde vara till ett stöd för barnen i deras sociala utveckl-

ing. Förskollärarna beskrev även att det fanns hinder som begränsade deras 

delaktighet. Slutsatsen är att förskollärarnas delaktighet i barns lek har stor 

betydelse för barns utveckling och lärande.  

 

Nyckelord: Delaktighet, förskola, förskollärares betydelse, förskollärares upp-

fattningar, lek. 
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Inledning  
Idag berörs ca 83 % av barnen i åldrarna 1-5 år av förskolans verksamhet i Sve-

rige. (Skolverket 2013). I läroplanen framkommer det att förskolan ska vara ett 

komplement till hemmet (Skolverket, 2011), men idag ser verkligheten an-

norlunda ut och barn som har föräldrar som jobbar 40 timmar per vecka till-

bringar mer av sin vakna tid på förskolan än i hemmet. Med denna vetskap 

blir förskolans uppdrag ett mycket viktigt uppdrag, där vi kan fråga oss vad 

som är viktigast för barnen de första åren i livet? Vi har inget svar på den frå-

gan men förskolans uppdrag är att följa läroplanen (Skolverket, 2011) och vi 

som är blivande förskollärare har intresserat oss för ett av de inslag i förskolan 

som beskrivs i läroplanen, nämligen leken. Det står skrivet i läroplanen att för 

att kunna främja barns utveckling och lärande ska verksamheten präglas av ett 

medvetet bruk av leken (skolverket, 2011). Som studenter som nyligen har fått 

tagit del av forskning kring barns lek upplever vi att det inte är ett enkelt om-

råde hur förskollärare bör vara delaktig i barns lek.  

 

Enligt Lillemyr (2013) har det förekommit en debatt i många år om vuxnas rätt 

att blanda sig i barns lek. Pramling Samuelsson och Carlsson Asplund (2014) 

menar också att det finns en debatt som följs inom förskolan men att den hand-

lar om att det ligger ett förgivettaget perspektiv på lärande i sättet att tala om 

leken. Detta kan resultera i att lekens egenvärde försvinner mer och mer på 

grund av att man ska använda leken som ett verktyg för lärande. Förskolan 

har tidigare influerats av Fröbels idéer om att vuxna inte skulle delta i lek (Lil-

lemyr, 2013) och detta perspektiv var det man utgick från när man såg på lek 

och denna utveckling varade i europeisk och skandinavisk förskoletradition 

fram till 1970-talet (Pramling Samuelsson och Carlsson Asplund, 2014). Försko-

lan har även präglats av Freuds psykologiska teori, om att barnen skulle få 

leka själva, fria från vuxnas delaktighet och Piagets teori där lärarnas uppgift 

var att inspirera leken med material och observera leken men inte själva vara 

delaktiga i leken. Det är tydligt att fram till 1980-talet att pedagoger inte var 

delaktig i själva leken utan att leken var barnens egen verksamhet. Under 1980-

talet förändras denna syn och det växte fram en mer positiv syn på lärares del-

aktighet i leken och det utvecklades även flera lekpedagogiska arbetssätt (Löf-

dahl, 2007). Det man började uppmärksamma var det sociala samspelet i leken 

och att barnen utvecklade en relation med varandra men även barn och vuxna. 

Det blev en intressant utveckling om samspel och relationserfarenheter, där 

också leken uppmärksammades i relation till lärandet (Lillemyr, 2013). Denna 

utveckling har fortsatt ända fram tills idag med ett större fokus på lärandet i 

förskolan. Den fråga som Lillemyr, (2013) ställer är om vuxna ska pedago-

gisera leken? Det framkommer inget svar förutom att vuxnas delaktighet i lek 

bör ske med försiktighet.  

 

Lillemyr (2013) nämner Eli Åm från Norge som var den förste som skrev om 

vuxnas delaktighet i barns lek och diskuterar vuxenrollen i relation till barns 
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lek. Utifrån egna erfarenheter som förskollärare lyfter Åm fram att det är möj-

ligt som vuxen att vara aktivt deltagande i barns lek, det som är viktigt är att 

den vuxne visar barnet respekt för leken som barnets egen verksamhet. Det 

Åm betonar som viktigt är vuxnas förhållningssätt till barn och barns lek. Suc-

cessivt har det blivit mer tillåtande att vara delaktig i barns lek om det sker 

med stor försiktighet. Det har också blivit accepterat att se på leken som en 

viktig del av lärandet och på samma nivå se lekens egenvärde som viktig (Lil-

lemyr, 2013). Pedagogen i förskolan har ett uppdrag att följa, där bland annat 

omsorg, lärande och utveckling ska genomsyra verksamheten (Skolverket, 

2011). Frågan återstår fortfarande om det är möjligt för vuxna att följa det 

uppdraget och samtidigt inte blanda sig i leken?(Lillemyr, 2013).  

 

Varför bör vuxnas delaktighet i barns lek ske med försiktighet? Enligt Canning 

(2007) så bör det ske med försiktighet för att delaktigheten kan förstöra leken 

och hon menar att lek där det finns möjlighet att uppleva frihet begränsas i 

dagens samhälle av andra aktiviteter. Lekerfarenheter stödjer barn att vara 

aktiva deltagare i sin egen utveckling och förstärker deras karaktär, att hitta sin 

egen röst i att kompromissa med andra eller styra sina lekidéer. Eftersom barn 

är aktiva deltagare har de självbestämmande över sin lek och detta är en av de 

mest maktfulla upplevelser ett barn kan ha. 

 

Utifrån den förändrade synen som skedde under 1980 talet då man började se 

på lärares delaktighet i barns lek som något positivt gjorde oss intresserade av 

verksamma förskollärares delaktighet i lek idag. 

 

I denna uppsats tänker vi att delaktighet kan vara när man är delaktig i leken 

som Knutsdotter, Olofsson (1996) beskriver med att barn och vuxna är till-

sammans och har en rolig stund tillsammans där den vuxne vet hur barnet 

mår, ser barnets behov och ger barnet stöd i leken genom att vara deltagande. 

Vi tänker att delaktighet också innebär att den vuxne är vid sidan av leken som 

observatör och som inspiratör där den vuxne bidrar med material till leken 

som Piaget lyfter fram som lärarens uppgift (Löfdahl, (2007).    
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 Bakgrund 
I bakgrunden redogör vi för vad som framkommer ur tidigare forskning om 

delaktighet i barns lek. Det kommer olika uppfattningar till uttryck i litteratu-

ren och vi har tematiserat innehållet i bakgrunden med utgångspunkt i dessa 

uppfattningar. Vi inleder med en beskrivning av lek som begrepp och relation-

en mellan lek och lärande. Därefter redogör vi för de uppfattningar som forsk-

ningen lyfter fram om pedagogers delaktighet i barns lek som vi har delat in i 

underrubrikerna: delaktighet är till stöd för barns lek, delaktighet i leken skapar 

trygga och självständiga barn, delaktighet på barns villkor och respekt för lekens egen-

värde, delaktighet på vuxnas villkor kan förstöra leken, delaktig eller inte delaktig. 

 

Lek som begrepp 
Enligt Pramling Samuelsson och Carlsson Asplund (2014) har lek betraktats 

som barns innersta väsen, det vill säga, barns sätt att naturligt förhålla sig till 

sin omvärld. Lek är en verksamhet från barns perspektiv, en verksamhet som 

Fröbel tog fasta på i förskolans begynnelse. Lek brukar av tradition karakt-

eriseras av att den är lustfylld, fri, spontan, symbolisk, engagerande, social och 

att medel (process) dominerar över mål (produkt) (Pramling Samuelsson och 

Carlsson Asplund, 2014). 

 

Enligt Lillemyr (2013) är det svårt att ge en helhetsförståelse av lek, leken kan 

ses från många olika perspektiv och det finns olika teorier om lek. Lillemyr 

(2013) beskriver Levys tre dimensioner om lek som ger en bra förklaring och 

som fångar in olika aspekter av lek. Den första är den inre motivationen, där 

leken beskrivs som spänning och med lustkänsla. Leken i sig är en belöning 

nog som skapar engagemang och motivation för aktiviteter. Den andra di-

mensionen av lek beskrivs med att barnet sätter verkligheten åt sidan. Barnet är 

medvetet om att låtsats som om i leken och sätter sig själv som person åt sidan 

och det i sin tur skapar frihet och möjlighet att fantisera. Verklighetens normer 

och krav gäller inte och det innebär låg risk för barnet som inte heller då kan 

misslyckas i leken. Detta medför att barnet vågar leva ut mer i leken efter sina 

egna förutsättningar. Den tredje dimensionen av lek beskrivs med att barnet 

själv har kontroll över det som sker. Barnet tar initiativ, sätter gränser och gör 

val i sin egen roll i leken med andra. I leken sker ett samarbete där de bearbe-

tar situationer och handling, barnet anpassar sig till att samspela med andra. 

Levys kriterier för att lek ska kallas lek har kritiserats för att det saknas sam-

spel och kommunikation. Lillemyr (2013) tar upp om en fjärde dimension som 

handlar om lek som samspel. När barn leker tillsammans uppfattar barnet sig-

nalen “detta är lek”. Barns deltagande kräver i leken att barnen har förmågan 

att kommunicera på olika sätt. Barnet behöver visa speciella samspels-

färdigheter och lekfärdigheter där barnet behöver förstå vad som är lek och 

förstå reglerna för samspelet. Visa förmåga att identifiera sig med teman och 

även ha förmåga att delta i utvecklingen av temat.   
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Relationen mellan lek och lärande 
Det går inte med lätthet att skilja mellan lek och lärande enligt Pramling 

Samuelsson och Carlsson Asplund (2014), de menar att om man utgår från 

barns perspektiv för lärande i förskolan är det svårt eller omöjligt att veta när 

barns tankar vandrar iväg in i fantasin eller kreativiteten. I och med detta per-

spektiv går det inte att skilja mellan lek och lärande. Författarna anser att det 

enda man kan fastställa är att både lek och lärande handlar om att vara här och 

nu och samtidigt kunna överskrida, föreställa sig och vara nyskapande. Leken 

är inte instrumentellt för barnet, det vill säga att när barn leker så är det inte 

för att lära sig något. Till skillnad från skolan där lärandet ofta är instrumen-

tellt. Det finns på så sätt en problematik enligt Pramling Samuelsson och Carls-

son Asplund (2014) i att det i det ena fallet finns en lärare med en intention att 

barn ska lära och i det andra att barnet har en intention att leka.  Författarna 

menar att det finns en skillnad i perspektiv beroende på om man tar barns eller 

vuxnas perspektiv. Tar man barns perspektiv framträder omvärlden på olika 

sätt som gör att barnen blir engagerade och försöker lösa problem av skilda 

slag. Utmaningen för läraren är vad engagemanget riktas mot och kan styra 

med hjälp av material, upplevelser och kommunikation. För att lek och lärande 

ska bli en integrerad helhet i förskolans pedagogik behöver läraren ha en in-

tention om vad barn ska lära sig och samtidigt kunna upptäcka det i barnens 

agerande (Pramling Samuelsson och Carlsson Asplund, 2014). 

 

Enligt Johansson och Pramling Samuelsson (2007) skiljer sig lärares förhåll-

ningssätt åt beroende på om lek eller lärande står i fokus. Är det ett ämne som 

står i fokus blir samspelet som läraren skapar bundet till uppgiften, till dess 

form och genomförande. Är det istället lek och lärande och barns menings-

skapande som utgör fokus kan fantasi och kreativitet även få möjlighet att 

komma till uttryck. Det krävs ett visst förhållningssätt i en pedagogik där lek 

och lärande ska mötas, vilket är en målorienterad pedagogik som ändå analy-

serar hur den pedagogiska verksamheten kan stödja kreativitet, fantasi och 

barns meningsskapande (Pramling Samuelsson och Carlsson Asplund, 2014).  

 

Pramling Samuelsson och Johansson (2009) har i sin studie undersökt varför 

och hur barn involverar lärare i deras lek och lärande. Författarna kom fram 

till fem kategorier och dessa fem kategorier är: att få hjälp från en lärare, bli 

uppmärksammad som kompetenta personer, få läraren uppmärksam på andra 

barn som bryter mot reglerna, få information och kunskap av hur saker och 

ting fungerar samt bjuda in lärare i leken. Pramling Samuelsson och Johansson 

(2009) menar att lärare ofta ser lek och lärande som åtskilda och att många lä-

rare är rädda för att störa barnen i deras lek. Lärare kan ofta missa viktiga 

stunder då barnen erbjuder dem att vara med och föra samman lek och lä-

rande. Det kan finnas en risk att barnen enbart bjuder in lärare i lek när de be-

höver någon form av hjälp och barnen väljer att leka lekar där de oftast inte 

behöver någon hjälp. Pramling Samuelsson och Johansson (2009) beskriver att 

det i läroplanen för förskolan står att lärare bör involvera sig i barnens aktivite-

ter men samtidigt står det att läraren är ansvarig för alla barn. Detta kan vara 
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ett dilemma att gå in i en lek och samtidigt ha översikt över alla barn runt om-

kring. Enligt Pramling Samuelsson och Johansson (2009) krävs det att lärarna 

utvecklar en målorienterad strategi som involverar både lek och lärande. 

 

Pedagogers delaktighet i barns lek 

Här nedan lyfter vi fram de uppfattningar som litteraturen beskriver om peda-

gogers delaktighet i barns lek. Delaktighet kan vara ett stöd för barnen i leken, 

kan skapa trygga och självständiga barn, bör ske på barns villkor med respekt 

för lekens egenvärde, kan förstöra leken och att vara delaktig eller inte. 

 

Delaktighet är till stöd för barnen i leken 

Enligt Knutsdotter, Olofsson (1996) behöver barn lugn och ro för att leken ska 

fungera och hjälp att hålla fast vid leken. Barnen kan ensamma ha svårt att få 

leken att fungera när barnen har många idéer och där kan den vuxne vara till 

ett stöd för barnen annars riskerar leken att stanna av. När de vuxna är med i 

leken ser de vad som sker mellan barnen och kan vara till hjälp för de svaga 

barnen att få nya roller i leken. Vuxnas delaktighet i lek beskrivs med att 

vuxna och barn är tillsammans på ett speciellt sätt där den vuxne vet hur bar-

net mår och att de haft en rolig dag tillsammans.  

 

Lillemyr (2013) beskriver att det finns flera nyare studier som visar att inter-

vention i barns lek är positiv om det sker i försiktighet från den vuxne och med 

respekt för barnets perspektiv. Vuxna behöver träna barnen i lekfärdigheter 

och finnas för att ge barnen stöd och stimulans. Barn som befinner sig i riskzo-

nen och saknar de grundläggande lekerfarenheterna behöver den vuxnes hjälp 

och stöd för att inte hämmas. Vidare beskriver Sandberg (2009) att det är vik-

tigt att pedagogerna i förskolan hjälper de barn som visar mindre social kom-

petens, där barnet har svårt att samspela med andra barn och inte visar på ett 

korrekt beteende. Barn som har svårt att samspela med andra barn får svårt att 

tolka barns leksignaler, de har svårt att börja leka och går från det ena till det 

andra och hamnar lätt i konflikt som resulterar i utanförskap. Pedagoger be-

höver finnas som ett stöd för att hjälpa barnet att träna upp sitt samspel i soci-

ala situationer för att utveckla sin sociala kompetens och det kan tränas bland 

annat i leken. Pedagoger kan behöva styra upp leken i en mindre grupp, ger 

förslag på lekar eller arrangerar en leksituation med olika roller, pedagogen är 

delaktig i att starta en lek med barnen och drar sig sedan ur leken när den är 

igång. 

 

Vickerius och Sandberg (2006) kommer fram till i sin studie att vuxna har 

andra lekminnen än barnen, vilket beror på att samhället har förändrats. Det är 

därför viktigt att titta på lek utifrån den miljö som den sker i, både den fysiska 

och sociala miljön. Personalen måste utgå från barnens intressen av lekar för 

att kunna bistå med kreativt material och på så sätt stödja leken.  
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Delaktighet i leken skapar trygga och självständiga barn 

Knutsdotter, Olofsson (1996) menar att vuxnas delaktighet i lek resulterar i att 

barnen känner trygghet i leken, lekarna håller längre och då ges leken möj-

lighet att utvecklas. Vidare beskriver författaren ett lekprojekt där de vuxna 

lekte intensivt med de små barnen i två månader och det resulterade i att bar-

nen utvecklade en helt ny syn på lek. Barnen hade utvecklat sin fantasi och 

förstod att det var på låtsas, på lek när de till exempel åt kakor av sand. Knuts-

dotter, Olofsson (1996) menar att det är viktigt att vuxna är delaktiga i barns 

lek och att barnen även lär sig leka tillsammans i grupp snabbare när vuxna är 

delaktiga i barnens lek. Målet med lekprojektet var att ge barnen möjlighet att 

utveckla självständighet hos barnen. Meningen är inte att de vuxna ska stanna 

kvar i leken utan att barnen ska klara av att leka tillsammans själva. När bar-

nen blivit självständiga i leken beskrivs inte den vuxnes roll som central i leken 

utan det är barnen som ska ha den. Knutsdotter Olofsson (1996) beskriver hur 

barnen inte gavs mycket frihet utan begränsades rent rumsligt och barnen var 

uppdelade i grupper. Det skedde en förändring i barngruppen när lekprojektet 

startade, ju mer frihet de vuxna gav barnen desto mindre kaos blev de. Barnen 

blev medvetna om att det var tillåtet att göra saker och de kände att de inte 

blev avbrutna i leken. Barnen kunde fortsätta leka, det var okej att det blev lite 

stökigt och det skapade en trygghet hos barnen. I starten av lekprojektet var 

barnen inte så duktiga att leka tillsammans de var individualister och egocent-

riska. Barnen hade enorm fantasi men klarade inte av att leka med varandra 

och samarbeta. Vid lekprojektets slut beskrivs de stora barnen som duktiga och 

självständiga att leka tillsammans (Knutsdotter, Olofsson 1996). 

 

Delaktighet på barns villkor och respekt för lekens egenvärde 

Enligt Tullgren (2004) beskriver pedagogerna i hans studie att delaktighet i 

barns lek kan ses som ett tillfälle där barnen ges möjlighet att bestämma. Peda-

gogerna menar att barnen behöver känna att de också får bestämma och att de 

inte bara är de vuxna som bestämmer över barnen. När pedagoger och barn 

leker tillsamman framkommer det att barn och vuxna intar olika roller och att 

barnen ges tillfälle att bestämma mer i leken än de vuxna. Genom att pedago-

gerna är delaktiga i barns lek ger pedagogerna en uppfattning om att det skap-

as mer jämställdhet mellan barn och pedagoger. När barnen får möjlighet till 

detta utrymme i leken beskrivs barnet som att de konstrueras som kreativa och 

skapande med förmågan att leda andra i deras egna behov. Pedagogens roll 

beskrivs som avvaktande, där pedagogen lyssnar på barnet, följer barnets för-

slag i leken där barnet bestämmer vad som ska ske. Pedagogens roll i leken 

beskrivs med att pedagogen ställer frågor kring innehållet i leken.(Tullgren, 

2004)  

 

Lillemyr (2013) beskriver hur pedagogerna behöver inta olika teoretiska per-

spektiv i kombination med att de observerar barns lek, men även praktik-

baserad kunskap behövs om förskolebarn och leken. Denna lekkompetens be-

hövs hos pedagogerna som en grund för den verksamhet som ska planeras på 

förskolan, med att utveckla åtgärder i förskolans verksamhet. Pedagoger be-
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höver bli medvetna om sin pedagogiska grundsyn och sitt förhållningssätt 

gentemot barnen och leken. För att aktivt ta ett beslut att ibland gå in barns lek 

och vara delaktiga, men där den vuxne gör det på barns villkor. Det kan då bli 

nödvändigt för den vuxne att sätta sitt nyttotänkande åt sidan men samtidigt 

bör den vuxne inte förlora de pedagogiska intentionerna med att det finns ett 

mål i sikte. Aktivt deltagande av vuxna i barns lek beskrivs som mycket krä-

vande, där den vuxne behöver vara medveten om sitt agerande. Där den 

vuxne ska visa barnet respekt, ta hänsyn till lekens särart och se lek som ett 

socialt och kulturellt fenomen. Det handlar om lekens egenvärde och de socio-

kulturella värden där det behövs en balans med att organisera för lek i ut-

formningen av den pedagogiska verksamheten på förskolan som behöver ge 

barnen ett helhetsperspektiv på omsorg, lek och lärande. Barnen möter därige-

nom stimulans i sin utveckling och bildning.   

 

Emilsson och Folkesson (2006) har försökt att komma nära och samtidigt pro-

blematisera vad delaktighet i den pedagogiska praktiken kan vara. Författarna 

har studerat hur barns delaktighet kan variera i olika situationer beroende på 

stark eller svag lärarkontroll. Författarna kommer fram till att när en aktivitet 

är starkt inramad finns det en risk att barnen begränsas i sitt deltagande. Me-

dan en svag inramning kan främja barns möjligheter att delta på sina egna 

villkor. Det som är viktigt för barns deltagande är att lärarna skapar menings-

fulla sammanhang där lärarkontroll handlar om att vara känslomässigt närva-

rande, stödjande och lyhörd.  

 

Qvarsell (2009) menar att vilka värderingar som knyts till leken och vilken re-

lation leken har till annat som är viktigt för barn avgör om leken är bra eller 

inte. Vidare menar författaren att vi bättre kan förstå och värdera leken om vi 

har respekt för barns tankar och verksamheter. Hon anser att det är viktigt att 

låta leken vara fri från låsande definitioner, låta leken vara fri från vuxnas kon-

troll samt låta den istället styras av barns egna initiativ. 

Delaktighet på vuxnas villkor kan förstöra leken 
Enligt Pramling Samuelsson och Carlsson Asplund (2014) står vuxna ofta utan-

för barns lek för att leken är barnens värld. Canning (2007) anser att vuxna ska 

stå utanför barns lek. I Cannings (2007) studie undersöktes nivån av delaktig-

het barn kan skapa i sina lekerfarenheter. Hon undersökte de lekdiskurser som 

barn bygger upp och underhåller och betraktar vikten av leksammanhang för 

att stödja barns känslomässiga och sociala utveckling. Vidare menar författaren 

att dessa aspekter av leken är ofta osynliga eller missförstådda av den vuxna 

observatören. Enligt Canning (2007) betonas vikten av vuxenfri lek som gör det 

möjligt för barn att uppleva en känsla av makt i deras lek och utforska deras 

medvetenhet om sociala relationer. Hon analyserar den påverkan som vuxna 

kan ha på barns lekutrymmen, genom att föra in en "vuxen agenda" i leksituat-

ionen, och hur detta i slutändan moraliskt kan skada barnens lek. Canning 

(2007) menar att lek där det finns möjlighet att uppleva frihet begränsas i da-

gens samhälle av andra aktiviteter. Lekerfarenheter stödjer barn att vara aktiva 

deltagare i sin egen utveckling och förstärker deras karaktär, att hitta sin egen 

röst i att kompromissa med andra eller styra sina lekidéer. Eftersom barn är 
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aktiva deltagare har de självbestämmande över sin lek och detta är en av de 

mest maktfulla upplevelser ett barn kan ha. Canning (2007) menar att när en 

lek avbryts av en vuxen eller när ett barn blir medveten om att en vuxen följer 

deras lek blir de ofta generade. Barnet går från att vara berättigad till sin fan-

tasi till att vara oberättigad genom förverkligandet av den makt som vuxna har 

när de håller på att avbryta eller stoppa leken. Detta betyder inte att vuxna 

aldrig bör delta i barnens lek. Om ett barn vill involvera vuxna i leken ger bar-

net tydliga indikationer och bjuder in vuxna i deras lekområde. Om vuxna 

träder in i fantasin som har skapats av barnet fortsätter leken, men om vuxna 

försöker styra leken för att få fram ett resultatinriktat lärande kommer barnet 

att försöka avlägsna sig från leken (Canning, 2007). 

 

Att vara delaktig eller inte 

När pedagoger i förskolan ser på lek som en naturlig egenskap hos alla barn 

menar Hellman (2013) att de resulterat till en tro på att barn inte behöver lära 

sig att leka, utan att alla barn kan leka och inte behöver vuxnas hjälp att lära 

sig leka. Därför leker barnen själva under den så kallade fria leken i förskolan 

utan vuxnas delaktighet, jämfört med samlingen som är en styrd aktivitet och 

ses som ett starkt lärtillfälle mellan barn och vuxna. Pedagoger syn på att vara 

delaktig i barns lek beskrivs i studien som att man inte arbetade och tog ansvar 

för verksamheten, att leka och arbeta beskrivs som varandras motsatser av pe-

dagogerna. Det resulterade i att barns lek pågick på avstånd från pedagoger 

men inte att pedagoger släppte vuxenkontrollen över barnen som lekte. 

Enligt Knutsdotter, Olofsson (2009) är det viktigt att de vuxna stimulerar le-

ken. Om barnen inte får se de vuxna leka att dem låtsas, blir det inte så mycket 

lek trots snälla vuxna, leksaker och fina lokaler. Hon menar att det är förskollä-

rarens uppgift att se till att barnen får leka ostörda och att barnen får tillräck-

ligt med sammanhängande tid för att utveckla en lek. När en vuxen är delaktig 

i barns lek är det viktigt att tänka på att om den vuxna reser sig och går mitt i 

leken så upphör oftast leken.   



  

 

9 

 

 Syfte  
Problemformulering 

Vi har stött på olika uppfattningar i litteraturen om hur och varför förskollä-

rare bör vara delaktig i lek eller inte och detta gör oss intresserade att se vilka 

uppfattningar som verksamma förskollärare idag har om att vara delaktig i 

barns lek. Vi utgår här utifrån ett antagande att de uppfattningar som förskol-

lärare har påverkar hur verksamheten utformas. 

 

Syfte 

Vårt syfte med studien är att tolka och analysera förskollärares uppfattningar 

om betydelsen av sin egen delaktighet i barns lek. 
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 Metod 
Vi kommer i denna del beskriva vår metod. Vi redogör för metodval, urval, 

genomförande, etiska överväganden, analysförfarande, trovärdighet, tillförlit-

lighet och rigorösitet samt metoddiskussion. 

 

Metodval 

Vi valde att använda oss av kvalitativa semistrukturerade intervjuer för att få 

ta del av förskollärares uppfattningar om betydelsen av deras delaktighet i 

barns lek. Tillvägagångsättet i kvalitativa intervjuer handlar om att intervjun 

är mindre strukturerad, för att de intervjuade personerna ska ges möjlighet att 

formulera och uttrycka sina egna uppfattningar, upplevelser och synsätt i äm-

net. Det innebär att intervjun kan komma att röra sig i olika riktningar som 

medför att vi fick en större bild av personernas upplevelser och tankar samt att 

det blev tydligt vad personerna ansåg vara relevant och viktigt. I en kvalitativ 

intervju handlar det om att få den intervjuade personen att komma med så 

fylliga och detaljerade svar som möjligt. Man kan ställa nya frågor till intervju-

personen som en uppföljning av det som framkommit i svaret (Bryman, 2011). 

Vi valde även att göra intervjuerna i par, det vill säga att vi intervjuade två 

förskollärare samtidigt. Detta inspirerades vi att göra utifrån idén om fokus-

gruppsmetoden som Dahlin-Ivanoff (2011) beskriver. Fokusgruppsmetoden 

definieras som diskussioner i grupp där människor möts för att på ett fokuse-

rat sätt diskutera olika aspekter av ett ämne eller ett tema. Enligt Dahlin-

Ivanoff (2011) har fokusgruppsmetoden varit mycket användbar för att ut-

forska hur människor tänker och talar om ett särskilt ämne, att se världen som 

deltagarna gör och ta reda på inte bara vad de tycker men också varför de har 

denna uppfattning. Metoden gör att man kan få fram ett antal olika perspektiv 

och sätt att tänka inom samma ämne genom målgruppens egna ord. Vi hade 

inte möjligheten att få till fokusgrupper eftersom det är svårt att få tillräckligt 

många förskollärare att delta samtidigt, så därför valde vi istället att intervjua 

två förskollärare samtidigt. 

 

Det finns problem med att göra intervjuer enligt Ahrne och Svensson (2011) 

vilket är vad en utsaga egentligen betyder. Det går inte att ta för givet att män-

niskor gör som de säger, det vill säga att utsagan har bäring på personens 

handlingar. Hur den intervjuade antar perspektiv kan också påverka, om den 

intervjuade vill framhäva sig själv på ett bra sätt och imponera på intervjuaren. 

Vi är införstådda med att intervjuer kan ha gett oss putsade uppfattningar men 

det är ändå uppfattningar som förskollärare har. Att använda sig av parinter-

vjuer trodde vi kunde underlätta för informanterna, att det blev ett mer av-

slappnat samtal där de hade en person som kunde ge dem respons på det? de 

ville säga. Vilket vi som intervjuade försökte undvika i största möjliga mån, 

förutom att vi gav respons att vi hörde vad de sa med att nicka med huvudet 

eller mmm:a för att ge en sådan respons. Det kan även varit att de två förskol-
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lärarna följde varandra i samtalet och att vi inte fick fram bådas uppfattningar i 

intervjun. Vi utformade vår intervjuguide utifrån den tidigare forskningen och 

det syfte vi kom fram till. Vi formulerade en intervjuguide (se bilaga 1) med 

frågor som kan ge svar på de uppfattningar som förskollärare har om sin egen 

delaktighet i barns lek. Vår intervjuguide testades innan undersökningen, ge-

nom en pilotstudie där också intervjuguiden senare reviderades. Vi formule-

rade frågor som vi anser fokuserade på delaktighet. Några av intervjufrågorna 

är: Vill ni beskriva hur ni är delaktig i barns lek? Vad tänker ni är nackdelarna 

och fördelarna med att vara delaktig i barns lek? Vår sista fråga handlade om 

hur förskollärare uppfattade relationen mellan lek och lärande och med denna 

fråga ville vi få reda på om det fanns en relation mellan dessa begrepp och 

delaktighet. Utifrån dessa frågor samt de andra frågorna i intervjuguiden 

kunde vi få ta del av de uppfattningar som förskollärarna hade om delaktighet, 

som i sin tur kunde hjälpa oss att besvara vårt syfte. 

 

Urval 

Vi valde att göra ett bekvämlighetsurval som Bryman (2001) benämner det, 

vilket innebar för oss att vi valde ut förskollärare som fanns i vår omgivning.  

Detta gjorde vi för att det går fortare än att söka urvalet på platser vi inte kän-

ner till. En av oss var tidigare bekant med förskollärarna. Vi valde att intervjua 

förskollärare på grund av att de har gått en gemensam pedagogisk utbildning 

som ger kunskap i yrket som förskollärare och sedan fått mer livserfarenhet 

om yrket praktisk. Utifrån den kunskap förskollärarna fått av utbildningen och 

av de erfarenheter de samlat på sig på förskolan tyckte vi att det blev intres-

sant att undersöka vad de hade skapat sig för uppfattningar om delaktighet i 

barns lek. Vi planerade att göra 5 stycken intervjuer med 10 förskollärare ef-

tersom intervjuerna var tänkta att ske parvis. Men vi valde att intervjua en 

förskollärare till som vi intervjuade enskilt och under en intervju frågade förs-

kollärarna om vi ville intervjua tre förskollärare samtidigt, vilket vi valde att 

göra. Vi genomförde till sist 6 intervjuer som tillsammans bestod av 12 förskol-

lärare. De 12 förskollärarna som alla har fått fiktiva namn och för att beskriva 

vilka som arbetar på samma förskola och hur länge de har arbetat delar vi in 

förskollärarna så här: Förskola 1- Anna som har arbetat i 25 år och Birgitta som 

arbetat i 1,2år, Förskola 2- Cecilia i 20år och Daniella i 14år, Förskola 3- Em-

meli i 16år och Fanny i 32år, Förskola 4- Hanna i 5år och Ina i 30 år, Förskola 

5- Johanna 34år, Karin i 2,5 år och Lina i 7år och Förskola 6- Gärd i 4år. 

 

Genomförande 

Vi kontaktade cheferna via telefon på de förskolor som vi ville komma och 

genomföra intervjuerna på och berättade om vår studie. Därefter ringde vi till 

förskolorna och frågade om det fanns några förskollärare som skulle kunna 

tänka sig vara med i vår studie. När vi fått tag på en förskollärare som ville 

vara med så fick den förskolläraren i sin tur välja en förskollärare som också 

skulle genomföra intervjun tillsammans med denna. Detta gjorde vi på fem 

olika förskolor. Vi valde att genomföra parintervjuer och vi bedömde att det är 

bättre att förskollärarna själva får bestämma vilka två som ville genomföra 
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intervjun tillsammans. Vi tänkte att förskollärarna skulle känna sig mer av-

slappnade när de samtalade med någon de själva valt ut. När förskollärarna 

bestämt vilka två förskollärare som skulle genomföra intervjun ringde de till-

baka och vi kunde stämma av för tid och plats. Tiderna för intervjuerna skedde 

halv tio varje dag från måndag till fredag eftersom detta var en tid då försko-

leverksamheten hade möjlighet att avvara två förskollärare samtidigt. Med 

undantag för en parintervju där bara en av oss kunde medverka. Vi valde att 

ringa en förskollärare till för att få en större urvalsgrupp och denna intervju 

ägde inte rum på en förskola utan i en lokal som vi hade bokat. De andra in-

tervjuerna genomfördes på förskolornas respektive personalrum. Intervjuerna 

pågick mellan 20 till 50 minuter. Vi valde att använda ljudinspelning för att 

lättare kunna transkribera materialet och frågade varje informant om detta var 

okej. En av oss genomförde intervjun medan den andra skrev ner svaren med 

hjälp av block och penna för att lättare kunna komma med följdfrågor, vilket 

även underlättade för den som intervjuade. Vi valde även att skriva ut varje 

fråga så att informanterna både fick höra och se frågorna en i taget, något som 

vi tror underlättade för informanterna. Efter varje intervju transkriberade vi 

intervjun, vilket gjorde att vi kunde se om den intervjuguide vi hade var till-

räcklig för att komma åt förskollärares uppfattningar om betydelsen av sin 

egen delaktighet i barns lek. Vi ansåg oss inte behöva revidera intervjuguiden 

eftersom vi ställde följdfrågor när detta behövdes. 

 

Etiska överväganden 

Vi har tagit del av de forskningsetiska principerna och informerade infor-

manterna i denna studie om: informationskravet, samtyckeskravet, konfiden-

tialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2011). Vi kontaktade che-

ferna på varje förskola och informerade om att vi ville intervjua förskollärare 

och vad studien handlade om. De förskollärare som vi hörde av oss till fick 

information om studiens syfte. Eftersom vi fick samtycke via telefon så skick-

ade vi inte ut något missivbrev men vi informerade innan intervjun genomför-

des om de forskningsetiska grundreglerna. Vi informerade förskollärarna att vi 

skulle avidentifiera dem, att varken deras namn eller arbetsplats skulle näm-

nas i studien. Den insamlade empiriska datan har endast använts av oss och i 

vår studie och kommer sedan raderas. Vi informerade även om att deltagandet 

var och är frivilligt och att förskollärarna när som helst kan dra sig ur studien. 

 

Analysförfarande 

Tre grundläggande arbetssätt för att skapa samhällsvetenskapliga analyser är 

enligt Arhne och Svensson (2011) att sortera, reducera och argumentera. Först 

behöver man sortera empiri eftersom det ofta rör sig om oöverskådlighet och 

oordning. Ordningen är intimt förknippad med den teori eller de begrepp som 

analytikern utgår från eller vill arbeta fram. Vi har delvis använt oss av de 

uppfattningar om pedagogers delaktighet i barns lek som vi har funnit i littera-

turen, i vår analysmetod samt utgått från Ahrne och Svenssons (2011) analys-

metod. Framförallt de uppfattningar som handlar om pedagogers delaktighet i 

barns lek, pedagogers delaktighet är till stöd för leken och pedagogers delak-
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tighet kan förstöra leken eftersom det är denna forskning som ligger till grund 

för vårt syfte och vår nyfikenhet till detta område. Vi började med att läsa ige-

nom det utskrivna datamaterialet från intervjuerna noggrant. Sedan valde vi 

att skriva upp de kategorier vi ville dela in vårt material i, varje kategori fick 

en egen färg. Dessa kategorier valde vi först ut: hinder för delaktighet, hur pe-

dagogerna är delaktiga och stödjer leken, vad blir synligt i leken? målstyrt, 

verksamhetsmål, delaktighet förstör leken samt Övrigt- vad lär dem sig i le-

ken. Vi ville använda oss av dessa kategorier eftersom att det var inom dessa 

områden vi kunde se att många av förskollärarna delgav sina likheter och 

skillnader i uppfattningar. Det vill säga en variation av uppfattningar. Vi an-

vände oss sedan av färgpennor för att dela in hela datamaterialet i dessa kate-

gorier med respektive färg. I detta steg försökte vi sortera vårt datamaterial. 

Andra steget som Ahrne och Svensson (2011) beskriver är att materialet sedan 

behöver reduceras eftersom vi inte kan visa allt. Det handlar om att lyckas be-

skära sitt material utan att göra avkall på nyanser och komplexitet. Vi började 

läsa om vårt material som vi nu hade sorterat i kategorier. Vi läste igenom 

varje kategori och insåg att vi kunde ta bort några kategorier som inte svarade 

på syftet. De fem kategorier som sedan var kvar benämner vi istället som te-

man. Vi läste igenom varje tema för att sedan återigen kategorisera varje tema. 

De fem teman som utgör resultatet blev: Begreppet delaktighet, vad blir synligt 

i leken? hur förskollärare är delaktiga och stödjer leken, hinder för delaktighet 

och delaktighet förstör leken. När vi sedan började skriva ner vårt resultat med 

citat och egna tolkningar har vi åter igen ändrat våra teman och kategorier för 

att förtydliga vad vi anser är viktigt i vårt resultat. Utifrån den analys vi ge-

nomförde blev våra slutliga teman: begreppet delaktighet, delaktighet är till 

stöd för leken, delaktighet förstör leken, fördelar att vara delaktig i barns lek 

och hinder för delaktighet. Dessa teman med tillhörande underkategorier skri-

ver vi fram i en narrativ berättelse under resultatdelen. Till sist handlar det om 

enligt Ahrne och Svensson (2011) att kunna argumentera för sitt material och 

det kan vara klokt att ställa sig jämsides med andra forskare och teoretiker och 

använda sin empiri i dialog med dem. Detta redogör vi för i vår diskussion. 

  

Trovärdighet, tillförlitlighet och rigorösitet 

Enligt Fejes och Thornberg (2015) finns det forskare som är tveksamma till or-

det validitet i kvalitativa studier och istället använder sig av begreppen tro-

värdighet, tillförlitlighet och rigorösitet. Detta är begrepp som vi tar till oss och 

använder i vår kvalitativa studie. Trovärdighet, tillförlitlighet och rigorösitet 

handlar om hur noggrann och systematisk man har varit under hela forsk-

ningsprocessen, hur trovärdiga och tillförlitliga ens resultat är som en följd av 

hur man har gått till väga beträffande datainsamling och analys (Fejes och 

Thornberg, 2015). För att få fram förskollärares uppfattningar har vi varit noga 

under intervjuerna att ställa öppna frågor som möjliggör för förskollärarna att 

delge sina uppfattningar. Eftersom vi båda två har varit med under intervjuer-

na kunde en av oss fokusera på följdfrågor och återkomma till dessa under 

intervjun, vilket vi tror påverkar att missförstånd i hur vi tolkar förskollärarnas 

uppfattningar minskar. Vi är medvetna om att vår förförståelse och vår egen 

erfarenhet påverkar hur vi ser på ämnet och hur vi tolkar datamaterialet. En-
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ligt Fejes och Thornberg (2015) behöver forskaren drivas av och kombinera två 

grundläggande förhållningssätt, vilka är kritiskt tänkande och kreativt tän-

kande.  Detta innebär att med ett kritiskt perspektiv pröva och ifrågasätta 

framväxande mönster i analysen och samtidigt vara kreativ i sitt sätt att upp-

täcka och pröva sig fram och ha förmåga till insiktsfulla meningsskapande 

kopplingar. Vi har varit noga med att först transkribera alla intervjuer nog-

grant, ord för ord. Vi har inte återgivit det transkriberade materialet till förs-

kollärarna för att se till att allt stämmer men vi har varit noggrann när vi har 

lyssnat på inspelningarna och skrivit ned exakt vad förskollärarna säger. Vi 

ville ta reda på förskollärares uppfattningar och den variation som fanns i upp-

fattningarna, vilket har gjort att vi har varit noga med att lyfta fram så många 

uppfattningar som möjligt i resultat och analysdelen. Detta gjorde att vårt re-

sultat och analysdel blev relativt långt i sidantal men samtidigt anser vi att det 

ger mer tyngd i vårt arbete när vi kan lyfta fram alla delar av vårt område för 

att få svar på vårt syfte. Vi anser att vår undersökning besvarar vårt syfte och 

vi har varit noga med att avgränsa oss till förskollärares uppfattningar om del-

aktighet. I analysförfarandet beskriver vi hur vi har gått till väga i analysen och 

kommit in på sidospår men under arbetets gång har vi återgått till kärnan i 

syftet. Vi har påmint varandra under arbetets gång att det handlar om att lyfta 

fram förskollärares uppfattningar och inte våra egna, vi har försökt att vara så 

objektiva vi kan i detta arbete. Enligt Bryman (2001) kan man endast generali-

sera till den population utifrån vilken man hämtat sitt samspel och vi är med-

vetna om att det inte går att generalisera det vi har kommit fram till i någon 

större utsträckning. Men för oss är det inte viktigt att vi kan generalisera, utan 

istället hur vi kan belysa detta problemområde.  

 

Metoddiskussion 

Vi anser att kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer i par varit en 

bra metod för denna studie. Det finns alltid förbättringsområden och det vi 

alltid kan bli bättre på är intervjuteknik i och med att vi är oerfarna intervjuare. 

Vi valde att genomföra intervjuerna med två pedagoger samtidigt och det 

tyckte vi fungerade bra för att få en avslappnad miljö och att det gav även tid 

åt informanterna att få fundera på svaren utan att en obekväm tystnad upp-

stod. När den ena informanten svarade kunde den andra fundera. Vi tror även 

att informanterna fick hjälp av varandras svar när de skulle svara på frågorna. 

Vi var medvetna om att genomföra intervjuerna parvis också kunde föra med 

sig nackdelar som exempelvis att informanterna kunde avbryta och prata i 

mun på varandra, följa den andres svar och inte komma fram med sin egen 

åsikt. Och detta var något som hände emellanåt men vi försökte så gott det 

gick att leda så att båda förskollärarna fick utrymme att svara. Det vi framför-

allt la märke till var att den förskollärare som började svara på den första frå-

gan, nästan alltid fick börja svara på de resterande frågorna. Att den första 

frågan avgjorde en ordning på hur förskollärarna sedan svarade på frågorna. 

Vi hade en tydlig struktur på hur vi två skulle genomföra intervjuerna och en 

fick rollen att leda intervjun och den andre skulle anteckna och skriva ned 

följdfrågor. Vid en intervju fick vi möjligheten att intervjua tre förskollärare 

samtidigt och detta såg vi som en bra möjlighet. Men det visade sig att när tre 
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förskollärare i detta fall blev intervjuade, ofta fyllde i varandras svar eller tog 

vid där den ena slutade och de följde varandra ofta i svaren. Vår uppgift som 

intervjuare hade varit att få alla att utveckla sitt svar mer på frågorna genom 

att ställa följdfrågor men som sagt, det är inte så lätt med intervjutekniken. Vid 

ett tillfälle så kunde vi inte båda närvara vid intervjun, vilket medförde att en 

av oss skötte denna intervju själv. Vi ansåg att det var det bättre alternativet att 

ändå genomföra intervjun och det var den femte intervjun så vi var ”varm i 

kläderna”.   
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 Resultat  
Här nedan kommer vårt analysresultat beskrivas och vi har utgått från vårt 

syfte som är att beskriva och analysera förskollärares uppfattningar om bety-

delsen av sin egen delaktighet i barns lek. Vi redogör här för dessa uppfatt-

ningar utifrån olika teman med tillhörande underkategorier som skapats ur 

intervjumaterialet. Som vi tidigare har nämnt har dessa teman analyserats 

fram både genom vår analys men även utifrån den tidigare forskningen. Vi har 

valt ut fem teman som är: 

     
 Begreppet delaktighet     

 Delaktighet är till stöd för leken     

 Delaktighet förstör leken      

 Fördelar att vara delaktig i barns lek      

 Hinder för delaktighet    

 

Begreppet delaktighet 

Det som vi finner i intervjumaterialet är att det finns variation i uppfattningen 

om vad begreppet delaktighet kan innebära. Förskollärarna beskriver på olika 

sätt hur de ser på delaktighet, vilket kan vara att det finns: olika grader av delak-

tighet, att vara delaktig hela dagen, att vara delaktig som observatör, att vara delaktig 

vid sidan av leken men närvarande och att vara delaktig i själva leken.  

 

Olika grader av delaktighet 

Det finns olika grader av att vara delaktig och Daniella berättar för oss: 

 

Ja, alltså delaktig i barns lek är ju olika grader kan jag känna, finns ju del-

aktighet då du verkligen finns till 100 % och går in i leken.(Daniella) 

 

Här menar Daniella att det finns olika grader av delaktighet och att det finns 

tillfällen då hon kan gå in i leken och att det är i leken hon kan vara delaktig 

till hundra procent. Delaktighet handlar om att vara deltagande i leken när 

Daniella finns tillgänglig till hundra procent. 

Delaktig under hela dagen 

Lina berättar för oss att hon anser sig vara delaktig hela arbetsdagen: 

 

Den fria leken är ju jätteviktig för barnens utveckling. Men vi har ju all-

tid två ögon och två öron så delaktig är vi ju från 6 på morgon till 6 på 

kvällen när vi låser. Alltid. (Lina) 
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Lina menar att genom att bara finnas bland barnen och både höra och se vad 

barnen gör i leken så handlar det om delaktighet. 

 

Delaktig som observatör 

Här beskriver Karin och Johanna för oss att delaktighet kan vara att observera 

barn i leken: 

 

Vi är alltid delaktig som en observatör men inte så delaktig i själva leken 

(Karin) 

 

Men är det en fri lek så kan man ju vara delaktig genom att sitta bredvid 

och få, observera och få kunskapen av vad de pratar om och, oftast leker de 

ju vad de har varit med om eller sett. (Johanna) 

 

Här kan vi se att Karin och Johanna menar att det går att vara delaktig genom 

att observera barnen genom att vara lyhörd och se vad barnen leker.  

 

Delaktighet handlar om att vara vid sidan om leken men närvarande 

Cecilia berättar att delaktighet handlar om att vara närvarande: 

 

Delaktig som pedagog, närvarande, fast man inte är i leken. Men just att 

de känner trygghet för vuxna, jag finns alltid här, du kan lita på mig 

alltså, jag finns alltid till hands om det är något som är något besvärligt 

eller att de, alltså det är ju så himla mycket. (Cecilia) 

 

Vi tolkar att det är viktigt för Cecilia att barnen vet att hon finns närvarande 

och alltid finns där för barnen, att delaktighet handlar om tillit. 

 

Delaktig i själva leken 

Johanna beskriver att delaktighet kan vara när man blir inbjuden:  

 

Det är ju när vi ibland blir inbjudna i leken då som vi är delaktiga. (Jo-

hanna) 

 

Birgitta beskriver att delaktighet kan vara att vara delaktig i själva leken: 

 

Han bjöd in mig till leken och ville att vi skulle åka dit till paradisbadet 

och då tyckte jag att det var en jättebra idé. För då sa han att jag fick vara 

tågförare och då körde jag tåget och vi tillsammans, så gick det till. (Bir-

gitta) 

 

Vi tolkar att Johanna uppfattar sig som delaktig i leken när hon är tillsammans 

med barnen i leken. Birgitta uppfattar sig som delaktiga i leken när hon är till-
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sammans med barnen i leken och beskriver att hon är aktiv i leken tillsammans 

med barnen.  

 

Slutsats: 

De uppfattningar som kommer fram kring begreppet delaktighet är att delak-

tighet kan ses på olika sätt. Delaktighet kan vara att förskollärare är delaktig i 

själva leken och det kan vara att förskollärare är delaktig vid sidan av leken. I 

båda fallen är det viktigt att finnas tillgänglig för barnen, där delaktighet också 

kan uppfattas som deltagande av förskollärarna som innebär att de är medver-

kande och närvarande.  

 

Delaktighet är till stöd för leken 

Här beskriver vi och analyserar förskollärarnas uppfattningar om att deras 

egen delaktighet kan vara ett stöd för leken. Det finns en viss variation i svaren 

och det skiljer sig åt på vilket sätt förskollärarnas delaktighet kan stödja barnen 

i deras lek. Vi har kategoriserat in förskollärarnas uppfattningar i dessa under-

kategorier: delaktighet kan vara ett stöd i familjelekarna, styra för att stödja rolleken, 

lekande förskollärare skapar förtroende, starta leken skapar intresse hos barnen, lek som 

verktyg och rekvisita till leken.  

    

Delaktighet kan vara ett stöd i familjelekarna 

Anna, Hanna, Lina och Gärd berättar alla för oss om vilken gemensam lek de 

blir inbjudna till: 

 

Det första jag tänker nu är ju på vår hemvrå alltså det är ju ett sådant där 

ganska vanligt ställe man sitter och fikar och äter och blir bjuden på mat 

ofta, just nu iallafall, de allra yngsta alltså, det är dem yngsta som tycker 

att det är roligt att servera och så, blir man bjuden så sitter man ju där 

och äter. (Anna) 

 

Oftast så är det ju att man handlar i deras lekaffär eller det är ju en typisk 

del eller att det är kalas och det är morgon och du blir uppvaktad, du ska 

ligga och sova någonstans och det är ju också roller man brukar få, eller 

sjuk .(Hanna) 

 

Det är gärna i familjelekar man leker att man kök, affär, mamma, pappa, 

barn, då är en pedagog mer inbjudande att ha med. Passa bebisen, smaka 

på den här maten, jag har gjort en tårta till dig, då tror jag att vi är mer 

delaktiga på barnens villkor. (Lina) 

 

Vi hade ett kök och de var ganska inne på det här med att ha restaurang el-

ler kiosk och då tycker jag att de kommer ganska ofta och vill att man ska 

komma med och man handlar eller beställer, man är liksom en gäst. Jag 

vet inte riktigt vad jag ska, jag tycker det är viktigt att försöka vara med 

lite grann och går ner lite till deras nivå, att man försöker liksom vara ett 

barn nästan Alltså man försöker ju ändå låta barnen få leda leken men sen 
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tycker jag att det är ganska lätt att, i och med att jag som vuxen kliver in 

så är det lätt att dem backar lite grann tillbaka och förväntar sig att man 

ska leda. (Gärd) 

 

Familjelekar är lekar som förskollärarna uppfattar att de blir inbjudna till. An-

ledningen till det är, enligt förskollärarna, att där sker delaktigheten på bar-

nens villkor. Förskollärarna uppfattar att delaktigheten är till ett stöd genom 

att förskollärarna får roller som behövs för att leken ska fungera. Rollerna kan 

vara mamma, pappa, bebis, någon som handlar, blir uppvaktad och beställer 

mat. En uppfattning är att det finns en förväntan att förskollärarna ska leda 

leken när de är delaktiga. Delaktighet kan också här beskrivas som deltagande 

i leken där förskollärarna är medverkande och närvarande.  

 

Styra för att stödja rolleken 

Förskollärarna uppfattar att delaktighet kan innebära att de styr för att stödja 

rolleken. Fanny berättar för oss hur hon uppfattar att hon stödjer barn som 

hamnar lite utanför i leken: 

 

Jag som vuxen tror att det här barnet är med i leken, men är man själv 

med mer i leken kan man se att den är lite utanför och då har man ett an-

svar att hjälpa den på traven, kanske ge den en roll för då märks det ju 

inte lika tydligt att det, ja men då är man ju med i leken och då är ju jag 

en roll, något barn kanske inte hade brytt sig om att ge det här barnet en 

annan roll. (Fanny) 

 

Vi tolkar Fannys uppfattning om sin delaktighet i själva leken som att hon an-

ser att hon kan hjälpa de barn som hamnar utanför genom att styra och ge rol-

ler i leken. Hade hon inte varit delaktig skulle detta resultera i att vissa barn 

inte kommer med i lekarna eftersom hon antar att barn inte hade brytt sig om 

att ge dessa barn en annan roll i leken. Hanna beskriver istället hur hon anser 

att målet för henne är att hon inte ska behöva vara delaktig i barns lek utan att 

målet till sist är att barnen ska klara sig själva i leken: 

 

 När jag är delaktig i någons lek då är det dels kanske för att ja men som 

du sa få leken att gå vidare eller också är det för att få dom att komma på 

hur, komma in i en rollek och hur fungerar rollek och målet är att jag inte 

ska sitta där i slutändan, nä utan att de ska klara den här rolleken utan att 

jag är delaktig egentligen men vissa klarar ju inte av det automatiskt utan 

man måste guida dem in i. (Hanna) 

 

Vi tolkar Hannas uppfattning om sin delaktighet som ett stöd för att visa hur 

rollek fungerar, hur barnen kan komma in i en rollek eller för att få leken att 

komma vidare. Målet är till sist att inte vara delaktig och att delaktighet i barns 

lekar till sist inte behövs när barnen själva kan leka. Fanny berättar att när dem 

ser mönster i barnens lekar som de inte anser vara bra, styr de och försöker 

ändra på det mönstret: 
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Sen har vi lite olika gruppkonstellationer, då har vi ju sett att leken inte 

fungerar, det är som, då har vi fått ändra lite vilka skulle kunna passa 

bättre med varandra, det blir trevligt för alla, där har vi ju en stor roll 

som pedagog. Ibland brukar vi försöka skriva ner någon dag att dom två, 

dom tre och om det är ett dåligt mönster man ser så under en liten längre 

period vill man ju försöka bryta det då. Det kan ju räcka med att sära på 

dom eller stoppar in någon annan, vi behöver ju inte alltid sära på dom 

två men att man tar någon annan. (Fanny) 

 

Här beskriver Fanny att delaktighet vid sidan av kan stödja leken genom styr-

ning. När leken inte fungerar används delaktigheten till att dela upp barnen i 

olika grupper för att barnen ska passa bättre med varandra och att barnen ges 

nya möjligheter till lek med nya lekkamrater. 

 

Gärd berättar om ett annat sätt att hjälpa barnen i lekar som är på väg åt ett 

håll hon inte anser vara bra: 

 

Man kan ju inte tänka att man stänger in dom i ett rum och sen går däri-

från utan att man lyssnar och att man hör, ibland så kanske man hör att 

leken är på väg någonstans där det inte känns riktigt bra, så kan det ju 

vara en idé att nu kommer farmor och knackar på och så man får försöka 

att vara med liksom så och att man är med på deras nivå. (Gärd) 

 

Gärd uppfattar sin delaktighet vid sidan av som att hon ser till att hon hör när 

leken är på väg åt fel håll och delaktigheten i själva leken ser till att hon kan få 

leken att komma vidare i rätt riktning på barnens nivå. Daniella är inne på 

samma spår som Gärd och beskriver hur hon anser att hon måste finnas i leken 

för att kunna stödja: 

 

Framför allt har ju vissa barn svårare att stanna i leksituationen en längre 

tid och det kan ju medföra en jobbig del i leken. Alltså för dom som leker 

också, om man säger så. En som kliver in och ut i leken hela tiden och då 

måste vi ju absolut finnas där och kanske både hjälpa de barn som har det 

svårt att stanna i en situation en längre tid samtidigt kanske den kan få en 

roll som, ja som är lite, ja du kan gå och handla där och du kan ju göra lite 

si och så. Det handlar ju om att hjälpa dom på det viset också att de ska 

stanna i det som dem gör en stund. (Daniella) 

Daniella anser att hon styr för att stödja i leken genom att ge roller och 

hennes delaktighet möjliggör på så sätt att barnen stannar längre i sina 

lekar. 

Förskollärarnas uppfattning om att styra för att stödja rolleken uppfattas inne-

fatta både delaktighet i själva leken och delaktighet vid sidan av leken. Förs-

kollärarnas uppfattning är att delaktighet i själva leken kan hjälpa de barn som 

hamnar utanför genom att styra och ge roller i leken, visa hur rollek fungerar, 

hur barnen kan komma in i en rollek eller för att få leken att komma vidare. 

Några av förskollärarnas uppfattning är att målet med att vara delaktig i själva 
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leken till sist är att delaktighet inte kommer att behövas när barnen kan leka 

själva. Förskollärarnas uppfattning är att delaktighet vid sidan av leken för att 

stödja rolleken kan uppfattas ha betydelse för att förskollärana ska kunna se 

och höra när leken inte fungerar eller är på väg åt fel håll. Förskollärarna kan 

stödja barnen genom att dela upp barnen i olika grupper för att barnen ska 

passa bättre med varandra och att barnen kan ges nya möjligheter till lek med 

nya lekkamrater. 

Lekande förskollärare skapar förtroende  

Gärd och Birgitta uppfattar att barnen ser förskollärare som en möjlig lekkam-

rat när förskolläraren visar att hon leker och att det skapar ett förtroende hos 

barnen till den lekande förskolläraren: 

 

Och så tror jag också att man kan skapa ett förtroende till barnen om man 

leker och är och visar att man finns där och törs leka och att det inte så 

himla lätt alla gånger och speciellt de här små barnen kan man ju verklig-

en behöva sitta ner på golvet och vara det går ju inte bara att rusa fram, 

utan ibland måste man nästan vänta på att bli inbjuden också, då kanske 

man får sätta sig en bit ifrån och vänta. Men jag tror att det är viktigt, ab-

solut. Att man är tillgänglig. (Gärd) 

 

Gärd uppfattar att hennes delaktighet att våga leka skapar förtroende hos bar-

nen. Hennes delaktighet att finnas tillgänglig vid sidan av skapar tillfällen att 

bli inbjuden i barnens lekar, anser hon. Birgitta beskriver en leksituation där 

barnen leder leken: 

 

Ja, ute det var för några veckor sen så lekte vi här på baksidan på en klät-

terställning, det är en rutschkana och en bro som man går över och då 

tyckte barnen att jag skulle komma upp, för vi lekte ju brandman och då 

fick ju jag vara med och då skulle jag också vara brandman så jag klätt-

rade upp dit och då skulle vi springa över bron, det gick ju för fort man 

skulle ju skynda sig, det blev ju brandutryckning och vi fick ju skynda oss 

på med kläder fort fort fort, tydliga instruktioner, sen skulle vi ju åka ner 

för den där brandstången, men jag valde att ta den andra vägen, den säk-

rare vägen och då tyckte barnen att nä, så gör man inte, du måste ju vara 

med och då fick jag börja om och då fick jag åka ner där. Men det gick ju 

bra till slut, det var som att jag bara kom ut och de bara, Emma kom 

skynda dig, det brinner skynda dig, skynda dig, så de bjöd ju in mig 

ganska direkt. (Birgitta) 

 

Birgitta uppfattar sin delaktighet som att hon är aktivt deltagande, vilket skap-

ar förtroende hos barnen att våga styra henne i leken och hon ger barnen möj-

lighet att känna makt när hon följer barnens instruktioner. 

 

Förskollärarnas uppfattning är att delaktighet i själva leken genom att våga 

leka skapar förtroende, förtroendet bidrar enligt förskollärarna till att barnen 

vågar styra över förskollärarna vilket gör att delaktighet ger möjlighet till att 
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barnen får känna makt i lekarna. Medan uppfattningen att vara tillgänglig och 

delaktig vid sidan av skapar tillfällen att bli inbjuden i barns lekar.  

 

Starta leken skapar intresse hos barnen 

Förskollärarnas uppfattning är att de stödjer leken genom att de startar en lek. 

Fanny berättar för oss: 

 

Man kan ju också börja leka och det fångar upp fler, att andra barn blir 

nyfikna och vill komma. (Fanny)  

 

Vi tolkar att Fanny uppfattar att hon använder delaktighet att starta en lek till 

att skapa nyfikenhet hos barnen för leken. Anna beskriver att hennes delaktig-

het får barnen att börja leka tillsammans: 

 

Det kan ju vara när man ser att den där, när jag ser att nu skulle jag vilja 

att de hitta varandra i leken, att de hittar att göra saker tillsammans då 

kan ju jag som vuxen vara med och få igång dem. (Anna) 

 

Daniella berättar för oss att hon leker med ett barn för att det höjer statusen för 

det barnet i gruppen: 

 

Ibland tar man med dom in i leken med andra och ibland gör man en an-

nan lek med dom för att de andra ska bli kanske intresserade och vill vara 

med det här barnet eller de barnen i sin lek. Eller att man, det är ju också 

att bidra och hjälpa det här barnet till att komma på någonting man kan 

göra för att det handlar ju mycket om fantasin också, och att komma dit, 

vad ska vi komma på att leka det är inte alltid så lätt heller medan vissa 

har det bara, sprudlande ut ur, idéer. (Daniella) 

Daniella uppfattar att hennes delaktighet lär barnen att leka, genom att starta 

en lek där hon använder fantasin som ett stöd för leken. 

 

Förskollärarnas uppfattning är att starta en lek skapar intresse hos barnen och 

uppfattningen är att delaktighet får barnen att börja leka och lär barnen att leka 

där fantasin kan användas som stöd för detta. 

 

Rekvisita till leken 

Flera av förskollärarna uppfattar att de är delaktiga genom att bidra med rek-

visita som är ett stöd för leken. Ina berättar för oss: 

 

Största grejen är att man hjälper dom att gå vidare i lek eller skaffa, ja om 

de håller på med någonting, ta den här eller så gör vi så och så blir det 

bättre för leken eller skaffa material eller se vad de vill göra. Där tycker jag 

att vi har vårt största, eh men man är mest delaktig i det här runtom-

kring. Man är ju delaktig också kan man säga nu ska vi leka det och det ja 

alltså ska vi gå och titta om vi hittar kläder till det, eller om vi ska hitta 
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kjolar eller vantar eller om man ska hitta, det är en sorts delaktighet men 

inte aktivt delaktig i själva leken. Det är sådana saker också. (Ina) 

 

Uppfattningen är att delaktighet vid sidan av och att bidra med rekvisita sti-

mulerar och stödjer leken att fortgå.  

 

Slutsats: 

Det finns en variation i förskollärarnas uppfattningar i hur de beskriver på 

vilket sätt man kan stödja barnen i deras lek. Förskollärarnas uppfattningar är 

att de antingen är delaktig vid sidan av leken som ett stöd för barns lek eller att 

de uppfattar sig vara delaktig i själva leken som ett stöd för barns lek. Förskol-

lärarnas uppfattning är att familjelekarna är lekar som de blir inbjudna till och 

att förskollärarna uppfattar sig vara ett stöd för barnen i dessa lekar genom att 

medverka i de roller i leken som behövs för att leken ska fungera. Att vara del-

aktighet i själva leken kan hjälpa de barn som hamnar utanför genom att styra 

och ge roller i leken, hur rollek fungerar, hur barnen kan komma in i en rollek 

eller för att få leken att komma vidare. Några av förskollärarnas uppfattning är 

att målet med att vara delaktig i själva leken till sist är att delaktighet inte 

kommer att behövas när barnen kan leka själva. Förskollärarnas uppfattning är 

att delaktighet kan användas till att styra vid sidan av leken för att stödja roll-

eken.  Detta innebär att förskollärarna delar upp barnen i olika grupper för att 

barnen ska passa bättre med varandra och barnen ges nya möjligheter till lek 

med nya lekkamrater. Förskollärarnas uppfattning är att delaktighet i själva 

leken genom att våga leka skapar förtroende, förtroendet bidrar enligt förskol-

lärarna till att barnen vågar styra över förskollärarna vilket gör att delaktighet 

ger möjlighet till att barnen får känna makt i lekarna. Medan uppfattningen att 

vara tillgänglig och delaktig vid sidan av skapar tillfällen att bli inbjuden i 

barns lekar. Förskollärarnas uppfattning är att starta en lek skapar intresse hos 

barnen och uppfattningen är att delaktighet får barnen att börja leka, lär bar-

nen att leka där fantasin kan användas som stöd för detta. Förskollärarnas 

uppfattning är även att delaktighet vid sidan av och att bidra med rekvisita 

stimulerar och stödjer leken att fortgå. Delaktighet kan också beskrivas med att 

förskollärarna är deltagande i leken eller vid sidan av leken när de medverkar 

och är närvarande.   

 

Delaktighet förstör leken 

Vi hittade ett mönster som dök upp i varje intervju och det var detta tema, att 

delaktighet kan förstöra leken. Hur delaktighet kan förstöra leken skiljer sig åt 

men att leken dör ut på grund av delaktighet har alla förskollärare i denna 

studie någon gång upplevt. Underkategorierna vi kommer att presentera ne-

dan är att: Förskollärare missuppfattar vad barnen leker, leken dör när förskollärare 

övervakar, fantasin hämmas, känsla för leken. 

 

Förskollärare missuppfattar vad barnen leker 

Delaktighet i barns lek kan bidra till att leken förstörs. Förskollärarnas upp-

fattning är att leken har förstörts när de har missuppfattat vad barnen leker. 
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Ibland finns ingen förklaring till varför delaktigheten har förstört leken. Bir-

gitta beskriver det så här: 

 

Jag tror att den slutar för att vi inte har känt av situationen tillräckligt, 

att vi inte har uppfattat vad de har lekt med. Och att vi kommer in och 

bjuder in till, bjuder in och försöker vara någon men att den personen 

kanske inte finns i den här leken att man har gått in för fort och just att vi 

missuppfattar vad leken handlar om för barnen och då backar de. De för-

står inte vad vi menar. (Birgitta) 

 

Birgitta uppfattar att hennes delaktighet bidrar till att leken tar slut när hon 

väljer att vara en person i leken som barnen inte anser finns med. Precis detta 

känner även Anna: 

 

För ibland är det ju, kanske inte vi har lyssnat in, vi är för snabb när vi 

går in som du säger så kanske vi inte har koll. Vi vet inte, vi ser bara det 

här, vad som hände innan och så. (Anna) 

  

Vi tolkar att förskollärarnas uppfattning är att när de inte har varit delaktig vid 

sidan av och observerat lekarna som det kan ske ett missförstånd och leken 

skadas. Hanna beskriver att det inte alltid går att lista ut vad som går hem hos 

barnen och berättar: 

 

Ja det är ju till exempel när vi är i hemvisten och så knackar man på och 

säger nu kommer tomten eller vilken rollfigur som helst och då kan de ju 

ena gången tycka att wow och så kör dem vidare och nästa gång så nemen 

nej, det här va, vi vill inte ha besök av någon som knackar på. Så det är ju 

det vet vi inte. (Hanna) 

 

Men ibland så blir det ju så att det avbryts när man kliver in men jag vet 

inte riktigt varför. Att det beror på mig att jag har läst av situationen fel 

eller men jag törs inte riktigt säga varför. (Gärd) 

 

Vi tolkar att Hanna och Gärds uppfattning är att delaktigheten ibland förstör 

lekar medan samma delaktighet andra gånger leder leken vidare. Hennes upp-

fattning är att det inte går att avgöra när delaktigheten behövs eller inte eller 

när hon får inträde eller inte.   

 

Leken dör när förskollärare övervakar 

Förskollärarna uppfattar att barnen blir störda av att förskollärare vill veta 

vad barnen leker. Fanny berättar för oss:  

 

För ibland kan det ju vara att man kommer in för ibland vill man ju ha 

lite koll och så kikar man och jaha tänker barnen nu står hon där och då 

tänker barnen att nu har hon någon baktanke. Och det kan ju i sin tur för-

störa leken. Vi har ju under flera år önskat fönster i dörrarna, bara så att 
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man ska kunna glutta in. För öppnar man en dörr ibland då kan ju det 

förstöra hela leken. (Fanny) 

 

Vi tolkar att förskollärarna uppfattar att leken förstörs av att förskolläraren är 

delaktig vid sidan av leken genom att de övervakar barnen. Vi tolkar att förs-

kolläraren uppfattar att barnen störs i leken när de blir medvetna om att förs-

kollärarna övervakar dem och vill kontrollera leken.  

 

Fantasin hämmas 

Karin berättar att hon uppfattar att hennes delaktighet i leken hämmar barnens 

fantasi: 

 

Det blir mer och mer tydligt med åren att men också att barnen inte har 

samma fantasi som de hade förut. Utan det är ju liksom, fantasin kommer 

när det är stängt, nu är vi själv nu är det bara vi, då sprudlar fantasin för 

då vågar du liksom gå in i en annan roll. Sitter personalen inne där då är 

det, gör jag rätt? Kan jag ta på mig det här? Får jag liksom? (Karin) 

 

Vi tolkar att Karins uppfattning är att delaktigheten blir ett hinder för barnen i 

leken och att Karin menar att hennes delaktighet i själva leken kan skapa en 

osäkerhet hos barnen som i sin tur hämmar barnens fantasi. Eftersom att 

denna osäkerhet kan leda till att barnen ifrågasätter sig själva om de gör rätt i 

leken.  

 

Förskollärarnas uppfattning är att delaktighet kan innebära att barnens fantasi 

hämmas och att delaktigheten skapar osäkerhet. 

 

Känsla för leken 

Hanna och Birgitta beskriver att de uppfattar att inträdet till leken bör ske 

med försiktighet och därför behöver man ha en känsla för leken: 

 

Jag tror också att man måste ha en känsla där och för det mesta fixar de 

det galant själv, jag tror inte, det blir ju väldig tokigt om man bara hoppar 

in och tjo och tjim nu är jag mormor så ni vet det i den här leken tycker 

jag, utan är du medbjuden från början då kan, då är jag med en stund och 

sen försöker jag dra mig ur. När man ser att det flyter, ja det är nog en 

känsla man måste ha, när det passar när man ska vara med och när det 

passar att man inte ska vara med. (Hanna)  

Ja och alltså det man känner så är ju att barnen ofta bjuder in en, som jag 

kan känna att barnen ofta bjuder in en och så försöker man ju smyga in 

själv utan förstöra leken och avbryta den för går man in för fort så kan 

man ju förstöra något som dom byggt upp som vi inte har sett. Så jag tror 

att smyga lite kan vara en bra idé. (Birgitta) 

 

Vi tolkar att Hannas uppfattning är att det ibland är barnen som inte är mot-

tagliga för att förskollärare ska vara delaktig i barns lek. Det blir därför viktigt 
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att ha den här känslan som hon beskriver för att vara delaktig eller inte. Bir-

gitta menar att hon tycker att det är viktigt att ha en känsla för när man ska 

kliva in i och att det sker med försiktighet, till exempel att smyga in i leken.  

 

Förskollärarnas uppfattning är att delaktighet har betydelse om det kan ske 

med en känsla för leken, har förskollärarna inte det leder delaktigheten till att 

leken förstörs. 

 

Slutsats: 

Förskollärarnas uppfattning är att delaktighet kan förstöra barnens lekar och 

att detta kan ske både i själva leken och vid sidan av leken. I själva leken kan 

rollerna som förskollärarna beskriver att de intar förstöra leken för att rollerna 

inte passar in i barnens lekar, här handlar delaktighet om ett deltagande i le-

ken. Vi tolkar att förskollärarnas uppfattning är att när de inte har varit delakt-

ig vid sidan av och observerat lekarna som det kan ske ett missförstånd och 

leken skadas. Förskollärarna ger uppfattningen av att delaktigheten ibland 

förstör lekar medan samma delaktighet andra gånger leder leken vidare, att 

det inte går att avgöra när delaktigheten är till ett stöd för leken.  Vi tolkar att 

förskollärarna uppfattar att leken förstörs av att förskolläraren är delaktig vid 

sidan av leken genom att de övervakar barnen. Förskollärarna uppfattar att 

delaktigheten kan vara ett hinder för barnen i leken och att delaktighet i själva 

leken kan skapa en osäkerhet hos barnen som i sin tur hämmar barnens fan-

tasi. Förskollärarnas uppfattning är att delaktighet har betydelse om det kan 

ske med en känsla för leken, har förskollärarna inte det leder delaktigheten till 

att leken förstörs. 

 

Fördelar med att vara delaktig i barns lek 

Detta tema handlar om vad som blir synligt i leken och vilka uppfattningar 

förskollärarna har om vad som är viktigt att få reda på genom att vara delaktig 

i barns lek. 

 

Lek som verktyg 

Vi tolkar att förskollärarna ser sin delaktighet i barns lek som ett bra tillfälle att 

använda leken som ett verktyg för lärande. Gärd berättar för oss: 

 

Ja men alltså jag tror nog ändå att det är någonstans där man når fram 

till barn så att det blir ett avslappnat forum eller vad jag ska säga. Det blir 

inte vad ska jag säga att nu sitter vi på samlingen och ska prata om det 

här då kanske alla blir som musslor eller men i leken kan man kanske ändå 

fånga dom i nuet och man kan väl egentligen ta upp viktiga saker där 

också, fast man gör det i leken. (Gärd) 

 

Vi tolkar att Gärd uppfattar att hennes delaktighet i leken har betydelse för 

barnens lärande och det lärande hon vill förmedla. Vi tolkar att Gärd lättare 

kan fånga barnens intresse och engagemang för hennes tankar som hon vill 

förmedla som ska väcka ny kunskap hos barnen genom att vara delaktig i le-

ken. 
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Barn bearbetar sina erfarenheter 

Förskollärarna har en gemensam uppfattning om vad som blir synligt i leken 

när det handlar om att barn bearbetar sina erfarenheter och upplevelser av sin 

verklighet i leken. Förskollärarnas uppfattning är att i rollekarna blir det syn-

ligt vad barnen har lärt sig och hur de upplever sin omgivning. Johanna och 

Gärd berättar för oss vad de anser är viktigt med att vara delaktig i barns lek: 

 

Och sen är det ju ofta så att när barn leker så leker de kring sin verklighet 

så man kan kanske ibland få lite uppfattningar om hur livet ser ut hemma 

till exempel. Hur man pratar med varandra hemma, lite så, så att man får 

en större förståelse för hur barnens livssituation ser ut. (Johanna)  

 

Fri lek är viktigt tycker jag ju för att barnen ska bearbeta vad dom har varit 

med om, tycker jag att man kan se. (Gärd) 

 

Vi tolkar att Johanna och Gärd beskriver att de uppfattar att delaktigheten gör 

att man kan få en större inblick i barnets liv, även den del av livet som sker 

utanför förskolan. De uppfattar sig kunna se hur barnets livserfarenheter visar 

sig i leken. 

 

Hur behandlar barnen varandra, vem styr? 

Vi tolkar att förskollärarnas uppfattning visar att i rollekarna blir det synligt 

hur barnen behandlar varandra och Emmeli och Karin berättar för oss: 

 

Sen är det lättare när man har möjlighet att vara med så ser man vilka 

barn som driver ibland och vilka som blir erbjuden roller, vilka som delar 

ut roller, som man kanske inte får syn på om man är på sidan/Emmeli 

 

Jag tycker ju att en fördel är ju att man ser hur de behandlar varandra att 

man hör vem som styr leken och vad dom säger till varandra, för barn kan 

ju vara att när dom vet att vi inte ser så kan dom ju ta fram sidor som inte 

är så trevliga och det kanske aldrig kommer fram till oss heller för att den 

andre inte berättar det. På så sätt kan det ju vara bra att se. (Karin) 

 

Emmeli och Karin menar att det går att använda leken till att se vilka som får 

vara med i leken eller inte, det vill säga hur barngruppen agerar mot varandra 

och vilka roller som delas ut och vem som styr i leken. Rangordningen i barn-

gruppen blir synlig, vilka barn får vara med och vilka får inte vara med. Vi 

tolkar att förskollärarna uppfattar att detta blir synligt för dem genom att de 

både är delaktig vid sidan av och observerar leken samt är delaktig i själva 

leken. Förskollärarnas uppfattning är att det finns möjlighet att använda leken 

som ett verktyg för att kunna förbättra verksamheten för barnen. 
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Barnen lär sig genom lek 

Förskollärarnas uppfattning är att de är medvetna om att vissa barn har svårt 

att leka med andra barn. Flera förskollärare nämner att de ser att vissa barn har 

svårt med lekens regler, turtagning och det sociala samspelet. Vi tolkar att för-

skollärarna har en gemensam syn på att barn lär sig mycket i leken. Hanna 

berättar för oss hur förskolan fungerar när det gäller lek och lärande: 

 

Och se, vi ska ju också genom att observera och se deras lek och kan vi ju 

se att var dom ligger i kunskapsnivå, det kan man ju också se där i leken. 

Utan att genomföra massa tester och sitta en och en och en. Så kan du se 

mycket mer i leken. Det är ju så förskolan funkar. Leken är ju en lärande 

stund för våra barn. (Hanna) 

 

Några förskollärare nämner den språkliga utvecklingen och matematik men de 

flesta förskollärares uppfattning är att det viktigaste barnen lär sig i leken är 

det sociala samspelet, de sociala reglerna, kunna ge och kunna ta, kompro-

missa och samarbeta tillsammans: 

 

Barnen lär sig mycket av att leka med varandra, och även när vi vuxna är 

med man kan ju göra så mycket man spinner ju vidare på det här med 

språket, samarbetet, turtagning, sociala relationer, matte, allt kommer ju 

in i leken. (Birgitta) 

 

Några förskollärare nämner att de anser att genom att observera leken eller 

vara en del av leken tillsammans med barnen ges de kunskap om barnets kun-

skapsnivå, hur barnen tänker, barnens svagheter och styrkor blir synliga. Ge-

nom den kunskapen menar förskollärarna att de vet vad barnen behöver träna 

på. Anna berättar för oss om barnen som behöver träna på det sociala: 

 

Det sociala, alltså den sociala utvecklingen sker ju genom lek, det ser man 

ju på de här barnen som inte leker att det är ju ofta den sociala biten som 

inte fungerar. (Anna) 

 

Flera förskollärare nämner att barnen tycker att det är jätteroligt när en vuxen 

är med och leker och Fanny beskriver sin delaktighet i barns lek så här: 

 

När man är med barnen i deras lekar tycker de att det är jätteroligt. De vi-

sar verkligen glädje och tacksamhet. (Fanny) 

 

Slutsats: 

Vi tolkar att förskollärarna uppfattar att de använder leken som ett verktyg för 

att få syn på barns utveckling, genom att vara delaktig och observera leken 

eller vara delaktig i själva leken. På så sätt menar förskollärarna att de får kun-

skap om barnets utveckling, det sociala samspelet, de sociala reglerna, kunna 

ge och kunna ta, kompromissa och samarbeta tillsammans, de kan se hur barn 

bearbetar sina erfarenheter, vilka roller som barnen får, vem som styr, hur bar-

nen behandlar varandra, den språkliga utvecklingen och matematik. Alla förs-
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kollärare har en uppfattning om leken är viktig för barns utveckling, att det är i 

leken barn utvecklas och lär sig.  

 

Hinder för delaktighet 

Vi har fått fram en kategori som vi kallar ”hinder för delaktighet, alla förskol-

lärare har en uppfattning om att det finns hinder i verksamheten som påverkar 

förskollärares delaktighet i barns lek.  

Stora barngrupper och få personal 

Det är många av förskollärarna som beskriver att ett hinder för delaktighet är 

att det är stora barngrupper på förskolorna och för lite personal. Det kan vara 

ett dilemma att vara delaktig i barnens lek och samtidigt ha koll på övriga 

barngruppen. Ina berättar för oss: 

 

Och nu så kommer vi inte ifrån det heller att det är ganska mycket barn, 

och det är ganska lite personal som man får inte den tiden men däremot 

tror jag att man blir stressad av att man det är mycket barn på få personal 

är stressande. (Ina) 

 

Vi tolkar att Ina ser begränsningarna som stora barngrupper och lite personal 

för med sig, det hon betonar är att det känns stressande. Vi tolkar att man upp-

fattar att stress också är en bidragande faktor till att Ina inte blir delaktig i 

barns lek. Anna är inne på samma spår när det gäller full barngrupp men hon 

ser andra hinder vilket är: 

 

Jag skulle ju önska att jag var mycket mer delaktig, det finns ju inte 

mycket när det ju att när man har en full barngrupp med mycket närvaro 

så handlar det ju mycket om att släcka bränder. Nu när det är så stora 

barngrupper, det är ju att man ska vara flexibel och vara lite här och där, 

man kan gärna vara mormor på språng men man kanske inte har tid och 

vara här och nu så länge utan man är, man finns där men man är på lite 

olika ställen. (Anna) 

 

Vi tolkar att man tycker att tiden inte räcker till när det är många barn varje 

dag och att Anna tycker att hon behöver prioritera att släcka bränder som vi 

har förstått handlar om konflikter. Mormor på språng eller mamma på språng 

är uttryck som har dykt upp under intervjuerna. Det handlar om att vara del-

aktig men på ett sätt som möjliggör att delaktigheten kan kombineras med 

andra göromål i verksamheten som till exempel barnens omsorg. Förskollärar-

na menar att förskolans verksamhet med många barn och få personal bidrar till 

att barnen behöver bli och vara självständiga och leka själva med en förskollä-

rare som är på språng. 

 

Rutiner 

Rutiner i verksamheten är något som alla förskollärare nämner som ett hinder 

för att vara delaktig i barns lek. Uppfattningen som vi har tolkat och analyserat 
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tyder på att rutiner är något som är viktigt i verksamheten för att få verksam-

heten att fungera. Samtidigt som rutinerna påverkar delaktigheten i barns lek 

negativt. Det verkar vara svårt att vara flexibel i de rutiner som förskolans 

verksamhet har. Ina berättar för oss: 

 

Nä du kan inte börja engagera dig i en lek och så vet du att, aha vad gör 

kalle 1år nu då, vart är han någonstans. Var är den någonstans och var 

gör den. Sen måste jag byta blöja och oj nu ringer det. Det är jättefå stun-

der som du kan hänge dig till en lek eller till att vara. (Ina) 

 

Ina tycker att det är svårt att hinna med att leka med barnen när det finns 

andra rutiner att ha kontroll över. Vi tolkar det som att man uppfattar att ar-

betssättet inte tillåter Ina att få vara delaktig i barns lek en längre stund. Hanna 

beskriver också rutinernas påverkan för att verksamheten ska fungera: 

 

Blir du för mycket delaktig så tappar du ju allt annat, vi måste duka vi 

måste bädda, vi måste vila, det finns ju mycket runtomkring som måste 

rulla för att det ska funka så är du bara delaktig i leken och inte i det där 

men det är ju tråkiga bitar men det måste ju fungera, annars blir det ju 

lite osämja i personallaget tror jag. (Hanna) 

 

Hanna oroar sig för vad hennes kollegor kommer tycka om hon hänger sig åt 

barns lek och är delaktig för mycket. Precis som i Inas fall tolkar vi att hon ser 

att ett hinder för att vara delaktig är arbetssättet som finns på förskolan. Vi 

tolkar att förskollärarna ser det som rutinerna får stor plats och mycket tid 

varje dag. Det skiljer sig åt vad förskollärarna benämner som rutiner och vad 

dem benämner som hinder för delaktigheten och Cecilia beskriver situationen 

så här: 

 

Sen är det ju andra saker som gör att man inte kan, det är telefonen som 

ringer och det är administrativa saker du ska göra ibland. Alltså det är ju 

klart att du är ju inte delaktig i barns lek en hel dag. Det är man ju inte. 

(Cecilia) 

 

Cecilia menar att man inte kan vara delaktig i barns lek en hel dag, det finns 

annat att göra i verksamheten.  Gärd ser det på samma sätt att man inte kan 

vara delaktig hela dagen men hennes beskrivning gör att vi tolkar hennes svar 

annorlunda: 

 

Det är ju egentligen så att någon måste ju alltid vara delaktig sen är det 

ju tyvärr så att vi har ju ganska mycket andra saker också i vårt upp-

drag.  Speciellt nu är det ju mycket annat som förväntas att man ska 

hinna med på en dag utöver att vara med barnen. (Gärd) 

 

Vi tolkar att Gärd har en annan syn på hur rutiner påverkar delaktigheten i 

barns lek, när hon inte har möjligheten att vara delaktig i barns lek så finns det 

annan personal som är delaktig istället. 
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Förskollärarna ser rutiner som ett hinder för delaktighet i barns lek, med de 

praktiska sakerna som tar tid från barngruppen som bland annat att bädda och 

duka. Vi tolkar att förskollärare uppfattar sig ha svårt att samtidigt vara del-

aktig i en lek tillsammans med barnen och samtidigt vara ett steg före med vad 

som ska ske i verksamheten. Utifrån uppfattningarna tolkar vi att förskollärar-

na känner ansvar gentemot varandra att ansvara för barngruppen gemensamt 

och få allt att rulla i de rutiner och saker som sker i verksamheten 

 

Svårt att leka barnens lekar 

Vi har tolkat att några av förskollärarna antyder att det är svårt att leka på 

barns villkor och att leka barns lekar. Förskollärarna anser inte att de har de 

lekkunskaper som krävs för att kunna vara delaktig och sätta sig in i barnens 

lekar idag. Ina och Hanna berättar för oss: 

 

Jag är jättedålig att leka på barns villkor, alltså man ska vara med i en lek 

det är ganska svårt, det är svårt som vuxen att flaxa omkring och vara 

Batman, det blir inte naturligt. (Ina) 

 

Vi tolkar att Ina inte känner sig bekväm i de situationer där hon får tillfälle att 

leka med barnen eftersom lekarna barnen leker inte är naturliga för henne. 

Hanna fortsätter och berättar att: 

 

Jag tycker inte att de efterlyser det, jag tror inte ens att de vill ha med oss. 

(Hanna) 

 

Vi tolkar att Hanna menar att barnen inte vill ha med förskollärarna i vissa 

lekar, att barnen inte bjuder in förskollärarna i lekar där barnens fantasi styr. 

Detta beskriver Johanna för oss: 

 

Ofta vill barn inte ha med vuxna i leken för dom kan inte fantisera lika 

fritt. Sen är det ju en lek som vi förstår för när de leker sina, det som de 

har sett på tv eller jag har ju inga små barn hemma heller, jag följer ju 

inte med i den världen så de lekarna kan ju inte jag hänga med på heller 

men i den här leken kan man ju ha ett samspel. Men till exempel filmen 

frost såg jag ju bara häromdagen, skratt. Och tv-spel och allt vad de nu le-

ker idag det är ju såna många lekar och det hänger ju inte vi med i men 

mamma, pappa, barn förstår vi ju så det kan vi ju leka. (Johanna) 

 

Förskollärarna ser leken som barnens egen angelägenhet så länge leken funge-

rar, när leken fungerar uppfattar förskollärarna inte sig själva ha något att bi-

dra med i leken, för att syftet är att låta barnen vara självständiga i leken utan 

vuxna. 

 

Slutsats: 

Vi tolkar att förskollärarna uppfattar stora barngrupper, tidsbrist och rutiner som 

hinder för att vara delaktig i barns lek. Stora barngrupper och få personal gör 

att det inte finns tid för att vara delaktig i själva leken. Förskollärarna har en 
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gemensam uppfattning om att de önskar att de skulle kunna vara mer delaktig 

i barns lek men för att hinna med alla arbetsuppgifter i verksamheten är de 

delaktiga på sidan av. De rutiner som förskollärarna nämner ses också som ett 

hinder för att kunna vara delaktig i själva leken. Mormor på språng är ett sätt 

att vara delaktig i leken men som ändå möjliggör att mormor gör lite arbets-

uppgifter emellanåt. Förskollärarnas uppfattning är att det uppfattas som svårt 

att leka barnens lekar och på barns villkor när de är delaktiga i själva leken. 



  

 

33 

 

 Diskussion 
I denna studie har vi intervjuat förskollärare för att få ta del av förskollärares 

uppfattningar om betydelsen av sin egen delaktighet i barns lek. Enligt Lille-

myr (2013) har det förekommit en debatt i många år om vuxnas rätt att blanda 

sig i barns lek. Utifrån de uppfattningar som förskollärarna har delgivit oss 

anser sig alla vara delaktig i barns lek, det är inte en fråga om de ska vara del-

aktig i barns lek eller inte, utan det handlar istället om vilket sätt förskollärarna 

är delaktig på. De uppfattningar som kommer fram kring begreppet delaktig-

het är att delaktighet kan ses på olika sätt. Delaktighet kan vara att förskollä-

rare är delaktig vid sidan av leken och det kan vara att förskollärare är delaktig 

i själva leken. I båda fallen är det viktigt att finnas tillgänglig för barnen. Vi 

kommer diskutera vilken betydelse delaktighet kan ha i barns lek men även 

vilka hinder som förskollärarna uppfattar som begränsar delaktighet.  

 

Delaktighet vid sidan av leken har betydelse i barns lek 

Förskollärarnas uppfattning att vara delaktig vid sidan av och observera leken 

kan uppfattas som ett verktyg för att se och höra vad som sker i barnens lek 

och på så sätt menar förskollärarna att de får syn på barns utveckling och lä-

rande. Vad delaktigheten har för betydelse i barns lek är att förskollärarna 

uppfattar sig kunna få syn på när leken inte fungerar eller när leken är på väg 

åt fel håll. Det blir även synligt hur barnen behandlar varandra och vem som 

styr, det sociala samspelet, de sociala reglerna, hur barnen kompromissar och 

samarbetar tillsammans, de kan se hur barn bearbetar sina erfarenheter, vilka 

roller som barnen får, den språkliga utvecklingen och matematik. Att vara del-

aktig vid sidan av och att finnas tillgänglig ger barnen en chans att bjuda in 

förskollärarna i deras lekar. Att vara delaktighet vid sidan av leken och bidra 

med rekvisita stimulerar och stödjer leken att utvecklas vidare. Vickerius och 

Sandberg, (2006) menar att det är viktigt att titta på lek utifrån den miljö som 

den sker i, både den fysiska och sociala miljön. Personalen måste utgå från 

barnens intressen av lekar för att kunna bistå med kreativt material och på så 

sätt stödja leken. Utifrån vår analys framkommer det att förskollärarna uppfat-

tar sig vara delaktig vid sidan av på grund av den kunskap de får genom att 

observera leken men enligt Lillemyr (2013) räcker det inte att enbart observera 

barn i leken. Lillemyr, (2013) menar att han i sin studie kommer fram till att 

pedagogerna behöver inta olika teoretiska perspektiv i kombination med att de 

observerar barns lek, men även praktikbaserad kunskap behövs om förskole-

barn och leken. Denna lekkompetens behövs hos pedagogerna som en grund 

för den verksamhet som ska planeras på förskolan, med att utveckla åtgärder i 

förskolans verksamhet. Pedagoger behöver bli medvetna om sin pedagogiska 

grundsyn och sitt förhållningssätt gentemot barnen och leken.  
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Utifrån från vår analys är förskollärarnas uppfattning att de behöver vara vid 

sidan av barns lek och observera för att få syn på vad barnen behöver ha hjälp 

och stöd i, framförallt när det handlar om det sociala samspelet och de sociala 

reglerna hos barnen. Men det framkommer även i vår analys att förskollärarna 

beskriver det som viktigt att vara delaktig i själva leken där förskollärarna 

främst kan vara till ett stöd i barns utveckling. Vi kommer nu beskriva vad 

förskollärarna uppfattar sig kunna stödja barnen med när de är delaktiga i 

själva leken.      

 

Delaktighet i själva leken har betydelse i barns lek   

Alla förskollärare har en uppfattning om att leken är viktig för barns utveckl-

ing, att det är i leken barnen utvecklas och lär sig. Förskollärarna beskriver 

leken på ett sätt som gör att den kan ses som ett verktyg för att få syn på barns 

utveckling, genom att vara delaktig i själva leken och stödja barnen på olika 

sätt. Förskollärarnas uppfattning är att de inte kliver in i en fungerande lek, det 

sker endast när barn bjuder in förskollärarna i leken och då är det barnen som 

leder leken så länge leken fungerar. Familjelekarna är lekar som de blir in-

bjudna till och att förskollärarna uppfattar sig vara ett stöd för barnen i dessa 

lekar genom att medverka i de roller i leken som behövs för att leken ska fun-

gera. Förskollärarna hjälper de barn som hamnar utanför genom att styra och 

ge roller i leken, visa hur rollek fungerar, hur barnen kan komma in i en rollek 

eller för att få leken att komma vidare. Förskollärarnas uppfattning är att starta 

en lek skapar intresse hos barnen och uppfattningen är att delaktighet får bar-

nen att börja leka, förskollärarna lär barnen att leka och använder sig av fanta-

sin som ett stöd för detta. Fantasin är något som även Knutsdotter, Olofsson 

(1996) anser att barn utvecklar tillsammans med vuxna, att barn förstår att det 

är på låtsas när vi till exempel äter kakor av sand. Det är även viktigt att de 

vuxna stimulerar leken, om barnen inte får se de vuxna leka att dem låtsas, blir 

det inte så mycket lek trots snälla vuxna, leksaker och fina lokaler (Knutsdot-

ter, Olofsson, 2009). De uppfattningar vi redogjort för och som beskrivs i vår 

studie stämmer bra överens med vilka uppfattningar som går att finna i tidi-

gare forskning om att delaktighet i leken är till stöd för barns utveckling. Lil-

lemyr (2013) beskriver att vuxna behöver träna barnen i lekfärdigheter och 

finnas för att ge barnen stöd och stimulans. Barn som befinner sig i riskzonen 

och saknar de grundläggande lekerfarenheterna behöver den vuxnes hjälp och 

stöd för att inte hämmas. Vidare beskriver Sandberg (2009) att det är viktigt att 

pedagogerna i förskolan hjälper de barn som visar mindre social kompetens, 

där barnet har svårt att samspela med andra barn och inte visar på ett korrekt 

beteende. Pedagoger kan behöva styra upp leken i en mindre grupp, ger för-

slag på lekar eller arrangerar en leksituation med olika roller, pedagogen är 

delaktig i att starta en lek med barnen och drar sig sedan ur leken när den är 

igång. Det finns en uppfattning även hos förskollärarna i vår studie om att 

målet med att vara delaktig i själva leken till sist är att delaktighet inte kommer 

att behövas när barnen kan leka själva.  

 

Det vi framförallt vill lyfta fram ur vår analys är att förskollärarnas uppfatt-

ning är att delaktighet i själva leken skapar förtroende som kan bidra till att 
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barnen vågar styra i leken med förskollärarna, vilket gör att delaktighet ger 

möjlighet till att barnen får känna makt i lekarna. Knutsdotter, Olofsson (1996) 

menar att vuxnas delaktighet i lek resulterar i att barnen känner trygghet i le-

ken, lekarna håller längre och då ges leken möjlighet att utvecklas. Enligt Tull-

gren (2004) beskrivs pedagogernas delaktighet i barns lek av pedagogerna som 

ett tillfälle där barnen ges möjlighet att bestämma. När barnen får möjlighet till 

detta utrymme i leken beskrivs barnet som att de konstrueras som kreativa och 

skapande med förmågan att leda andra i deras egna behov. Att vara delaktig i 

själva leken bidrar till att förskollärarna i vår studie kan skapa denna trygghet 

hos barnen som inte framkommer att förskollärarna kan skapa när de är del-

aktig vid sidan av leken. Tryggheten och förtroendet kan ge barnen och förs-

kollärarna en möjlighet att vara i leken på samma nivå. 

 

Vi har försökt belysa utifrån vår analys och tidigare forskning att förskollärares 

delaktighet i barns lek har betydelse för barns utveckling och lärande. Förskol-

lärarna i vår studie uppfattar sig vara delaktiga både vid sidan av och i leken. 

Utifrån vår analys är förskollärarna främst delaktig vid sidan av leken. Varför 

väljer förskollärarna att vara delaktig vid sidan av leken när förskollärarnas 

uppfattning är att det är i själva leken delaktigheten främst kan vara ett stöd 

för barnens lek? 

 

Hinder för delaktighet 

Det framkommer utifrån vår analys att förskollärarna önskar att de kunde vara 

mer delaktiga i barns lek men på grund av stora barngrupper och få personal 

samt rutiner finns det inte tillräckligt med tid för att vara delaktig i själva le-

ken. Pramling Samuelsson och Johansson (2009) beskriver att i läroplanen för 

förskolan står att lärare bör involvera sig i barnens aktiviteter men samtidigt 

står det att läraren är ansvarig för alla barn. Författarna beskriver att ett di-

lemma kan vara att gå in i en lek och samtidigt ha översikt över alla barn run-

tomkring. För att lösa problemet väljer flera förskollärare i vår studie att vara 

mormor på språng vilket möjliggör att vara delaktig vid sidan av men samti-

digt kunna göra andra arbetsuppgifter i verksamheten. Det finns också en 

uppfattning hos förskollärarna att det är svårt att leka barns lekar på barns 

villkor och att detta uppfattas som ett hinder för att vara delaktig i leken. Uti-

från vår analys kan delaktighet både vid sidan av leken och i själva leken för-

störa leken. Att vara delaktig vid sidan av leken genom att observera uppfattar 

förskollärarna vara ett hinder på grund av att leken ibland slutar. Förskollä-

rarnas uppfattning handlar om att barnen känner sig övervakade och kontrol-

lerade i leken och förskollärarna anser att barnen blir avbruten i leken på 

grund av att barnen känner osäkerhet och tänker på om de gör rätt och riktigt i 

leken. Det framkommer ur vår analys att förskollärarna leker med barnen men 

att de ibland missuppfattar vad leken handlar om, vilket i sin tur kan bidra till 

att leken förstörs. Förskollärarna ger uppfattningen av att delaktigheten i själva 

leken kan skapa en osäkerhet hos barnen som i sin tur hämmar barnens fan-

tasi. Delaktigheten både vid sidan om och i själva leken kan ibland förstöra 

leken. Medan samma delaktighet, bredvid eller i själva leken andra gånger 

leder leken vidare och att det är svårt att avgöra när man bör vara delaktig 
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eller inte. Canning (2007) vill att vuxna ska stå utanför barns lek och menar att 

när en lek avbryts av en vuxen eller när ett barn blir medveten om att en vuxen 

följer deras lek blir de ofta generade. Barnet går från att vara berättigad till sin 

fantasi till att vara oberättigad genom förverkligandet av den makt som vuxna 

har när de håller på att avbryta eller stoppa leken. Förskollärarnas uppfattning 

är att det är viktigt att ha en känsla för när och hur man ska vara delaktig i 

leken. Enligt Lillemyr (2013) finns det flera nyare studier som visar att inter-

vention i barns lek är positiv om det sker i försiktighet från den vuxne och med 

respekt för barnets perspektiv.  

 

Avslutande reflektioner 

Inledningsvis av detta arbete nämner vi Pramling Samuelsson och Carlsson 

Asplund (2014) som menar att det finns en debatt som följs inom förskolan och 

att den handlar om att det ligger ett för givettaget perspektiv på lärande i sättet 

att tala om leken. Vilket kan resultera i att lekens egenvärde försvinner mer 

och mer på grund av att man ska använda leken som ett verktyg för lärande. I 

vår studie framkommer det som Pramling Samuelsson och Carlsson Asplund 

(2014) nämner att när man pratar om leken så pratar man om lärande men för-

skollärarna i vår studie pratar om det lärande som barnen lär i lek inte det lä-

rande som pedagoger försöker föra in i lek. Förskollärarna värnar om leken 

som barnens egen verksamhet. Det som vi finner intressant är att den föränd-

rade synen på lek började på 1980-talet, när det växer fram en mer positiv syn 

på lärares delaktighet i leken och det utvecklades även flera lekpedagogiska 

arbetssätt (Löfdahl, 2007). Det man började uppmärksamma var det sociala 

samspelet i leken och att barnen utvecklade en relation med varandra men 

även barn och vuxna. Det blev en intressant utveckling om samspel och relat-

ionserfarenheter, där också leken uppmärksammades i relation till lärandet 

(Lillemyr, 2013). Idag är det år 2015, det var alltså 25 år sedan denna föränd-

rade syn på leken startade som handlar om samspel och relationserfarenheter. 

Till viss del ger förskollärarnas uppfattningar en bild av den förändrade synen 

där de anser sig ha en viktig roll i leken för barns utveckling och lärande. Men 

vi anar även är att Fröbels, Freuds och Piagets idéer om att vuxna inte ska delta 

i lek, att barnen ska få leka själva och att lärarnas uppgift var att inspirera le-

ken med material fortfarande lever vidare. Utifrån vår analys och tidigare 

forskning förstår vi att det inte är helt enkelt att vara delaktig i barns lek. Det 

finns skilda uppfattningar om pedagoger bör vara delaktig i barns lek men i 

vår studie anser sig alla förskollärare vara delaktiga. Antingen som observatör 

vid sidan av leken eller delaktig i själva leken. Delaktighet har betydelse för 

barns lek och förskollärarna får stor kunskap om barns utveckling och lärande 

när de är delaktiga. Förskollärarna i vår studie uppfattas sig vara främst del-

aktig vid sidan av, vilket beror på att förskollärarna uppfattar att det finns 

hinder som begränsar delaktighet. Att vara delaktig i barns lek kan även för-

störa barns lekar, vilket kan påverka förskollärarna att välja att vara delaktig 

vid sidan av som observatör istället. Lillemyr (2013) lyfter fram att pedagoger 

behöver bli medvetna om sin pedagogiska grundsyn och sitt förhållningssätt 

gentemot barnen och leken, för att aktivt ta ett beslut att ibland gå in barns lek 

och vara delaktiga, men där den vuxne gör det på barns villkor. Precis som vi 
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gör ett antagande om att de uppfattningar som förskollärare har påverkar hur 

verksamheten utformas, så antar vi även som Qvarsell (2009) menar att det 

beror på vilka värderingar som förskollärarna knyter till leken och vilken relat-

ion leken får till annat som är viktigt för barn. Det är viktigt att värdera leken, 

vilket vi kan göra bättre om vi har respekt för barns tankar och verksamheter 

som Qvarsell (2009) beskriver.  

 

Vidare forskning 

Det skulle vara intressant att forska vidare på förskollärarnas uppfattningar 

om deras egen lekförmåga. Utifrån denna studie framkommer det att barnen 

bjuder in förskollärarna till verklighetsbaserade familjelekar där förskollärarna 

uppfattade att barnen såg dem som en tillgång i leken. Det fanns även upp-

fattningar om att förskollärarna inte blev inbjudna i vissa av barnens lekar för 

att förskollärarnas uppfattning var att de inte kunde fantisera lika fritt som 

barnen.  
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 BILAGA 1: Intervjuguide 
 

Hur länge har ni arbetat som förskollärare? 

 

Hur länge har ni arbetat tillsammans? 

 

Hur gamla är barnen ni arbetar med? 

 

  

Kan ni berätta om era erfarenheter av att vara delaktig i barns lek? 

 

Vill ni beskriva hur ni är delaktig i barns lek? Beskriv gärna en leksituation.  

 

Vad tänker ni är fördelarna med att vara delaktig i barns lek? 

 

Vad tänker ni är nackdelar med att vara delaktig i barns lek? 

 

Hur mycket är ni delaktig i barns lek under en dag?  

 

Hur ser ni på relationen mellan lek och lärande? 


