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Syftet med studien är att studera hur förskolepersonals delaktighet i barns lek ser ut 

och vad som händer med leken när personal deltar och inte deltar i barns lek. 

Empirin samlades in genom deltagande observationer på en förskola. I analys och 

tolkning användes Deweys pedagogik om interaktionen mellan personal och barn. 

Resultatet visar att förskolepersonal ständigt är delaktig i barns lekar där de ibland är 

delaktig i leken och ibland finns närvarande vid leken och observerar den. Personalen 

var lyhörd i barns lekar, deras delaktighet bidrog till att barnen kunde utvecklas på 

ett lustfyllt sätt genom leken. Slutsatsen är att det är en ständig balansgång för 

förskolepersonalen där de är delaktiga i leken samtidigt som leken utgår från barnens 

intressen. 
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1 Inledning 

I dagens förskola är både barnskötare och förskollärare verksamma och åsikterna 
kring deras delaktighet i barnens lek är delade. Knutsdotter Olofsson (2015) skriver 
om synen på lek i dagens förskola där vissa pedagoger ser barnens lek som att den 
ska vara fri från vuxna. Hon resonerar kring vad de vuxna då får för roll. De får då tid 
för rast, att hämta en kopp kaffe eller att prata med varandra istället för att vara 
delaktiga i barnens lek. Knutsdotter Olofsson lyfter fram forskning som visar att barn 
som får välja helt fritt i leken utesluter andra barn från leken och de skapar 
maktordningar. Eftersom leken enligt Knutsdotter Olofsson ofta är upprepande kan 
de normer och värden samt stereotyper exempelvis könsmönster och makthierarkier 
som finns i barngruppen föras vidare. I motsats till Knutsdotter Olofsson skriver 
Arnér och Tellgren (2006) att vuxna inte alltid tydligt förstår vad barnen tänkt leka, 
vilket medför att vuxna inte ger barnen tid och utrymme att fullfölja sin lek. Vuxna 
kan även ingripa i barnens lek och bestämma regler för leken utan att sätta sig in i 
barnens egna norm- och regelsystem. Vidare skriver författarna att den vuxna 
tenderar att styra leken och barnen får inte mycket utrymme att påverka. Det här 
visar enligt oss svårigheten i dagens förskola, ska personalen vara delaktig i barns lek 
eller inte? 
 

I vår pilotstudie valde vi att intervjua förskollärare och observera deras agerande i 
barns lek för att se om och hur deras delaktighet i leken såg ut. Vi ville se om 
personalen var delaktig i barnens lek genom att de deltog i barns lek där de hade en 
egen roll, fanns förskollärarna nära leken och kommunicerade med barnen men utan 
eget deltagande eller var personalen frånvarande vid barns lek. Resultatet visade 
tydligt att delaktigheten vid barns lekar varierade mellan förskollärarna. Några 
förskollärare var deltagande i barns lek där de tillsammans med barnen upptäckte 
och utforskade sådant barnen visade intresse för. Andra förskollärare var inte 
delaktig i barns lek mer än vid konflikthantering. Till denna undersökning observeras 
både förskollärare och barnskötare för att synliggöra hur samtlig förskolepersonal 
som arbetar i barngrupp är delaktig i barns lek. 

1.1 Syfte och forskningsfrågor 

Syftet med studien är att undersöka hur förskolepersonal är delaktig i barns lek och 
vad som händer med leken när förskolepersonal är delaktig. 

Forskningsfrågor 

1.      Hur ser förskolepersonalens delaktighet i barns lek ut? 
2.     Vad händer med barns lek när förskolepersonal deltar och inte deltar i leken? 
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1.2 Uppsatsens disposition 

Studien kommer som tidigare nämnt handla om hur förskolepersonals delaktighet i 
barns lek ser ut samt vad som händer med leken när förskolepersonal deltar. Under 
kapitlet bakgrund beskrivs det teoretiska perspektiv som ligger till grund för studien, 
följt av en litteraturgenomgång som delats in i tre teman. Det första temat lek i 
förskolan förklarar vad lek är och det andra temat delaktighet i barns lek i förskolan 
beskriver pedagogers delaktighet i barns lek. Det tredje temat demokrati i förskolan 
lyfter fram vad demokrati i förskolan innebär. Därefter visar vi den litteratursökning 
vi gjort för att hitta relevanta artiklar till studien.  

I metoden beskrivs de metodval och urval som gjorts, etiska överväganden, hur vi 
genomfört studien och analyserat datainsamlingen samt studiens tillförlitlighet lyfts 
fram.  

Resultatanalysen har analyserats och presenteras utifrån fyra teman. De teman som 
valts inleder med etik i leken följt av förskolepersonalens deltagande i barns lek. 
Därefter skriver vi om lyhördhet bland barn och personal. Slutligen lyfts demokrati i 
leken fram. Kapitlet avslutas med en sammanfattande analys utifrån syfte, 
forskningsfrågor och teoretiskt perspektiv. 

I det avslutande kapitlet som är diskussion inleds en diskussion om studiens metod 
där för- och nackdelar kring metodval, genomförande och etiska aspekter lyfts fram. 
Vidare diskuterar vi studiens resultat i relation till forskningsbakgrunden. Kapitlet 
avslutas med en slutsats samt förslag för fortsatt forskning.  
 

1.3 Begreppsförklaring 

Delaktighet- Karlsson (2014) anser att begreppet delaktighet är svårt att definiera. 
Författaren skriver att det kan innebära att vara närvarande i ett sammanhang utan 
att aktivt delaktig, alltså att inte vara direkt inblandad. Arnér och Tellgren (2006) ser 
delaktighet som en process där det finns möjlighet att vara med och påverka något 
men att delaktighet även kan tolkas som att vara med på något som är förutbestämt. 
Engdahl och Ärlemalm-Hagsér (2015) förklarar begreppet delaktighet som en 
demokratisk rättighet. Delaktighet innebär enligt dem rätt till att vara med i 
beslutsprocesser i förskolan, påverka och förhandla med medmänniskor, bli 
respekterad samtidigt som andras uppfattningar respekteras.  

Demokrati- Karlsson (2014) förklarar demokrati i förskolan som barns möjlighet att 
få inflytande i verksamheten de vistas i. Vidare förklarar Karlsson att inflytande 
innebär att barn har rätt till att göra sin röst hörd samtidigt som barn har rätt att bli 
lyssnade på.  

  



3 

 

2 Bakgrund 

I detta kapitel kommer studiens teoretiska utgångspunkt förklaras. Därefter kommer 
en litteraturgenomgång med tematiserade rubriker som lek i förskolan, delaktighet i 
barns lek i förskolan samt demokrati i barns lek i förskolan. Slutligen beskrivs den 
litteratursökning som gjorts. När begreppet personal används i studien syftar vi på 
flera och med pedagog menas en barnskötare eller förskollärare.  

2.1 Teoretisk utgångspunkt 

Studien grundar sig på John Deweys pedagogik. Han såg till människans behov, såväl 
hos barn som hos vuxna, av att kommunicera och samspela tillsammans med andra 
människor och att detta var en grundläggande egenskap för lärande (Sundgren, 
2011). 

Dewey ser människan med ett egenvärde och som själv har förmåga att forma sin 
framtid. Förskolans uppgift är att bidra till varje enskild individs utveckling samt 
bidra till att skapa goda samhällsmedlemmar (Sundgren, 2011). 

Enligt Dewey ska barnens olika behov och intressen ligga till grund för allt lärande i 
förskolan, ett lärande som främst sker genom egen aktivitet (Sundgren, 2011). Dewey 
anser att barnets intresse inte ska uppmuntras då det kan medföra att intresset 
övergår istället för att det blir bestående hos barnet. Intresset ska heller inte 
undertryckas eftersom den vuxne då sätts framför barnet vilket medför att barnets 
initiativ och nyfikenhet för intresset försvinner (Hartman, Lundgren & Hartman, 
2004). 

Personalen i förskolan ska enligt Dewey vara en del av gruppen och hjälpa barnen i 
sitt utforskande. De ska ta vara på barnens aktiviteter och ge aktiviteterna en 
målinriktad och organiserad användning vilket leder till att aktiviteterna får 
värdefulla resultat. Han förklara mer djupgående att det inte sker någon utveckling 
om barnen får utföra aktiviteter utifrån sitt intresse utan något bestämt mål. Han 
skriver att personalen istället först ska låta barnen uttrycka sina impulser och 
därefter ge barnen kritik, frågor och förslag för att göra barnen medvetna om vad de 
gjort och vad de behöver göra (Hartman, Lundgren & Hartman, 2004).  

Deweys berömda slagord learning by doing innebär att teori och praktik går hand i 
hand. Personalen ska inte föra över sin kunskap på barn utan personalen ska 
tillsammans med barnen prata kring något som de intresserar sig för samtidigt som 
barnen får ta del av intresset praktiskt, genom att utföra, se eller uppleva det (Dewey, 
1997; Hartman, Lundgren & Hartman, 2004).  

Dewey lyfter individanpassning där verksamheten måste anpassas efter varje 
individs förutsättningar eftersom alla barn har olika begåvning och behov. Han är 
därför kritisk till att alla barn ska lära samma saker med förutbestämda resultat och 
färdigheter (Hartman, Lundgren & Hartman, 2004).  
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Dewey förklarar att barn anpassar sig efter andra barn genom att anpassa sitt 
handlande efter gruppen. På så sätt anpassar sig barnet efter den sociala grupp det 
befinner sig i. Vidare menar Dewey att denna anpassning hos barnet sker för att 
barnet inte ska uteslutas ur gruppen (Dewey, 1997).  

2.2 Litteraturgenomgång  

2.2.1 Lek i förskolan   

Sandberg (2002) lyfter fram att begreppet lek är svårdefinierat och omfattar olika 
aspekter. Lek kan exempelvis vara ett verktyg för lärande, problemlösning och en 
förberedelse inför vuxenlivet. Leken utgår vanligtvis från vad barn gör och i leken får 
barn möjlighet att utforska och undersöka.  

Läroplan för förskolan beskriver leken som viktig för varje barns utveckling och 
lärande och ska därför medvetet användas i förskolan. I leken stimuleras bland annat 
barns fantasi, inlevelse, kommunikation och samarbetsförmåga (Skolverket, 2016). 
Greve (2013) skriver att lek anses vara ett naturligt sätt för barn att vara men att lek i 
olika styrdokument samt i samhället ses som ett verktyg för lärande. I barns lek finns 
inga specifika mål uppsatta av barnen utan att leka är ett mål i sig. Greve (2013) 
liksom Skolverket (2016) lyfter fram att leken är viktigt för barn på grund av att de i 
leken har möjlighet att uttrycka och bearbeta sina tankar, erfarenheter, upplevelser 
och känslor. I förskolans pedagogiska arbete beskriver även Lillemyr (2013) leken 
som viktig och menar att leken utgör en central del i verksamheten. Trots många 
olika definitioner av lek så är lek en betydelsefull del av barnkulturen och detta har 
stor betydelse för den socialisationsprocess som barn går igenom under barndomen. 
Johansson och Pramling Samuelsson (2006) lyfter fram att barn inte bara leker något 
utan att leken även gör något med barnen. Lillemyr (2013) skriver att genom leken 
utvecklar barn sin personliga och kulturella identitet.   

Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2003) skriver att barn i leken skapar en 
kultur som bygger på interaktion, delaktighet och samlärande. Tillsammans med 
andra människor lär både barnen sig själva och andra något. I leken har barn 
möjlighet att diskutera, argumentera och utforska varandras tankesätt och idéer. 
Detta gör att leken ses som en bra arena för hur barn kan lära sig kommunikativ 
kompetens. Regler definieras och omdefinieras ständigt, barn möter andra 
människors perspektiv och får så småningom lära sig att förstå dem. I läroplan för 
förskolan står skrivet att barn ska utveckla empati och omtanke om sina 
medmänniskor (Skolverket, 2016). När barn leker tillsammans utvecklar de en 
förståelse för vad det innebär att vara delaktig och medbestämmande och när någon 
utövar makt. I leken praktiserar barn demokratiska principer men även makt. Makt i 
lek utövar barn vanligtvis för att skydda leken, de ser sin lek som värdefull och något 
som måste försvaras. Barnen förväntar sig i sin tur att andra människor ska 
respektera detta (Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson, 2003).  

Engdahl och Ärlemalm-Hagsér (2015) menar att barn i förskolan väljer lek så fort de 
har möjlighet. Genom leken kan barn uttrycka sig och omvandla fantasi till handling. 
Lek handlar om att barnen själva kan välja vad leken ska innehålla och hur leken ska 
utformas. Kännetecken för lek är frihet, kreativitet, spontanitet, upprepningar, 
lärande och utveckling. Det som görs, sägs och tänks i leken ska inte tolkas 
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bokstavligt eftersom det inte är vad det ser ut att vara, det är lek. Barnen visar att det 
är på låtsas med sina ögon, sin mimik och sitt röstläge.  

Lillemyr (2013) lyfter fram att det råder delade meningar kring hur leken ska komma 
till uttryck i förskolan och menar att personalens förhållningssätt och hur de 
värdesätter leken har avgörande betydelse för om leken blir viktig i verksamheten 
eller inte.  

2.2.2 Delaktighet i barns lek i förskolan 

Arnér och Tellgren (2006) skriver att förskolepersonal och barn behöver vara 
medkonstruktörer för att skapa en grund för det livslånga lärandet. Därför behöver 
förskolepersonal och barn skapa en meningsfull tillvaro genom en önskvärd 
interaktion. Ireson och Blays (2015) studie från dagens förskolor visade en aktivitet 
där förskolepersonal och barn är medkonstruktörer. Personalen bjöd in barnen till att 
börja bygga samtidigt som de gjorde klart för barnen att de var konstruktörer och att 
personalen hjälper till. Det skedde genom att personalen frågade ”vad vill du bygga?”. 
Tog det lång tid för barnen att bestämma vad de skulle bygga kom personalen med 
förslag. När barnen börjat bygga pratade personalen med barnen för att klargöra vad 
barnens tankar med bygget var och hur legobitarna fungerade. I läroplan för 
förskolan (Skolverket, 2016) står det att lärandet i förskolan ska utgå från 
interaktionen mellan vuxna och barn samt att barn lär av varandra. Löfdahl (2014) 
håller delvis med Arnér och Tellgren när hon förklarar att förskolepersonalens roll i 
dagens förskola är en balansgång mellan att låta barnen ha frihet och ta eget ansvar 
samtidigt som förskolepersonalen ska styra och ha kontroll. 

Arnér och Tellgren (2006) har intervjuat barn i förskolan för att få fram deras syn på 
förskolepersonalen. Det framkom i deras studie att barnen rättar sig efter de vuxnas 
intressen istället för att leka sina egna lekar. De lyfter fram ett exempel där några 
barn lekt med kuddar som förskolepersonalen senare plockade bort utan att ge någon 
förklaring om varför till barnen. Vidare skriver författarna att barnen själva får välja 
vad de vill leka men att det är förskolepersonalen som bestämmer när, var och hur 
länge en lek ska pågå. 

Knutsdotter Olofsson (1987) skriver att barnens lek ska vara fri från 
vuxeninblandning eftersom barnen genom sin lek kan leva ut sina konflikter och 
därför vågar personalen inte störa leken eftersom det som sker i leken kan ha ett stort 
värde för barnen. Personalen får då en passiv roll där de förser barnen med material, 
löser konflikter och organiserar miljön. Löfdahl (2014) i motsats till Knutsdotter 
Olofsson förklarar att flera studier visar att barnen ofta är utelämnade till sig själva. 
Den här typen av “vuxenfri” lek innebär inte att det saknas förskolepersonal utan att 
personalen nuförtiden har många andra arbetsuppgifter som anses vara viktigare än 
att delta i barns egna aktiviteter och lekar. Knutsdotter Olofsson (1987) förklarar att 
leken blir kortvarig när personal lämnar över ansvaret för leken till barnen. Hon 
refererar till en undersökning gjord av Jorups från svenska förskolor där det framgick 
att få av personalen var delaktiga i barnens lek och endast 15% av lekarna varade i 
fem minuter eller längre. Förskolepersonalen hade i undersökningen inte tid med 
barnen mer än när de gav barnen förhållningsregler, förbud, råd, uppmuntran eller 
upplysningar. Jorups vill ha ett annat samspel i förskolan där personalen är mer 
delaktiga i barnens lek. I Löfdahls (2014) studier framkommer det att avsaknad av 
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förskolepersonal i barnens lek medför att barnen utvecklar olika former av 
uteslutningar i barngruppen. 

Leken är värdefull och rätten till leken måste bevaras. Därför behöver 
förskolepersonalen gå in i barns lek varsamt och med respekt så att de inte begränsar 
eller ignorerar barnens lekfullhet. För att möjliggöra denna försiktighet behöver 
förskolepersonalen kunna innehållet i leken, veta vad barnen förväntas lära sig och 
vara lyhörd för barnens tankar och ideér. Det är barnen som skapar leken som har 
rätt att bestämma vem som får delta i leken, lekens innehåll och lekens regler 
(Löfdahl 2014; Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson, 2003). 

Greve (2013) förklarar att det är en utmaning för förskolepersonalen att veta när och 
hur de ska delta i barnens lek. Personalen behöver gå från aktivt stöttande till att 
observera hur barnen interagerar i leken för att veta när och hur de ska delta. Greve 
anser att barnens interaktion i leken är betydligt viktigare än att förskolepersonalen 
ska ha planerade aktiviteter eller förbereda barnen inför skolan. Genom att 
personalen interagerar med barnen på ett lekfullt sätt kan personalen stärka barnens 
delaktighet och deras kunskaper om demokrati (Greve, 2013). 

Tsai (2015) lyfter fram att förskolepersonals delaktighet i barns lek kan vara antingen 
positiv eller negativ och menar att detta beror på hur det genomförs. Om personal är 
för delaktig i barns lek kan barnens intresse för leken minska och personalen ses som 
störande. Om personal istället är avvaktande och känslig för leken så kan personalens 
delaktighet ha en positiv inverkan. Personal som är mer avvaktande och 
observerande kan upptäcka och hjälpa barn som exempelvis hamnar vid sidan av 
leken som åskådare, de som tenderar att leka själv och barn som har svårt att 
samarbeta med andra. Med hjälp av personal kan barnens sociala färdigheter och 
deltagande utvecklas. Önskvärt av förskolepersonal är att de finns närvarande och 
kan uppmuntra de barn som tenderar att leka ensamma och hamna utanför leken att 
istället engagera sig i mer utmanande lekar tillsammans med andra barn. 

Tsai (2015) lyfter vidare fram att barns egen inbjudan kring personalens delaktighet 
naturligtvis är den optimala möjligheten. Vilket Johansson och Pramling 
Samuelssons (2006) studie bland förskolebarn visar sker sällan då barnen istället 
klarar sig själva. Det kan gälla att barnen behöver få ner en bok de inte når, men då 
klättrar de upp själva, löser konflikter själva och hjälper varandra istället för att ta 
hjälp av personal. I läroplan för förskolan lyfts det fram att barn i förskolan ska möta 
personal som är engagerad i samspelet både med det enskilda barnet och med 
barngruppen (Skolverket, 2016).  

Johansson och Pramling Samuelsson (2006, 2009) har utifrån sin studie på 
förskolebarn kommit fram till fem punkter då barnen bjuder in personalen till 
samspel i sin lek. Det är när barnen vill: 

1. Ha stöd och hjälp i leken eftersom barnen ser personalen som en trygghet 
samtidigt som de vet att personalen har en annan kompetens. Denna hjälp kan 
behövas när andra barn bråkar eller gör intrång i barnens lek. 

2. Bli sedda av förskolepersonalen. En anledning för barnen att påkalla 
förskolepersonalens uppmärksamhet är för att barnet vill bli sett och hört i sin lek 
och sitt lärande, vilket alla barn i förskolan ibland vill. Genom att påkalla 
uppmärksamhet från förskolepersonalen visar barnen att det vill att personalen ser 
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och bekräftar barnens kompetens. Ofta är det något barnen har skapat eller något de 
anser sig kunna. 

3. Ha förskolepersonalens uppmärksamhet på att någon bryter regler eller 
konventioner. Detta kan innebära att barnen vill göra personalen uppmärksam på att 
något barn inte sköter sig, alltså bryter mot de regler eller konventioner som råder i 
leken. Det kan vara uttalade regler men också konventioner som att ett barn inte ska 
rita utanför pappret eller att när ett barn bajsat måste det gå och byta blöja. 

4. Ha information från förskolepersonalen. Det innebär att barnen vill få information 
genom bekräftelse från personalen på att de gör rätt eller fel i aktiviteten eller 
uppgiften barnen utför. Basen här är barnens egen kompetens som de vill att läraren 
ska bekräfta. 

5. Ha förskolepersonalen med i sin lek. Då vill barnen ha personalen som lekpartner 
genom att barnen på olika sätt bjuder in personalen i sin lek. Det kan vara genom att 
barnen skojar, fantiserar eller använder olika symboluttryck. Exempel på sådana 
situationer kan vara att barnen räknar till 20 istället för tre när de ska sjunga en sång, 
barnen kan ge bort ett låtsaspaket till personalen eller barnen kan säga till personalen 
att akta sig för kakorna i sandlådan eftersom de är jättevarma (Johansson & Pramling 
Samuelsson, 2006, 2009). 

I förskolan förr i tiden var personalens roll att ”stödja men inte störa” (Pramling 
Samuelsson & Asplund Carlsson, 2003, s. 214) barnens lek. Därför inkluderades inte 
lärandet i barnens lek (Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson, 2003). Ireson och 
Blays (2015) har gjort en studie från dagens förskola som visar hur lek och lärande 
går hand i hand. Under legobygget frågade personalen två barn vid olika tillfällen om 
de kunde räkna. Vid tillfälle ett bad en pedagog ett barn att räkna hur många 
legofigurer det var i barnets bygge. Barnet räknade då legofigurerna, vilket visade att 
ingen stöttning behövdes eftersom barnet kunde räkna. Det kunde vara så att 
personalen enbart ville stämma av barnets kunskaper i att räkna. I den andra 
situationen föreslår en annan pedagog att ett annat barn ska räkna antalet legobitar 
men barnet ignorerade frågan och fortsatte bygga. Personalen upprepade frågan men 
barnet ville inte räkna legobitarna. Hon gav då stöttning i barnets lärande genom att 
visa hur barnet kunde räkna och därefter räknade barnet själv legot. Senare i 
observationen tog barnet eget initiativ till att räkna. Det här exemplet visar hur 
personalen ger barnet rätt mängd hjälp för att barnet ska gå från att inte vilja räkna 
till att sedan räkna själv. Personalen behöver veta barnens räknekunskaper för att se 
om barnet kunde räkna innan eller om det var personalens stöttning som gjorde att 
barnet kunde räkna (Ireson & Blay, 2015). I läroplan för förskolan står det att 
personalen i förskolan ska stimulera och vägleda barnen genom sina aktiviteter så att 
de ökar sin kompetens och utvecklar nya kunskaper och insikter (Skolverket, 2016). 
Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson (2003) skriver däremot att en risk med 
förskolepersonals delaktighet i barnens lek är att leken blir sammanflätade med 
lärandet eftersom förskolepersonalens ansvar för lek och lärande har blivit tydligare i 
dagens förskola. Barnens lekvärld ska skyddas så att förskolepersonalen inte tar över 
leken eller hindrar barnen i deras skapande av leken. 
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2.2.3 Demokrati i förskolan 

Åberg och Lenz Taguchi (2005) skriver om personalens arbete med demokrati i 
förskolan där personalen behöver skapa en mötesplats där barnen får framföra sina 
tankar och åsikter och där de samtidigt behöver lyssna på andras synpunkter. 
Personalen ger då barnen en mötesplats till för reflektion över vardagen på förskolan. 
Att förskolan bygger på demokrati innebär enligt författarna inte att barnen får göra 
som de själva vill. Det handlar istället om att barnen får tänka fritt och att allas 
åsikter respekteras. Om förskolepersonalen inte ansvarar för att barnen får tillfällen 
att uttrycka sina åsikter, då har barnen ingen chans att påverka sin vardag (Åberg & 
Lenz Taguchi, 2005). Personalen i förskolan behöver skapa processer som 
uppmärksammar skillnader, hinder och möjligheter för att skapa en demokratisk 
praktik. Det bidrar till goda lärandemöten som präglas av mångfald och olikheter. 
Personalen behöver reflektera över vad demokrati betyder i förskolan eftersom barn 
lär av konkreta upplevelser med stöd av vuxna (Karlsson, 2014). 

2.3 Litteratursökning  

När vi sökte efter artiklar till arbetet valdes databasen Eric proQuest. Sökorden var 
preschool, preschool teacher, involved, participation och play. Dessa ord sattes ihop 
till två sökfraser som var “preschool teacher*” AND involved* AND play* och play* 
AND participation* AND preschool*. Vi använde oss också av databasen Google 
scholar där sökorden var preschool teachers, children, involve och in free play. 
Sökfrasen som användes på Google scholar var "preschool teachers*" OR children* 
AND involve* AND in free play*. 
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3 Metod 

I detta kapitel beskrivs studiens metod där metodval, urval, etiska överväganden, 
genomförande, analysförfarande och undersökningens reliabilitet och validitet 
redogörs.  

3.1 Metodval 

Metoden som valdes var observationer eftersom studiens syfte är att studera hur 
förskolepersonalens delaktighet i barns lek ser ut. För att studera personalens 
delaktighet i barns lek valdes att göra en etnografisk studie som är en kvalitativ 
metod. Etnografi innebär att vi som studerande är engagerade i en social miljö under 
en särskild tid där syftet är att observera och lyssna på deltagarna för att kunna “få en 
bild av den kultur som en social grupp uppvisar” (Bryman, 2011, s. 344). Genom att 
göra en etnografisk studie blir vi som studerar en del av den grupp som studeras och 
möjlighet till att både observera, samla in dokument för analys och föra en dialog 
med deltagarna finns. Vår roll i studien var “deltagare-som-observatör” vilket betyder 
att samtliga deltagare i den sociala miljön kände till vår roll som forskare och 
möjlighet fanns att engagera oss i olika samspel med deltagarna (Bryman, 2011). 

3.2 Urval  

För att göra en etnografisk studie krävs det att de som observeras är relevanta för 
studiens forskningsfrågor. Därför valdes det att göra målinriktade urval gällande 
deltagarna för studien (Bryman, 2011). Deltagarna i studien bestod av fyra 
verksamma pedagoger som är strategiskt valda och arbetar på samma förskola. 

För att begränsa studien valdes det att formulera specifika forskningsfrågor och 
anpassat observationerna efter dessa. Samtidigt fanns en öppenhet och flexibilitet för 
andra möjliga faktorer och händelser som kan finnas utanför studiens 
forskningsfrågor. Sådana faktorer och händelser var exempelvis att några av 
deltagarna i observationerna valde arbetsuppgifter utanför barngruppen, vilket 
studien kommer att återkomma till senare. 

 

Tabell 1. Urvalsgrupp 

Namn Ålder Yrkeskategori Yrkesverksamma 
år 

Anneli 48 år Förskollärare 25,5 

Berit 45 Förskollärare 22 

Caroline 58 Barnskötare 40 

Daniella 28 Barnskötare 3 
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3.3 Etiska överväganden 

Etiska överväganden innebär att följa de forskningsetiska principerna. Dessa 
principer är: informationskravet som innebär att de studerande informerar 
deltagarna om syftet med studien. I samtyckeskravet har deltagarna rättigheten att 
själva bestämma över sin medverkan i studien.  För att följa konfidentialitetskravet 
behöver de studerande behandla uppgifter om deltagarna med största möjliga 
konfidentialitet så att obehöriga inte kan komma åt dessa uppgifter. Till sist innebär 
nyttjandekravet att de uppgifter de studerande samlat in endast får användas till 
studiens ändamål (Vetenskapsrådet 2011; Bryman, 2011).  

Innan studiens genomförande skickades ett missivbrev ut där förskolepersonalen 
upplystes om syftet med studien och vald metod för datainsamlingen delgavs. De fick 
även veta att de själva bestämde över sin medverkan i studien. Vidare informerades 
personalen om att deras deltagande var frivilligt och att de när som helst hade 
möjlighet att avsluta sitt deltagande om så önskas utan någon motivering kring 
varför. De blev informerade om att endast de som gav sin tillåtelse att observeras 
fanns med i våra anteckningar och att dessa anteckningar enbart användes till 
studien och makuleras vid kursens slut. All insamlat material gavs största möjliga 
konfidentialitet och användes endast i denna studie. För att insamlad data inte ska 
kunna härröras till respondenterna har figurerade namn använts på deltagarna samt 
så har varken förskolans eller kommunens namn nämnts. Vi har även valt att inte 
nämna eventuell profil på förskolan för att inte riskera att förskolan går att spåra.  

3.4 Genomförande 

Kontakt togs med vald förskola via telefon och då bestämdes vilka dagar som 
observationerna skulle äga rum. En vecka innan observationerna åkte vi till förskolan 
och lämnade missivbreven till personalen och åkte sedan tillbaka i slutet av den 
veckan för att hämta breven. Hälften av missivbreven var då påskrivna av personalen, 
resterande missivbrev mottogs samma dag som observationerna börjades på 
förskolan. 

Under tre dagar genomfördes observationer i en social miljö, det som observerades 
var hur deltagarna i en viss miljö agerade. Vi har lyssnat och deltagit i olika slags 
samtal där det funnits möjlighet att samtala med personalen om eventuella 
oklarheter. Under observationerna har anteckningar förts för att detaljerat beskriva 
händelser, beteenden och reflektioner kring detta. Bryman (2011) beskriver att 
etnografer behöver föra anteckningar utifrån observationer och att dessa 
anteckningar ska beskriva intryck samt fullständiga och utförliga noteringar.   

Anteckningarna från observationerna var dels mentala noteringar när det inte var 
lämpligt att anteckna och dels provisoriska eller primära anteckningar som skrevs ner 
för stunden (Bryman 2011). Efter observationerna skrevs mer fullständiga 
fältanteckningar för att inte missa relevanta detaljer från observationerna. Det som 
skrevs mer utförligt var bland annat händelser, personer och samtal. Vi fick även 
möjlighet att samtala med den förskolepersonal som observerats kring hur denne 
tänkte kring sitt agerande i observationen. På grund av att personalen väljer att vistas 
utomhus större delen av dagen skedde observationerna på förskolans utomhusgård. 
Vi som studerande cirkulerade både enskilt och tillsammans på gården. Detta för att 
se så mycket som möjligt och även för att se om samma situationer tolkades på 
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liknande eller olika sätt. I direkt anslutning efter observationerna satte vi oss ned för 
att diskutera kring observationerna och våra uppfattningar av det som setts och 
hörts. 

3.5 Analysförfarande 

Varje observation har transkriberats för att inte missa något relevant. Efter varje 
observationstillfälle har vi diskuterat observationerna för att se likheter och 
skillnader i dessa. På så sätt bearbetades empirin successivt vilket ledde till att vi inte 
blev överösta av empirin. Det blev en hjälp när empirin analyserades utifrån studiens 
teoretiska perspektiv och kunde då kategorisera den. Vårt analysarbete bestod till 
stor del av att se i vilken utsträckning och på vilket sätt personalen var delaktiga i 
barns lek samt vad som hände med leken när personalen deltog. Bryman (2011) 
skriver att en etnografisk studie präglas av en dynamisk analysprocess där analysens 
början inte har en bestämd tidpunkt utan det är en fortlöpande process som pågår 
under en tid. Så är fallet för vår studie då vi under studiens gång återkommit till 
analysen. 

3.6 Tillförlitlighet   

Vid kvalitativ studie mäts studiens tillförlitlighet. Tillförlitlighet består av fyra 
delkriterier, trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och en möjlighet att styrka och 
konfirmera. Bryman (2011) skriver att trovärdighet är när de studerande har 
säkerställt att studien följt de forskningsetiska principer som finns. Något som 
Bryman också tar upp är att trovärdighet skapas när resultatet rapporteras till 
personerna som varit inkluderade i studien. Personerna kan på så sätt godkänna 
studiens resultat. I vår studie har de forskningsetiska principerna följts och vi har 
även följt litteratur som handlar om hur forskning ska utföras.  

Det andra delkriteriet är överförbarhet. Med det menas hur pass bra överförbara 
resultaten är till en annan miljö (Bryman, 2011). Eftersom observationerna utfördes 
på en förskola under tre dagar blev resultatet under dessa dagar liknande. Vi 
observerade däremot endast personalen utomhus på förskolans gård. Detta gör att 
någon slutsats kring studiens överförbarhet inte kan dras då det inte är säkert att 
resultatet blivit detsamma om vi exempelvis hade observerat personalen inomhus 
eller observerat förskolepersonal på en annan förskola.  

Det tredje delkriteriet som är pålitlighet innebär att alla steg i forskningsprocessen är 
fullständiga och tillgängliga. I kriteriet ingår även att göra en bedömning om hur 
konkreta slutsatserna är (Bryman, 2011). Pålitligheten i studien hålls genom att vi fått 
fram ett resultat om förskolepersonals delaktighet i barns lek, vilket är studiens syfte 
att undersöka. Genom att forskningsfrågor formulerades innan observationerna 
kunde vi vid observationerna utgå efter dessa. Förskolepersonalen kan dock ha 
ändrat sitt agerande för att de visste att de blev observerade, vilket Bryman (2011) 
kallar reaktiv effekt. Då observationerna skedde under tre dagar vande sig 
förskolepersonalen vid att bli observerade och därför anser vi att resultatet inte 
påverkats, vilket höjer tillförlitligheten för studien.  

Sista delkriteriet är möjligheten att styrka och konfirmera som innebär om de 
studerande har blivit påverkade av egna personliga värderingar, om de studerande 
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har agerat i god tro (Bryman, 2011). Vi har under studien agerat i god tro och studien 
har inte påverkats av egna värderingar. På grund av att det var två personer som 
utförde denna studie blir tillförlitligheten intern som Bryman (2011) beskriver. Det 
innebär att vi kom överens om hur vi skulle tolka empirin. 

Om studien skulle göras om tror vi att tillförlitligheten skulle bli hög då resultatet 
förmodligen skulle bli detsamma på grund av att metoden för studien är noggrant 
beskriven. Eftersom studien baseras på en etnografisk undersökning skriver Bryman 
(2011) att det krävs att nästa studerande som ska upprepa studien, tillträder en 
liknande social roll för att uppmärksamma händelser och ljud för att därefter kunna 
jämföra resultaten. 
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4 Resultat och analys 

Under detta kapitel används tematiserade rubriker efter vad som framkommit i 
observationerna och våra analyser görs i direkt anslutning till resultatpresentationen. 
För att göra resultatet och analysen tydlig har fingerade namn använts på personalen 
och barnen. Personalen kallas i studien för Anneli, Berit, Caroline och Daniella. I 
studiens bearbetade empiri förekommer endast Berit, Daniella och Anneli då främst 
Caroline men även Anneli valde att utföra arbetsuppgifter utanför barngruppen 
under våra observationstillfällen. På grund av detta fanns inte möjlighet att observera 
dem i samma utsträckning. 

4.1 Etik i leken 

Genom observationerna framkom det att främst en pedagog fokuserade på etik i 
barnens lekar. Hon deltog inte i leken men hon var närvarande och såg till att barnen 
följde etiska regler. Exempelvis förklarade hon för barnen hur kösystem fungerar, att 
barnen inte får slå varandra och värnade om pågående lek genom att skydda den. 
Detta förtydligas i observationerna nedan.  

Observation 1 
Daniella sitter vid ett tillfälle bredvid tre barn som rullar ner rockringar för en 
rutschkana. Hon delger barnen vilken ordning de ska rulla ner rockringarna för 
rutschkanan genom att säga barnens namn. 
Daniella: Nu är det Lisas tur, Lisa stod i kö. 
Lisa kastar ned sin rockring istället för att rulla ned den för rutschkanan och kommer 
på så vis inte så långt. 
Daniella: Jag tror det går bättre om du rullar ned den. 
Lisa går och hämtar Saras rockring vilket gör Sara ledsen. 
Daniella uppmärksammar detta och säger till Lisa 
Daniella: Kommer du ihåg att du blev ledsen när Klara hämtade din rockring? 
Lisa nickar. 
Daniella: Så ledsen blev Sara nu när du hämtade hennes rockring. 
Lisa låter då rockringen ligga på marken så att Sara själv får gå och hämta den. 

Analys 
I observationen ovan förstår vi det som att Daniella är närvarande i barnens lek och 
är en del av gruppen då hon befinner sig bredvid barnens lek och kommunicerar med 
dem men är själv inte fysiskt delaktig. Samtidigt som Daniella följer barnens intresse 
för rockringarna, delger hon dem etiska lekregler genom att berätta i vilken ordning 
barnen får rulla ned sina rockringar för rutschkanan och är noga med att barnen 
följer turordningen. Vår tolkning av Daniellas agerande är att hon försöker utveckla 
barnens förståelse för att de måste vänta på sin tur samtidigt som hon undviker att 
konflikter uppstår mellan barnen eftersom hennes närvaro gör att barnen inte går 
före i kön. Med Daniellas närvaro får leken en struktur som barnen följer, där inget 
barn går före i kön. Vi ser att det är en av många faktorer för att skapa goda 
samhällsmedborgare samtidigt som barnens intresse följs.  
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I observationen återberättar Daniella en tidigare händelse där Lisa var den som blev 
ledsen. Vi tolkar det som att hon försöker få Lisa att se händelsen genom Saras 
perspektiv och få en förståelse för Saras känslor. Det kan bidra till en utveckling av 
Lisas empatiförmåga. Samtidigt ser vi att Daniella är tillåtande när Lisa hämtar Saras 
rockring och hon låter då Lisa uttrycka sina impulser. Dock ger Daniella därefter Lisa 
kritik, frågor och förslag för att göra Lisa medveten om sitt handlande vilket gör att 
Lisa själv väljer att lämna rockringen på marken.  

Vidare i observationen uppmärksammade vi hur Daniella väljer att ge Lisa förslag på 
att rulla ner sin rockring istället för att kasta ner den. Vår tolkning är att Daniella 
säger så för att hjälpa Lisa att få rockringen att rulla längre samtidigt som hon då 
undviker att andra barn kan ta skada av rockringen som kastas.  

Observation 2 
Ett annat exempel är när Daniella står på avstånd och tittar på några barns lek. Två 
av barnen börjar slåss så hon går dit för att hjälpa barnen reda ut situationen. 
Daniella: Man får inte slå varandra. 
Daniella tröstar det barn som är ledset. 
Daniella: Vill du också gå på stubbarna? 
Mia: Ja. 
Mia kliver upp på stubbarna. 
Daniella står bredvid stubbarna och samtalar med barnen, de pratar om att åka bil 
och cykla. 
Daniella: Vad måste man ha på huvudet då? 
Barnen: HJÄLM! 
Daniella: Ja! 
Therese kommer och kliver upp på stubbarna. 
Therese: Jag kör tåget! 
Casper: Nej jag kör tåget! 
Daniella: Men Therese nu lekte de andra barnen här först. 
Therese säger ingenting utan bestämmer sig istället för att klättra upp i trädet som 
finns bredvid och tittar på barnen som leker på stubben. Efter en liten stund springer 
hon därifrån. 

Analys 
I observation 2 lyfts etiken i barnens lekar fram, bland annat att barnen inte får slå 
varandra. Det visar att förskolepersonalen har en betydelsefull roll dels genom att de 
är goda förebilder och dels genom att de kan kommunicera med barnen kring 
konsekvenserna av slag som handling. Vi ser också hur Daniella tillsammans med 
barnen lyfter fram att de måste ha hjälm när de cyklar. Vi tolkar deras samtal om 
hjälmen som att Daniella uppmuntrar barnen till att använda hjälm när de cyklar. 
Detta kan bero på att hon vill att de ska vara rädda om sig och inte riskera att göra sig 
illa.  

Vi observerar att Daniella vid två tillfällen löser konflikten åt barnen istället för att 
först låta barnen reda ut konflikten själva med stöttning av henne. Vi ser även att 
konflikter uppstår när andra barn vill träda in i pågående lek och i observationen 
uppmärksammar vi hur Daniella agerar olika vid de två tillfällena när barn vill träda 
in i leken. Vid den första konflikten frågar Daniella Mia om hon också vill gå på 
stubbarna, vilket vi tolkar som en inbjudan till leken. Vid den andra konflikten tolkar 
vi Daniellas svar till Therese som att Daniella försökte skydda barnens lek på 
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stubbarna från andra barn genom att säga “Men Therese nu lekte de andra barnen 
här först”. Vi ser en svårighet här eftersom Daniella först bjuder in Mia i leken men 
senare utesluter Therese. Vi funderar kring Daniellas agerande om det kan bero på 
att Mia var ledsen efter bråket medan Therese på eget initiativ kliver in i leken utan 
att fråga om tillåtelse först. Samtidigt kan vi förstå att Daniella endast ville värna om 
leken för att inte riskera att någon förstör den. Vi ser att det visar på den svåra 
balansgången som finns i dagens förskola där barn inte ska uteslutas samtidigt som 
leken ska skyddas. Vi tänker att barn behöver anpassa sig som utomstående när de 
vill träda in i en pågående lek och kliva in på de lekande barnens villkor. Vi ser även 
att barn kan ha användning av detta när de sedan i skolan vill träda in i en lek men 
inte har någon vuxen i närheten.  

På grund av att Daniella såg barnens konflikt kunde hon hjälpa barnen att föra leken 
vidare. Vi ser möjlighet till att leken hade kunnat få en annan utveckling om Therese 
blivit inbjuden till leken på samma sätt som Mia. I observationen såg vi hur barn 
kunde uteslutas av personalen när de deltog i barnens lek.  

4.2 Förskolepersonalens deltagande i barns lek 

Under observationerna förekom det att förskolepersonalen många gånger deltar i 
barnens lekar utan samtycke från barnen. Ett exempel på detta var under en lek när 
två barn gömmer sig.  

Observation 3 
Berit: Leker ni kurragömma? 
Leo: Ja. 
Berit: Vem letar? 
Leo: Simon. 
Berit: Då får ni gömma er för nu kommer han. 
Simon: Hittad! Hittad! 
Berit: Om ni vill gömma er igen så kan jag vara med. 
Leo börjar räkna. 

Analys 
I denna observation ser vi hur Berit deltar i leken utan att fråga barnen om tillåtelse. 
Det ser vi som motsägelsefullt eftersom personalen försöker lära barnen att de måste 
fråga om tillåtelse att delta i leken innan de kliver in i den. I observationen börjar Leo 
räkna utan att ge Berit något svar och detta kan förstås på två olika sätt. Antingen vill 
barnen ha med Berit i sin lek och börjar då räkna för att leken ska fortgå eller så kan 
det tolkas som att barnen inte vill ha henne delaktig i sin lek och därför ignorerar 
henne. Detta handlande från Berits sida strider mot de etiska regler som personalen 
försöker utveckla hos barnen. Barnen har heller ingen möjlighet att skydda sin lek 
från utomstående när personalen själv inte har respekt för deras pågående lek. Här 
ser vi att det är betydelsefullt för personal att kunna läsa av situationer och vara 
lyhörda för barnens lek och försiktigt träda in i leken. Får personalen inget svar som i 
observation 3 ser vi att personalen behöver fråga barnen ännu en gång om tillåtelse. 
Då får personalen möjlighet att samtala med barnen och kan på så vis utveckla 
barnens förmåga att avvisa människor från sin lek utan att vara oförskämda. 
Framträdande i förskolan idag är att ett relationellt samspel mellan personalen och 
barnen bör finnas. 
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Observation 4 
Ett annat exempel på förskolepersonal som kliver in i barns lekar var när två barn 
intresserade sig för att leta efter myror. 

Berit uppmärksammade barnens intresse och hjälpte dem att hitta myror genom att 
lyfta bort en dörrmatta. Barnen försökte få myrorna att gå upp på pinnar men 
upptäckte sedan att myrorna ramlade av pinnarna. Berit gick in och hämtade 
insektsburkar och hjälpte sedan barnen att få ned myror i burkarna. 
Berit: Ni får undersöka myrorna en liten stund men sen måste ni släppa ut dem. Det 
blir så varmt i muggen. 
Fredrik: Vi måste samla mat! 
Berit: Vad äter myror för något? 
Fredrik: De äter insekter och sötsaker! 
Berit: Vadå för sötsaker? 
Fredrik funderar en stund och säger återigen sötsaker… kaksmulor. 
Berit säger till barnen att hon kan gå in och leta efter insektsböcker så kan de sedan 
läsa tillsammans om det står något om vad myror äter. Berit kommer tillbaka en 
stund senare med två böcker och lägger dem på ett bord. 
Berit: Nu har jag hittat böcker, ska vi se om vi kan hitta något om myror 
där i? 
De två barnen sätter sig vid bordet och tittar i böckerna, ytterligare två barn ansluter 
till bordet. I böckerna finns många bilder och texter om olika sorters insekter. Kort 
därefter finner Berit att det står att myror äter bladlössens bajs då det innehåller 
socker. 
Berit: Det visste jag faktiskt inte, du hade rätt i att de äter sött. Bladlössens bajs är 
visst sött. 
Anneli ställer sig vid bordet och frågar om de hittat fakta om myror ännu. Berit 
förklarar för Anneli att myror äter bladlössens bajs och säger därefter “nu har jag lärt 
mig något nytt”. Barnen fortsätter att titta i den andra boken om det står något mer i 
den. De bläddrar och bläddrar och plötsligt utbrister Leo “där är myra!”. De läser vad 
som står i boken och får veta att myror även äter vissa andra insekter som de bär med 
sig till myrstacken.  

Analys 
I observation 4 uppfattar vi att Berit en del av gruppen och en medforskare, hon följer 
barnens intresse och finns närvarande för att hjälpa barnen i deras utforskande. Hon 
vägleder barnen till att undersöka myrornas utseende genom att hämta insektsburkar 
och för att sedan utveckla utforskandet frågar hon vad myrorna äter vilket barnen 
visar intresse för och börjar resonera kring. Berit är då uppmärksam och hämtar 
böcker för att kunna leta fakta om myrorna. Hon individanpassar aktiviteten där 
barnens behov och intressen är grunden för lärandet och alla barn behöver då inte 
nödvändigtvis lära sig samma saker. Berits färdighet att följa barnens intresse gör att 
hon anpassar utveckling och lärande efter barnen då hon vid ett annat tillfälle har 
möjlighet att undersöka andra djur tillsammans med barnen.  

Begreppet learning by doing är framstående i undersökandet av myrorna. Berit låter 
barnen få faktakunskaper kring vad myrorna äter samtidigt som de får se en myra i 
praktiken. Det vi dock är skeptiska till i observation 4 är att Berit inte använder sig 
mer av barnens tankar istället för att på eget initiativ hämta material som syftar till 
att underlätta för barnens utforskande. Istället för att servera barnen diverse material 
ser vi att Berit hade kunnat utmana och stimulerat barnen genom att fråga hur de kan 
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göra eller vad de kan använda för att fånga myror samt för att ta reda på vad myror 
äter. En följd av att Berit valde material till barnens utforskande kan vara att barnen 
därefter vid andra tillfällen förväntar sig att bli serverade med material för att få svar 
på sina frågor istället för att stimuleras till att tänka själva och få möjlighet att prova 
sig fram.  

Genom att pedagogen “tänker åt” barnen ges inte barnen möjlighet att själva söka 
svar på frågor som uppstår. Utifrån observationen tänker vi att det är något barn 
behöver utveckla i tidig ålder så att de i framtiden kan klara sig på egen hand och 
själva söka information istället för att vara beroende av att någon annan söker fram 
svaren åt dem. Vi ser att barn i förskolan kan söka svar på olika sätt exempelvis via 
bilder, text och internet men även ta hjälp av personal vid exempelvis läsning om de 
själva inte kan läsa. Huvudsaken är att det är på barnens initiativ så att det inte 
endast blir utifrån personalens vilja och tanke. Vi förstår även denna observation som 
att personalen tar över leken när hon träder in i barnens lek utan att först fråga 
barnen om det går bra. Detta visar barnen att det är tillåtet att ibland träda in i en 
pågående lek utan att fråga om lov men att det i vissa situationer krävs att de först 
frågar om lov. Som vi tidigare nämnde blir det motsägelsefullt och svårt för barnen 
att anpassa sig efter. För vem och när krävs det att barnen eller personalen ber om lov 
innan de tillträder leken? Hur vet barnen när det gäller och inte? 

4.3 Lyhördhet bland barn och personal 

Under observationerna förekom det vid flera tillfällen att barnen sökte 
uppmärksamhet och bekräftelse från personalen. 

Observation 5 
Några barn sitter vid ett bord och leker med dinosaurier. Berit går dit och sätter sig 
vid bordet. Barnen uppmärksammar hennes närvaro och visar henne dinosaurierna. 
Maja: Titta! Är den fin? 
Berit: Oj en dinosaurie! Vilka vassa tänder den ser ut att ha. 
Tillsammans pratar de om dinosauriernas egenskaper och leker att dinosaurierna är 
en familj. 

Analys 
Vi tolkar det som att Berit inte vill stärka barnens bekräftelsebehov vilket hon kunnat 
göra om hon sagt att Majas dinosaurie var fin. Hon väljer istället att kommunicera 
med barnen om något de intresserar sig för, vilket är dinosaurierna. Barnen får då ett 
meningsskapande i leken. Genom att Berit började kommunicera med barnen om 
dinosaurierna och istället för att bekräfta Majas fråga, prata om dinosauriens vassa 
tänder, flyttar Berit medvetet barnens fokus till något annat. Hennes handlande tror 
vi bidrog till att leken tog vid och att barnen blev intresserade av att komma på olika 
egenskaper hos dinosaurierna.  

Observation 6 
Ett annat exempel på bekräftelsebehov är när Daniella står utanför kiosken och tittar 
på Judit som står inne i kiosken. På väggarna inne i kiosken sitter bilder på olika 
maträtter och desserter. Judit pekar på de olika bilderna och Daniella berättar vad 
det är barnet pekar på. 
Judit: Dä. 
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Daniella: Paj. 
Judit: Dä. 
Daniella: Pizza. 
Judit: Dä. 
Daniella: Pasta. 
Daniella börjar sopa bort sand utanför kiosken. 
Daniella: Jag städar här. Blir det fint? 
Judit: Aa. Nä! 
Daniella: Ska jag inte sopa här? 
Daniella börjar då städa på golvet i kiosken för att sedan återigen fråga om det blir 
fint. 
Judit: Aa. 

Analys 
I observation 6 är det till skillnad från observation 5 personalen som söker 
bekräftelse hos barnet genom att fråga om något är fint. I dagens förskola försöker 
förskolepersonal få bort värderingar om att något är fint genom att exempelvis 
samtala om egenskaper hos något istället. Eftersom Daniella söker bekräftelse på om 
hennes städning blev fin tänker vi att det kan bidra till att barn i förskolan tar efter 
denna typ av bekräftelse som personal skapar av en prestation, även om det inte är 
något personalen gör medvetet. Vi tänker att det kan skapa ett bekräftelsebehov hos 
barn i tidig ålder. Då anpassar sig barnen till de vuxnas värld där barnen behöver 
vara duktiga eller fina i de vuxnas ögon. Vidare kan den form av bekräftelse som 
Daniella överför på barnet i observation 6 leda till att ett bekräftelsebehov uppstår 
hos barnen för att de inte ska uteslutas från leken. Det kan exempelvis vara om ett 
barn vill vara med i en lek som går ut på att springa men inte är lika snabb som de 
andra barnen och därmed utesluts från leken. Detta barn kan då få ett behov av att 
kunna springa snabbare. Det kan även vara att barn blir uteslutna från lekar för att de 
inte har fina kläder eller en speciell sorts kläder bland annat märkeskläder. Här 
skapas ett bekräftelsebehov för att passa in i sociala sammanhang i förskolan. 

Vi kan även tolka observationen som att Daniella vill lyfta fram städningen i sig, att 
de också behöver städa efter sig eftersom miljön i förskolan ska vara städad oavsett 
om det är miljön inomhus eller utomhus. Vidare kan vi tyda Daniellas agerande som 
att hon försöker inleda en ny lek vilket går emot Deweys tankar om att personalen ska 
följa barnens intresse (Sundgren, 2011). Det sker genom att hon försöker flytta 
barnets fokus från bilderna till sin städning.  

4.4 Demokrati i leken 

Observation 7 
Några barn leker kurragömma. 
Pelle: Du får räkna! 
Maja: Nej! 
Pelle: Du får räkna! 
Linus: Nej! 
Berit ansluter till barnens lek vilket Pelle uppmärksammar. 
Pelle: Du får räkna! 
Berit: Är det ingen annan som vill räkna? 
Barnen skakar på huvudet. 
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Analys 
I observation 7 om demokrati i leken såg vi hur Pelle, Maja och Linus inte ville räkna i 
deras lek men när Berit sedan anslöt till den fick Pelle möjlighet att delge Berit sin 
vilja om att hon skulle räkna. Vi tolkar Berits svar som att hon visar respekt för Pelle 
genom att lyssna på hans vilja samtidigt som hon frågar om Maja och Linus inte vill 
räkna och på så sätt även visar respekt för deras viljor. Därefter såg vi hur leken 
kunde fortgå med Berits deltagande. 

Vidare tolkar vi Berits handlande som att hon varken uppmuntrar eller undertrycker 
barnens intresse för leken, hon följer barnens intresse samtidigt som hon deltar leken 
för att undvika att en eventuell konflikt skulle uppstå. Det vi dock kan ställa oss 
frågande till i observationen är Berits sätt att börja sitt deltagande i leken eftersom vi 
tidigare förklarat våra tankar kring hur personalen som förebilder behöver fråga 
barnen om de får delta i en pågående lek.  

Observation 8 
Jacob: Annelie vill du kolla på fotbollsmatch? 
Anneli: Var är fotbollsmatchen någonstans? 
Jacob: Där! (Jacob pekar mot en gräsmatta). 
Annelie: Vilka lag är det som spelar då? 
Jacob: Bara tyska. 
Annelie: Jaha tyska lag, jag kommer bort och kollar. 
 
Analys 
I observation 9 framkommer en annan form av demokrati i leken där Anneli lyssnar 
på Jacob så han får framföra sin önskan om att Anneli ska titta på hans 
fotbollsmatch. Anneli ställer följdfrågor om vilka lag som spelar matchen samt var 
matchen äger rum. Det tolkar vi som att hon skapar mening i Jacobs lek genom att 
samtala kring den. När Jacob svarar på Annelis frågor repeterar hon Jacobs svar 
vilket vi tolkar som att hon visar Jacob att hon lyssnat på vad han säger. Anneli följer 
sedan med Jacob till fotbollsmatchen vilket visar att hon följer hans önskan. Detta 
bidrar till att han får inflytande i förskolan.  

4.5 Sammanfattande analys utifrån syfte, forskningsfrågor 
och teoretiskt perspektiv 

Vid observationstillfällena blev det tydligt för oss att två ur personalen väljer 
arbetsuppgifter utanför barngruppen vilket medförde att observationerna riktades 
mot främst två pedagoger. Vi frågade personalen som valde arbetsuppgifter utanför 
barngruppen vad de deltog i när de inte var närvarande med barnen. Det var bland 
annat möten med chefen, utvecklingsgrupper där de fick träffa personal från andra 
förskolor och byta erfarenheter och det var uppgifter inom verksamheten som att 
plocka fram material till kommande aktiviteter med barnen.  
 
Vi såg i våra observationer att personalen ständigt var delaktig i barns lek genom att 
de fanns i närheten även om de inte alltid deltog och hade en roll i leken. Genom att 
personalen var närvarande vid barns lek kunde de kommunicera och samspela med 
varandra, vilket Dewey menar är ett behov människan har (Sundgren, 2011). När 
personalen var delaktig i barnens lekar såg vi att de återkommande arbetar för att 
utveckla barnens förmåga att känna empati för sina medmänniskor. Vi såg att etik var 
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något personalen använde när de var delaktiga i barnens lekar. Etik i leken kunde 
förekomma på olika sätt av personalen exempelvis att barnen inte får slå varandra 
eller att de måste ha hjälm när de cyklar. Genom att personalen använder etik i 
barnens lekar utvecklas bland annat barnens empatiförmåga till sina medmänniskor 
och barnen kan i sin tur utvecklas till goda samhällsmedlemmar anser vi. Detta i 
enighet med Dewey som även han anser att förskolan ska skapa goda 
samhällsmedlemmar (Sundgren, 2011). 

När personalen var delaktig i barnens lek såg vi att de följde barnens behov och 
intresse och utifrån dessa individanpassade personalen barnens utveckling och 
lärande. Dewey förespråkar att personalen ska följa barnens behov och intressen 
samtidigt som alla barn inte ska lära samma saker i förskolan utan att den ska 
individanpassas (Sundgren, 2011; Hartman, Lundgren & Hartman, 2004). Att 
personalen följer barnens behov och intressen framkommer extra tydligt i 
observation 4 när barnen studerar myror och i observation 5 när de samtalar om 
dinosaurier.  

Vi kunde se att minst en pedagog hade arbetsuppgifter utanför barngruppen vid 
samtliga observationstillfällen, till stor del var det Anneli och Caroline som bland 
annat befann sig på olika möten. Dock såg vi att förskolepersonalen delade upp sig så 
att det alltid fanns personal närvarande på olika delar av gården.  

Utifrån våra observationer kunde vi se att personalen till stor del följde barnens 
intresse men att de tenderade att ta över leken när de var delaktiga. Barnens lekar 
blev längre med närvarande personal, vilket bidrog till ett utvecklat samspel mellan 
barnen som saknades när personal inte var delaktig. När personalen deltog i barnens 
lekar blev det en annan form av kommunikation. Personalen kunde genom samtal 
med barnen bygga vidare på leken, utveckla deras ordförråd och utmana barnen. På 
så sätt bidrog även förskolepersonalens delaktighet till att de kunde utveckla och lära 
barnen på ett lustfyllt sätt genom lek 

Slutligen såg vi även hur demokrati förekom i leken både från barnen och personalen. 
Personalen lyssnade på barnen och barnens önskemål blev respekterade, exempelvis 
som i observation 7 där Pelle ville att Berit skulle räkna i leken. I observation 8 
användes också demokrati i leken när Anneli lyssnade på Jacobs önskemål om att 
hon skulle titta på fotbollsmatchen. Anneli samtalar med Jacob om matchen och 
följer sedan med honom till den.   
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5 Diskussion 

5.1 Metoddiskussion 

I och med att denna studie endast har undersökt ett fåtal pedagoger på en förskola så 
kan inte en slutsats dras för förskolor i hela Sverige. För att få en större helhetssyn 
kring förskolepersonalens delaktighet i barns lek så hade fler förskolor kunnat 
undersökas, på grund av tidsbrist var det dock inte möjligt för oss. Studien ger istället 
en inblick på hur förskolepersonalens delaktighet i barns lek kan se ut. 

I vår pilotuppsats användes både intervjuer och observationer men till denna studie 
skulle det bli för tidskrävande enligt oss. För att undersöka förskolepersonalens 
delaktighet i barns lek hade istället filminspelning tänkt användas som metod. Detta 
på grund av att det skulle finnas möjlighet att återgå till filminspelningen och 
upptäcka sådant som vi inte lagt märke till under observationen samt även hinna få 
med vad personalen säger och gör. På grund av etiska skäl valdes det bort som 
metodval. Med stöd av handledare kom vi fram till att göra en etnografisk studie och 
att då använda observationer som metod med möjlighet att samtala med personalen. 
Detta metodval var lämpligt för undersökningen eftersom personalens delaktighet i 
barns lek skulle studeras. En av forskningsfrågorna ändrades efter att vi analyserat 
empirin på grund av att vår analys var mer inriktad på vad som händer med barnens 
lek när personalen deltar och inte deltar i leken, än på vilket sätt barnen bjuder in 
personalen till lek.  

Att vi var deltagande observatörer som Bryman (2011) beskriver det, gjorde samtliga 
på förskolan medvetna om vad vi skulle göra på förskolan. Med observationerna ville 
vi vara en del av den miljö som skulle studeras och genom att göra en etnografisk 
studie blev det möjligt. Förutom våra observationer kunde även en dialog föras med 
deltagande personal, detta för att tillsammans reflektera över något som framkom i 
observationerna. Det kunde exempelvis vara varför de gjorde på ett visst sätt och hur 
de hade kunnat göra annorlunda. En medvetenhet fanns om att personalen kan ha 
ändrat sitt beteende till vad de tror att vi ville se samt att de i samtalen kan ha sagt 
vad de tror att vi ville höra. Personalen var avslappnade i sitt agerande vilket gör att 
reliabiliteten för studien blir högre. Genom att tre dagar spenderades på förskolan 
fick vi se personalen agera på olika sätt vilket gav oss en relevant och betydelsefull 
datainsamling. 

Under studiens gång har de forskningsetiska principerna följts som beskrevs under 
metodkapitlet. Samtliga deltagare visste att de kunde avbryta sitt deltagande om de 
ville men ingen av dem valde att göra det. Endast de som lämnade tillbaka 
missivbrevet påskrivet med sitt godkännande att bli observerad finns med i våra 
anteckningar och i denna studie. Vi har gett deltagarna och förskolan största möjliga 
konfidentialitet som beskrevs mer utförligt under metodkapitlet. 
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5.2 Resultatdiskussion 

5.2.1 Hur ser förskolepersonalens delaktighet i barns lek ut? 

Observationerna utgick främst kring Berit och Daniella på grund av att de andra två, 
Anneli och Caroline, hade många arbetsuppgifter utanför barngruppen vilket gjorde 
det svårt för oss att observera dem. Löfdahl (2014) skriver att flera studier visar att 
barn vid flera tillfällen är utelämnade till sig själva för att förskolepersonalen i dagens 
samhälle har många andra uppgifter utanför barnens egna aktiviteter och lekar. Det 
framkom i studierna att denna avsaknad av förskolepersonal medför att barnen 
utvecklar olika former av uteslutningar i barngruppen. Vi kan också se att en 
svårighet i dagens förskolor är de många arbetsuppgifter som förskolepersonal har 
utanför barngruppen. Det kan vara olika möten, utbildningsdagar, reflektion- och 
planeringstid. Det kan bidra till att personalen inte har möjlighet att närvara i 
barnens lekar vilket blir ett dilemma på grund av att de då inte har resurser att se och 
kunna förhindra att maktutövning sker mellan barnen. En annan faktor som spelar in 
är att barn kan leka i mindre grupper och på olika platser på förskolans utomhusgård 
som kan vara skymda. 

Förskolepersonalen var delaktig i olika utsträckning, en del var delaktig i leken och 
hade en roll i den, medan andra fanns närvarande vid leken och observerade. 
Personalens sätt att träda in i barns lek skedde på två olika sätt. Det skedde dels 
genom barnens initiativ till samtal med personalen vilket bidrog till att personalen 
blev insatt och delaktig i leken. Dels klev pedagogerna in i pågående lek utan någon 
inbjudan från barnens sida. Löfdahl (2014) och Pramling Samuelsson och Asplund 
Carlsson (2003) förklarar att leken är värdefull och därför behöver personalen gå in i 
leken varsamt och med respekt så att de inte begränsar eller ignorerar barnens 
lekfullhet. Greve (2013) är inne på samma spår när hon skriver att det är en utmaning 
för personalen att veta när och hur de ska delta i barns lek och därför måste de 
observera hur barnen interagerar i leken. 

5.2.2 Vad händer med barns lek när förskolepersonalen deltar och 
inte deltar i leken? 

I flera av observationerna framgick det att personalens delaktighet bidrog till längre 
lekar genom att de kunde avgöra när något nytt behövde tillkomma i leken. Det 
kunde ske genom att personalen tillförde material eller gjorde barnen 
uppmärksamma på något. Å andra sidan såg vi att personalen i många fall tenderade 
att ta över leken. Personalen styrde leken efter vad de ville fokusera på och lyfta fram 
i leken. Det går emot vad Engdahl och Ärlemalm-Hagsér (2015) skriver om att barnen 
själva ska ha rätt att välja vad leken ska innehålla och hur den ska utformas. De lyfter 
fram att kännetecken för leken är frihet, kreativitet, spontanitet, upprepningar, 
lärande och utveckling. Genom att personalen väljer fokus i leken ser vi att leken inte 
längre blir fri för barnen och de kan inte själva välja innehåll och utformning. I 
observation 4 valde Berit hur barnen skulle få svar på sina frågor genom att hon tog 
fram material. Utifrån denna observation ser vi att personalen istället bör ställa 
öppna frågor så att barnen får komma på hur de ska hitta svar på frågorna. Oavsett 
om det är en vuxen eller ett barn som vill kliva in i leken så är det av stor vikt att 
personen som vill vara med först observerar leken. Detta för att få en förståelse för 
vad leken handlar om och en vetskap kring lekens regler. Sedan behöver personen 
fråga om tillåtelse att vara med i leken för att undvika att konflikter uppstår. Arnér 
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och Tellgren (2006) lyfter fram att förskolepersonalen och barnen behöver skapa en 
meningsfull tillvaro genom en önskvärd interaktion. Då ställer vi oss frågande till hur 
önskvärd interaktionen blir för barnen om personalen tar för givet att de får delta i 
leken utan att först fråga. 

Ett dilemma personal kan ställas inför, som i observation 2, är när barn vill träda in i 
en pågående lek, medan de barn som redan leker inte vill ha med fler barn. Att lekens 
innehåll och regler bestäms av dem som skapar leken är Löfdahl (2014) samt 
Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2003) eniga om men vi ställer oss 
frågan hur förskolepersonalen ska hantera detta? Ska de barn som vill vara med få sin 
vilja igenom eller bör personalen värna om den lek som redan är igång? I båda fallen 
kan någon bli sårad. Exempelvis om ett barn vid flera tillfällen utesluts från lekar så 
är det viktigt att som personal hitta en lösning. Vi anser att en lösning kan vara att 
föreslå en roll i leken till det barnet eller samla ihop några barn och inleda en ny lek. 
Vidare såg vi att det är en balansgång för personalen mellan när de själva ska avgöra 
om ett barn får delta i en pågående lek och när personalen ska överlåta det ansvaret 
till barnen. 

Under observationerna sågs hur förskolepersonalen agerade olika kring frågan om 
bekräftelsebehov hos barnen. I observation 4 undvek Berit att bekräfta eller 
dementera att dinosaurien var fin medan Daniella i observation 5 sökte bekräftelse 
för sin städning. Vi ser det som en svårighet i förskolan att avgöra när bekräftelse ska 
uppmuntras och inte. Att barn får bekräftelse på att något hos dem är fint eller att de 
är duktiga, det är något som kan öka barnens självkänsla och i sin tur ge bra 
självförtroende och ett mod att prova nya saker. Vi tänker dock att det samtidigt kan 
skapa ett bekräftelsebehov så att barn alltid måste få veta att de är fina eller duktiga. 
Återigen krävs en balansgång i förskolepersonalens agerande.   

I läroplan för förskolan lyfts förskolepersonalens roll som goda förebilder fram. 
Personalens förhållningssätt har en påverkan på hur barn förstår och respekterar de 
rättigheter och skyldigheter som råder i vårt demokratiska samhälle (Skolverket, 
2016). Därför är det viktigt att personalen regelbundet reflekterar över sin roll och 
sitt agerande vid barns lek för att sedan kunna agera som goda förebilder för barnen 
anser vi. Vidare behöver personal utveckla barnens förmåga att se situationer från 
andras perspektiv och få en förståelse för det utsatta barnets känslor. Detta tänker vi 
är nödvändigt om barn ska växa upp och bli demokratiska medborgare.  

I observation 4 såg vi hur personalen använde sig av learning by doing för att 
stimulera barnens utveckling och lärande. Eftersom barn lär på olika sätt är det för 
oss betydelsefullt att personalen använder sig av olika lärstilar för att utveckla 
barnen. Genom att personalen i förskolan använder sig av learning by doing får 
barnen möjlighet att praktiskt utföra något samtidigt som de får teori om det  
(Dewey, 1997; Hartman, Lundgren, & Hartman, 2004). Pramling Samuelsson och 
Asplund Carlsson (2003) förklarar att personalens roll i förskolan förr i tiden var att 
“stödja men inte störa” (Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson, 2003, s. 214) 
barnens lek. Då inkluderades inte lärandet i barnens lek vilket Ireson och Blays 
(2015) studie visar har förändrats i dagens förskola eftersom lek och lärande i dag går 
hand i hand. 
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5.3 Slutsats 

Vår slutsats är att förskoleyrket är komplext där det ständigt är en balansgång när 
och hur personalen ska delta i barns lek. Det finns inget konkret svar på hur de ska 
agera vilket gör att personalen själv behöver överväga hur den handlar i olika 
situationer. I förskolan händer det saker hela tiden vilket gör att personalen tar 
många beslut för stunden. På så vis kan personalen inte alltid väga ett agerande mot 
ett annat utan de kan behöva ta snabba beslut som de tänker är mest lämpligt för 
tillfället. Det är den här balansgången som gör förskoleyrket så spännande enligt oss 
eftersom det inte finns något svar på hur personalen i förskolan ska agera i olika 
situationer. Dock ser vi en fördel med att lyfta olika situationer i arbetslaget eftersom 
vi under vår analys blev varse att samma situation kan tolkas på flera sätt. Det kan då 
ge personalen mer erfarenhet genom att diskutera inom arbetslaget och då se 
situationen ur andras perspektiv samtidigt som personalen får tips om andra sätt att 
hantera en situation. 

Förslag till fortsatt forskning kan man som vi tidigare nämnde under 
metoddiskussion, undersöka personalens delaktighet på fler förskolor än en för att få 
en större helhetsbild. Vi tänker även att det skulle vara intressant att studera om det 
är några skillnader på förskolepersonalens delaktighet inomhus och utomhus samt 
om det skiljer sig något i barnens lekar. Leker barnen på samma sätt inomhus som 
utomhus? På vilket sätt deltar personalen i barnens lekar inomhus? Förekommer det 
maktutövning i barnens lek inomhus så som vi fann att det gjorde utomhus?  

Vi tänker att verksam förskolepersonal skulle kunna ha användning av vårt arbete då 
vi synliggör att personals delaktighet i barns lek varierar och att barnen använder 
makt och uteslutningar när personalen inte är delaktig i leken. Därför ser vi att vårt 
arbete kan vara ett underlag för arbetslag i förskolan för att skapa reflektion och 
diskussion kring delaktigheten på deras förskola. På sikt kan det bidra till att 
personalen blir medvetna om sitt eget agerande. 
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Bilaga 1 
 
Missivbrev till förskolepersonal 

Information om studie ”Förskolepersonalens delaktighet i barns lek”.  

Vi heter Madelene Palm Karlsson och Cecilia Sjöblom. Vi läser vår sista termin på 

förskollärarprogrammet vid Mälardalens Högskola i Eskilstuna. Det har nu blivit 

dags för oss att skriva vårt självständiga arbete där vi ska göra en studie med syftet att 

undersöka hur personalen i förskolan är delaktig i barns lek. För att kunna göra vår 

undersökning har vi valt att genomföra observationer i verksamheten och föra 

anteckningar kring det vi ser och hör.  

Ni som personal i förskolan tillfrågas härmed om deltagande i vår undersökning och 

tillåtelse att vi observerar er i barns lek. 

Endast personal som gett sin tillåtelse kan finnas med i observationer. 

Vid kursens slut kommer samtliga anteckningar förstöras. 

Det är frivilligt för er att välja om ni vill delta i vår studie. Ni har rätt att när som helst 

avbryta ert deltagande utan någon motivering kring varför och även utan några 

negativa konsekvenser för er. Insamlat material kommer ges största möjliga 

konfidentialitet och endast användas i denna undersökning. Uppgifter om deltagande 

personer samt förskola kommer anonymiseras.  

Vi har planerat att observera under tre dagar, vecka 15.  

I juni kommer ni förhoppningsvis ha möjlighet att ta del av vårt färdiga arbete och 

studiens resultat då vår uppsats kommer publiceras på diva-portal.org. 

(  ) Jag godkänner deltagande i denna studie. 

(  ) Jag godkänner ej deltagande i denna studie. 

 

Ort och datum   Underskrift 

________________________________________________ 

 

Madelene Palm Karlsson   Cecilia Sjöblom   

 

Handledare 

Gunilla Granath 

 


