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Syftet med studien är att undersöka hur förskolepersonals roll och delaktighet 
synliggörs i barns lek. Metoden som används är en kvalitativ 
undersökningsmetod vilket innebär att vi inte varit delaktiga i det som sker i 
miljön under observationerna. Genom att använda Vygotskijs sociokulturella 
perspektiv har vi analyserat och tolkat resultatet. Resultatet visar att personal 
intar olika roller när de deltar i barns lek. Förskollärare och personals 
delaktighet synliggörs genom att de ibland är delaktiga i leken och ibland finns 
tillgängliga för barnen som observatörer. Slutsatsen visar att barn i många fall 
uppskattar vuxna som är delaktiga i leken. 
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⦁ Inledning 

Barn erövrar kunskap genom lek, socialt samspel, utforskande och skapande 
men också genom att iaktta, samtala och reflektera (Skolverket, 2016). 
Lillemyr (2013) skriver att leken är viktig för barns utveckling och lärande. 
Barns lek har tidigare varit ansedd som deras egen arena där vuxna inte ska 
störa eller delta. Vi har reflekterat över att förskollärare i många fall inte aktivt 
leker tillsammans med barnen. Istället upplever vi att förskollärare spenderar 
mer tid på planerade aktiviteter, dukning, bäddning, dokumentation med 
mera under den tid som barnen leker fritt. Aktuell forskning visar dock att 
synen på förskollärares delaktighet i leken har börjat förändras (Lillemyr, 
2013). Läroplan för förskolan (Skolverket, 2016) uttrycker:

Leken är viktig för barns utveckling och lärande. Ett medvetet bruk av leken för att 
främja varje barns utveckling och lärande ska prägla verksamheten i förskolan. I lekens 
och det lustfyllda lärandets olika former stimuleras fantasi, inlevelse, kommunikation 
och förmåga till symboliskt tänkande samt förmåga att samarbeta och lösa problem. 
Barnet kan i den skapande och gestaltande leken få möjligheter att uttrycka och 
bearbeta upplevelser, känslor och erfarenheter (s. 6).

Detta bekräftas också i Lillemyrs (2013) forskning som visar att personal som 
deltar i barns lek med fördel kan stödja och utveckla barns lärprocesser. 
Pramling Samuelsson och Johansson (2009) hävdar att det är i leken som 
barnen får sina röster hörda, där de får göra egna val och där de känner att de 
har kontroll. Styrdokumenten för förskolan (Skolverket, 2016) beskriver hur 
förskollärare ska ge förutsättningar för barns utveckling och lärande samtidigt 
som de ska stimulera barnen att använda hela sin förmåga. Det är också 
förskollärarens ansvar att utmana och locka barnen till lek. Genom att 
förskolläraren deltar i leken skapas hjälp för de barn som inte har utvecklat 
lekkompetens (Pramling Samuelsson & Sheridan, 2006). I denna 
undersökning vill vi därför titta närmare på om och hur förskollärarnas roll 
och delaktighet påverkar barnens lek.

Vi har under våra VFU-perioder uppmärksammat hur förskollärare, på olika 
sätt, deltar i barns lek. En metod har varit att använda sig av ”fasta och 
rörliga” lärare. Detta innebär att det alltid finns en personal närvarande i 
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rummet tillsammans med barnen. Den ”fasta” läraren har till uppgift att 
finnas till hands i barnens lek och närvara på deras nivå. Den ”rörliga” läraren 
har fokus på avdelningens praktiska delar som exempelvis dukning, blöjbyte, 
IT och dokumentation. Denna metod använder sig förskollärarna av för att 
skapa lugn och trygghet hos barnen. Vår uppfattning är att detta arbetssätt ger 
barnen möjligheter att lära sig leka och att hitta harmoni i leken. Att arbeta 
enligt ovan skapar variation i vardagen, ger samtidigt barnen möjlighet att 
knyta sociala relationer till hela arbetslagets personal. Metoden skapar också 
en helhet för personalen och ger en annan dimension vid reflektionstillfällena. 
Genom att arbetslaget turas om med alla uppgifter kan mötestiderna 
användas effektivt och fokuserat, alla kan delta i diskussionen om barnens 
utveckling och lärande.

I diskussion mellan oss studenter väckte detta arbetssätt en nyfikenhet hos 
oss. Diskussionerna tillsammans med VFU-perioderna (Verksamhetsförlagd 
Utbildning) har gett oss en inblick i olika metoder gällande delaktighet i barns 
lek. Det har också fått oss att reflektera över vårt eget förhållningssätt. I den 
kommande yrkesrollen som förskollärare kommer vi därför att anamma 
denna metod. 

⦁ Syfte och frågeställningar

Syftet med studien är att synliggöra förskolepersonals roll och delaktighet i 
barns lek. 

Våra frågeställningar är följande:

⦁ Hur kan förskolepersonals roller och delaktighet synliggöras i barns 
lek?

⦁ Om leken förändras när vuxna aktivt deltar, hur förändras den?

⦁ Uppsatsens disposition

Vi har valt att disponera vår undersökning enligt följande:

I avsnitt två presenterar vi undersökningens bakgrund där teoretiskt 
perspektiv och tidigare forskning lyfts fram.

I avsnitt tre presenterar vi metodavsnittet. Där ingår undersökningsmetod, 
urval, undersökningens genomförande och analysmetod. I avsnittet ingår även 
forskningsetik där de forskningsetiska principerna förklaras. I 
metodprocessen redogör vi för hur observationerna genomfördes samt 
undersökningens reliabilitet och validitet.

I avsnitt fyra beskrivs resultat- och analysdelen med våra observationer av 
förskolepersonals roll och delaktighet i samband med barnens fria lek. I 
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avsnittet presenteras också resultatet i tabellform med tillhörande 
förklaringar. Avsnittet avslutas med en sammanfattning av resultatet.

I avsnitt fem diskuterar vi arbetets val av metod där fördelar och nackdelar 
analyseras. I resultatdiskussionen analyserar vi undersökningens slutresultat i 
relation till syfte och forskningsfrågor. Därefter presenteras vår slutsats från 
studien. Avslutningsvis ger vi förslag till fortsatt forskning. 

⦁ Begreppsdefinitioner

I undersökningen använder vi oss av följande nyckelord:

Roll beskriver vilken typ av karaktär förskollärararen intar i barnens lek. 
Exempelvis observatör, ledare, inspiratör, kommentator, lekförstörare och 
lekstödjare (Jung, 2012). Rollen belyser också förskollärarnas maktposition i 
verksamheten (Åberg & Lenz Taguchi, 2005). 

Delaktighet benämner vi som, hur förskollärare samverkar och deltar i 
barnens lek på förskolan. Tullgren (2004) beskriver att styrningen kan se 
olika ut beroende på om förskolepersonalen är delaktiga i barnens lek eller om 
de inte deltar. Deltar personalen uppkommer möjligheter till att i en 
övervakande roll få inblick i vad barnen leker och vad de är intresserade av. 

Lek är barnens arena för utveckling och lärande. Leken ger uttryck för barnens 
intressen och ger en meningsfull verksamhet (Skolverket, 2016).
Förskollärarna definierar vi som den personal med pedagogisk utbildning och 
kan titulera sig som förskollärare.

Förskolepersonal beskriver vi som personalen som arbetar i förskolans 
verksamhet Skolverket (2016). I denna undersökning ingår barnskötare, 
vikarier, outbildadpersonal och studenter i begreppet förskolepersonal. 

⦁ Bakgrund 

Bakgrundskapitlet är indelat i fem underrubriker. Där redogör för det 
teoretiska perspektiv vi valt att använda oss av i denna studie. Perspektivet 
utgör också underlag för arbetets rubriksättning, nämligen, Vygotskijs syn på 
leken, lek i förskolan, förskolepersonals roll i barns lek och personals 
delaktighet i barns lek. 

För att hitta relevant litteratur har vi använt oss av olika databaser som ERIC 
(ProQuest), Google Scholar och Pedagogisk forskning i Sverige. Vi fick tips 
från kursansvarig lärare angående en aktuell engelsk artikel (Play competence 
as a window to preschool teachers' competence, 2012). Vi har även använt oss 
av litteratur från utbildningens tidigare terminer likväl som vi har fördjupat 
oss i aktuell litteratur från 2017. Vi har också låtit oss inspireras av tidigare 
uppsatser och arbeten som finns publicerade i det Digitala Vetenskapliga 
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Arkivet (DiVA). Alla källor har varit betydelsefulla för vår studie.

⦁ Sociokulturella perspektivet 

Strandberg (2006) hävdar att Vygotskij var en viktig nytänkare inom 
psykologin under 1930-talet och han betecknas ofta som grundaren till det 
sociokulturella perspektivet. I dagens samhälle är det sociokulturella 
perspektivet viktigt. Perspektivet fokuserar på kulturens- och omgivningens 
betydelse för lärande. Vygotskijs tankar kring utvecklingszoner kräver aktiv 
handledning från förskolepersonal som har förmågan att växla mellan lek och 
planerat lärande (Lillemyr, 2013). I denna studie har vi valt att utgå ifrån det 
sociokulturella perspektivet utvecklat av Lev S. Vygotskij. Lillemyr (2013) 
beskriver hur Vygotskij menar att människans sociala sammanhang och 
livsvillkor är grunden för tänkandets utveckling och för lärandet. I huvudsak 
finns det tre teoretiska synsätt på förhållandet mellan utveckling och lärande. 
I första synsättet påstås att processer i barnets utveckling inte är beroende av 
lärande, i de andra ses lärande och utveckling som samma sak och i det tredje 
synsättet ses utveckling utifrån två processer som är olika men ömsesidigt 
påverkar varandra, mognad och lärande. Dessa utgör tillsammans 
utvecklingen och är en kombination av de två första synsätten.

Persson (2015) påstår att den skandinaviska modellen av förskolan kallas för 
en socialpedagogisk förskola. Förskolan har sina rötter i 1930-talets politiska 
rörelse som proklamerade barns rätt till en stimulerande miljö utanför 
hemmet och ett jämställt samhälle där både kvinnor och män arbetade utanför 
hemmet. Författaren skriver vidare att den socialpedagogiska förskolan 
karakteriseras av en integrerad omsorg och utbildning utifrån barns 
utveckling och välbefinnande. Lillemyr (2013) skriver att Vygotskij hävdar att 
barns lärande och utveckling sker långt innan de börjar skolan. 
Fortsättningsvis skriver författaren att lärandet i förskoleåldern skiljer sig 
mycket från det lärande som sker i skolan och Vygotskij menar att lärande och 
utveckling har ett ömsesidigt förhållande till varandra från barnets första 
levnadsdag. 

Lillemyr (2013) beskriver hur Vygotskij delar in utveckling i nivåer och anser 
det är viktigt att se skillnaden mellan den existerande utvecklingsnivån, där 
barnet befinner sig för stunden, och den potentiella utvecklingsnivån som 
gäller för den utveckling som är på gång att ske. För att klara av att ta till sig 
kunskapen behöver barnen handledning av förskolepersonal och ett 
samarbete med andra barn som kommit längre i kunskapsutvecklingen. För 
att skapa ett lustfyllt lärande inom förskola och skola är det precis denna typ 
av undervisning som bör finnas enligt Vygotskij. Undervisning som planeras 
baserat på barnets utvecklingsnivå med målet mot en ny potentiell nivå blir på 
så sätt mer spännande.

Lillemyr (2013) skriver att det är i leken barn finner sammanhang av deras 
tidigare erfarenheter och det är genom lek som de lär av varandra. Strandberg 
(2006) betonar Vygotskijs tankar om att lärandet är en interaktiv process där 
samarbetet mellan barn och vuxna skapar lärande och utveckling. Författaren 
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fortsätter betona att förskolläraren är både en utmanare och deltagare som vi 
applicerar till förskollärares roll och delaktighet i barnens lek.   

⦁ Vygotskijs syn på leken

Vygotskij (1995) påpekar att barn redan vid tidig ålder visar tydliga tecken på 
kreativitet, vilket förskolepersonalen kan urskilja genom att observera 
barnens lek. Författaren ser på leken som en arena vilken erbjuder barnen 
möjligheter att utforska samhällets alla miljöer. Med hjälp av fantasin, som 
det viktigaste verktyget, kan barnen pröva sina kompetenser i lekens olika 
former. Lillemyr (2013) skriver att för Vygotskij är fantasin och kreativiteten 
lika viktig som för en vetenskapsman och som för en konstnär. Vygotskij 
menar att leken som företeelse ger en chans till att utöva både kreativitet, 
estetisk verksamhet och förnuft. Även Lindahl (2015) skriver att barn som har 
fått möjlighet att utveckla sin lekförmåga även visar på en utvecklad empatisk 
förmåga genom att tänka, känna in och förstå hur andra kamrater upplever 
sin situation. Vygotskij (1995) menade att lek är en källa till utveckling. Han 
anser att det finns ett viktigt förhållande mellan fantasi och lek. Författaren 
menar att den största inspirationskällan som barnen har är leken. Men hjälp 
av sin fantasi och sina önskningar skapar barnen sin lek, utifrån egen 
verklighet, ett fiktivt jag som de kan relatera till. Detta gör att de önskningar 
och fantasier barnen har i leken kan leda till handlingar i ett betydelsefullt 
sammanhang. När barnet utvecklar sin fantasi kan de leva sig in i och förstå 
andra, vilket även Lindahl (2015) beskriver ovan. Vidare framhåller Vygotskij 
(1995) att fantasin är en förutsättning för människans utveckling. När så en 
förskollärare vidgar barns erfarenheter, genom att låta dem se och uppleva 
saker i sin omvärld, utvecklas deras fantasiförmåga ytterligare och det kan 
tillägna sig nya kunskaper på ett lekfullt sätt. 

Lillemyr (2013) skriver att Vygotskij anser att förskollärares uppgift i 
förskolan blir att bygga broar mellan relevant kunskap och barnets tidigare 
erfarenheter. Vygotskij menar att det är i leken barnet skapar sin närmaste 
utvecklingszon vilket gör leken viktig för barns lärprocess. Genom leken ges 
möjligheter att skapa en fiktiv situation vilket innebär att situationen är på 
låtsas, men kan resultera i ett problemlösande som kan användas i det 
verkliga vardagslivet. Tullgren (2004) skriver i enlighet med Lillemyr (2013) 
att det barnet inte vågar prova i verkligheten, vågar barnet oftast testa i leken. 
Detta stämmer också väl överens med Knutsdotter Olofsson (2017) som 
skriver att i leken använder sig barn ofta av metaforer för att våga prova nya 
saker. Om ett barn exempelvis är rädd och försiktig kan barnet skaffa sig mod 
och styrka inom lekens skyddande ramar. Knutsdotter Olofsson (2017) skriver 
vidare att när barn leker med metaforer sker det sällan medvetet. Vi vuxna, 
enligt författaren, bör därför ta oss tid att lyssna in barnet och metaforen, och 
på så vis har vi möjlighet att förstå i vilken utvecklingsfas barnet befinner sig i. 
Lillemyr (2013) fortsätter med att poängtera att för Vygotskij är glädjen är den 
viktigaste ingrediensen i leken. Finns det glädje i barnen lek ser vi 
engagemang, intresse och motivation till att lära.

Jung (2012) beskriver i enlighet med Vygotskij att utmaningar i förskolans 
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lekmiljö är viktiga för att barnen ska fortsätta utforska. Är miljön utmanande 
kommer barnen att lära sig eftersom kunskap kommer från risktagande. En 
utmanande miljö är också ett krav för att barnen inte ska bli uttråkade. Det är 
upp till personalen att hitta balansen mellan en utmanande och säker miljö för 
barnen att vistas i.

⦁ Lek i förskolan

Knutsdotter Olofsson (2017) skriver att leken börjar redan på skötbordet. I 
kommunikationen med de små spädbarnen och yngre barnen lär föräldrarna 
och förskollärarna barnen att förstå och tyda lek- och leksignaler. Författaren 
beskriver hur barnen i lekhandlingar, via kroppsspråket, gestaltning och olika 
leksignaler kan visa och uttrycka sig mer tydligt än vad de skulle kunna genom 
det verbala språket. Knutsdotter Olofsson (2017) skriver: 

Precis som vi vuxna behöver tala med det lilla barnet, lyssna på det och läsa för det, för 
att det ska få ett utvecklat och rikt språk, måste vi leka med barnet, ge leken plats, 
utrymme, ostördhet och intresse för att den ska kunna utvecklas och inte stanna vid de 
korta, ytliga leksekvenser som jag brukar kalla leklotter (s. 22). 

Som Knutsdotter Olofsson (2017) beskriver kan leken utföras på många sätt. 
Ett ofta uppskattat inslag i kommunikationen är när de vuxna plojar, skrattar 
och skämtar med barnen. När vuxna har en bestämd ton och rösten är stadig 
kommuniceras det till barnen, att det är något allvarligt på gång. När barnet 
behöver tröst, sänker vi rösten och ser deltagande ut vilket barnen 
uppmärksammar och tolkar som att vi vill dem väl. Genom att använda gester, 
görs barnen uppmärksamma på och medvetna om vad det är de vuxna vill; om 
det är lek eller allvar. Engdahl och Ärlemalm-Hagsér (2015) skriver i enlighet 
med Knutsdotter Olofsson (2017) att små barn har en längtan efter att få lära 
sig. Att lära sig och skapa sig nya erfarenheter gör ofta små barn genom att 
låtsasleka. Genom att observera andra människors samspel och sociala uttryck 
lär de sig hur de själva ska agera gentemot andra individer. Små barn fångar 
också upp andras känslor genom att lägga märke till hur vuxna visar 
exempelvis rädsla eller glädje. Dessa känsloreaktioner ger barnet information 
om hur de själva ska reagera på liknande situationer. 

Leken är en central del i förskolans verksamhet. I läroplan för förskolan 
(Skolverket, 2016) beskrivs lek som viktig för barns utveckling och lärande. 
Det är i leken och det lustfyllda lärandet som barnen får öva sin 
kommunikativa- och samarbetsförmåga samt förmågan att hantera konflikter. 
Tullgren (2004) poängterar att det medvetna användandet av leken som en 
pedagogisk metod är viktig för att främja barns kunskapsutveckling. Det är ett 
sätt att utforska, förstå sig själv och hur samhället runt omkring sig fungerar. 
Detta stämmer väl överens med läroplanens intentioner då lärande och lek går 
hand i hand. Läroplanen (Skolverket, 2016) uttrycker att de vuxnas intresse 
och delaktighet i barns lek är ett verktyg för att hjälpa barnen i deras lek- och 
lärprocesser. I den skapande verksamheten får barnen utlopp för sina känslor 
och kan till exempel genom att måla eller gestalta få möjligheten att bearbeta 
sina upplevelser. Engdahl och Ärlemalm-Hagsér (2015) skriver att det är dags 
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att ompröva tidigare teorier om lek. Författarna har beskrivit detta i fyra 
punkter som en helhetssyn på lek. Helhetssynen innebär att i leken kan 
barnen fritt fantisera och gestalta. Lusten för lek kommer inifrån, är 
motiverande och glädjefull. Barnen har full delaktighet i det de gör och i leken 
samspelar och kommunicerar barnen med andra.  

Sandberg, Lillvist, Sheridan och Williams (2012) skriver att olika forskare har 
olika definitioner på lek. I en studie av Sandberg (2003) definieras lek som 
utveckling, upplevelser, regler och aktiviteter. Denna definition härstammar 
från Vygotskijs teorier där han beskriver att i leken utvecklas barnets 
kompetens i det sociala spelets regler. 

Pramling Samuelsson och Sheridan (2006) påpekar att förskollärarnas 
inställning och vilja till leken kan vara avgörande för hur framgångsrik 
aktiviteten blir. Leken kan behöva material, näring och kunskap för att kunna 
utföras. Om förskollärarna tar fram exempelvis vattenfärg när det passar dem 
kanske barnen blir avbrutna i leken som pågår, eller så är barnen så pass 
upptagna med sin lek, vilket gör att förskolläraren inte får någon respons på 
målningen. Om barnen får tillåtelse att leka färdigt, och inte bli avbrutna, 
skapar det en trygghet hos barnen. Att stressa leken eller att barnet ska oroligt 
ströva omkring i väntan på nästa aktivitet är inte bra. Knutsdotter Olofsson 
(2017) menar att stressen i barngruppen minskar om barnen får tid till att 
leka.

⦁ Förskolepersonals roll i barns lek

Förskollärarna har ett stort ansvar att göra barnen delaktiga och ge dem 
inflytande i verksamheten. Det är därför av största vikt, i enlighet med Åberg 
och Lenz Taguchi (2005), att diskutera den maktposition förskollärarna har 
över barngruppen. Författarna skriver att dokumentationsarbetet har 
synliggjort förskollärares makt i förskolans verksamhet, genom att 
förskollärarna planerar och organiserar verksamhetens upplägg. Det kan 
därmed sägas att förskolepersonalens har makt över och bestämmer hur 
mycket delaktighet och inflytande barnen i förskolan har. Åberg och Lenz 
Taguchi (2005) skriver att barn behöver erbjudas tillfällen att uttrycka sina 
åsikter, tankar och samtidigt visa respekt för andra barns synpunkter. Genom 
att göra detta skapas mötesplatser där förskollärare och barn gemensamt kan 
diskutera och påverka den dagliga verksamheten. Pramling Samuelsson och 
Sheridan (2003) menar att när barn upplever att deras intressen, synpunkter 
och intentioner bemöts och tas tillvara på ett meningsfullt sätt känner de 
delaktighet och inflytande.

Pramling Samuelsson och Sheridan (2006) fokuserar på barns lärande i 
relation till de vuxnas förhållningssätt. Författarna beskriver också hur 
läroplanens mål kan införlivas i det dagliga förskolearbetet. Pramling 
Samuelsson och Sheridan (2006) menar att förskolepersonalens roll i leken 
ger möjligheter att se vilka förmågor och kunskaper barnen är i behov av att 
utveckla. Leken kan, enligt författarna, medvetet användas som ett redskap 
för att förskolepersonalen ska kunna upptäcka rollfördelningen och hierarkin i 

9



barngruppen. 

Pramling Samuelsson och Johansson (2009) skriver att dialogerna mellan 
barn och de vuxna har en viktig roll för barns utveckling, lärande och 
delaktighet i verksamheten. Dialoger med barn är ofta begränsade och korta. 
En förutsättning för att utveckla en omfattande dialog mellan barn och 
förskolepersonalen kräver en lekfull process där de vuxna går in i barnens 
vardag, ser barnet som en egen individ men också ser sin egen del i barnets 
pedagogiska process. Författarna anser att de är dessa stunder där den vuxne 
går in i barnets lekvärld som de kan skapa förståelse och undvika problem och 
missförstånd. Denna process hjälper inte bara barnen att göra sig förstådda 
utan den hjälper även förskolepersonalen med att få en korrekt syn på barn, 
kunskap och förståelse för deras tankar.

Jung (2012) visar i sin forskning att personal intar olika roller och delaktighet 
i barns lek. De vanligaste rollerna är observatör, stöttande, lekförstörare, 
lekbekräftare, lekpartner, lekledare och konfliktlösare. Sandberg m.fl. (2012) 
skriver att vikten av förskollärares kompetens där de ska uppmuntra lek, ge 
möjligheter till att spela spel utan avbrott, lyssna, vara lyhörda och stödja 
barnen i leken. De hävdar att en förskollärares roll är att invitera och inspirera 
till lek men också att ha en roll i leken. Jung (2012) fortsätter att beskriva den 
observerande rollen där de vuxna lär sig vad barn tycker om, visar intresse för 
och hur de agerar i olika situationer. Förskollärarna lär sig även hur barnen 
utvecklas och vilka strategier som kan behövas för att kunna utmana barnen 
att komma vidare i sin utvecklingsprocess. Författaren skriver att agera som 
observatör tar tid och används ofta när det tillkommer nya barn i en 
barngrupp, för att succesivt lära sig förstå de nya barnen. 

Jung (2012) visar på att när förskolepersonal intar en stöttande roll innebär 
det att de finns till hands när barnen behöver känslomässigt stöd och när de 
behöver hjälp. Som förskollärare tillbringas mycket tid med att stötta barnen i 
deras egen fantasilek och i leken med andra barn. Författaren beskriver vad 
som sker när förskolepersonal intar en bekräftande roll i barns lek. Genom att 
till exempel stötta barnen med ord och genom att ställa frågor kring barnets 
pågående lek, bekräftar de vuxna barnen i leken. Detta utmanar barnens 
kommunikativa kompetenser. Att agera bekräftande, när barnen leker, hjälper 
läraren att få kontakt och locka de barn som ännu inte lärt sig alla lekregler 
och samspelet barnen emellan. Författaren fortsätter att beskriva hur 
förskolepersonal och deras sätt att agera och kommunicera påverkar 
samspelet mellan personal och barn. Genom att visa intresse och skapa en 
dialog med barnen ges större möjligheter för ett samspel mellan barn och 
lärare i leken. Jungs forskning (2012) visar att rollen som lekpartner hjälper 
barnen att se möjligheten att i leken samspela även med vuxna. Som 
lekpartner skapar förskollärarna glädje för både barn och vuxna, de utvecklar 
ett samspel och ett ömsesidigt förtroende mellan parterna. Lekledarrollen 
innebär att det är den vuxna som styr leken. Denna roll används ofta vid 
planerade aktiviteter för att utmana och locka barnen till lärande. 

Den sista rollen enligt Jung (2012) är konfliktlösarrollen. I den rollen agerar 
förskolepersonal som medlare för att minimera, hantera och lösa konflikter 
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som uppstår. För att avstyra uppblossande konflikter kan den vuxna istället 
locka barnen med olika material, leksaker eller lekar. Uppmuntras barnen att 
leka tillsammans, att vänta på sin tur samt förstå att lekmaterialet på 
förskolan är till för alla barn som deltar i verksamheten kan konflikter 
minimeras. 

⦁ Förskolepersonals delaktighet i barns lek

Knutsdotter Olofsson (2017) menar att när leken inte fungerar känner barnen 
en olust. Författaren menar det är vanligt att barnen strövar omkring utan att 
slå sig till ro, eller börjar springa runt. Att det inte alltid klarar av att leka 
måste både barn och vuxna respektera. De lärare brukar kalla brist på 
koncentration är ofta koncentration på något som vi vuxna inte önskar. 
Barnen känner helt enkelt en olust till aktiviteten och har inget intresse av att 
lyssna, sitta stilla eller delta. Ett flertal forskare uttrycker att barn inte alltid 
kan leka. Författaren beskriver vidare att många gånger beror detta på en 
maktkamp om vem som ska bestämma, vem som ska vara vad i leken och vem 
som ska få vara med. Men om barnen bemästrar lekens sociala konst minskar 
dessa problem i barngruppen. Engdahl och Ärlemalm-Hagsér (2015) skriver 
att en av uppgifterna som förskollärare har är att närma sig barnens 
perspektiv och öva de sociala rollerna samt mänskligt samspel. Författarna 
uttrycker att:

God kvalitet beskrivs i denna studie bland annat handla om att barn och vuxna har ett 
gemensamt fokus och håller på med samma saker -gemensamt hållbart tänkande. De 
vuxnas uppgift är att anpassa sitt perspektiv och försöka närma sig barnens perspektiv. 
På det viset ges bättre möjligheter att dela och även utmana barns tankar om ett 
fenomen, en händelse eller en aktivitet. Med ett sådant arbetssätt lär sig både barn och 
vuxna nya saker, och engagemanget från den ena inspirerar den andra, som i sin tur tar 
bidrar med egna idéer (s. 225). 

Utifrån det sociokulturella perspektivet har förskollärarna fått en mer aktiv 
roll i barns lek än tidigare. Han eller hon ska som förskollärare på ett 
medvetet och planerat sätt använda leken för att främja utvecklingen och 
lärandet hos barnet (Lillemyr, 2013). Vygotskij (1995) hävdar att desto mer ett 
barn har fått uppleva, erfara och sett av verkligheten, ökar deras fantasi, vilket 
gör leken mer betydelsefull. Som personal i förskolan anser Vygotskij (1995) 
att förskollärare bör sträva efter att skapa en miljö där barnen utmanas att 
prova, se, smaka och erfara nya kompetenser. Detta hjälper barnen att öka sin 
fantasi och gör verksamheten betydelsefull. Det i sin tur skapar större 
utveckling och lärande hos barnet. Författaren fortsätter poängtera att om 
miljön i förskolan inte ställer barnet inför någon utmaning så finns ingen 
grund för att barnet på egen hand ska börja en skapandeprocess. Är miljöns 
utformning anpassad efter barnens nivå kommer de inte känna en strävan 
efter att utforska och utmana sig själva. Det krävs av förskolepersonal att 
forma miljön och aktivt delta i den för att barns lek ska starta, utmanas och 
utvecklas.

Tullgren (2004) lägger fokus på den styrning som utspelar sig i leken. 
Författaren beskriver att styrningen kan se olika ut beroende på om 
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förskolepersonal är eller inte är delaktiga i barnens lek. När den vuxna deltar i 
leken skapas möjligheter för dem att få en observerande roll och på så sätt 
erhålla en inblick i vad barnen visar intresse för. Tullgren (2004) skriver att ”
pedagogerna ges tillfälle att observera barnen och lära sig mer om varje barns 
sätt att vara, en kunskap som kan användas i den fortsatta styrningen” (s. 113). 

Pramling Samuelsson och Sheridan (2006) skriver att leken med fördel kan 
stödjas och utvecklas med hjälp av förskollärarna. När förskolepersonalen 
aktivt deltar i leken utvecklas barnens lek och lärprocesser. Förskollärarna kan 
utmana och locka barnen att i leken våga testa nya roller och där stödja barnet 
vidare. Om barnen till exempel leker att de är ute och reser och ett barn blir 
tilldelat att gestalta en lokförare, kan detta vara svårt om barnet inte tidigare 
har några erfarenheter av tåg och lokförare. Här kan de vuxna med fördel 
hjälpa till att förklara för barnen hur lokförare styr tågen, tittar så alla 
passagerare är ombord på tåget osv. Det är som Pramling Samuelsson och 
Sheridan (2006) uttrycker, upp till den vuxne att skapa möjligheter för alla 
barn att leka och tillsammans med barnen forma en stimulerande och lustfylld 
miljö som lockar till lek. Doverborg, Pramling och Pramling Samuelsson 
(2013) påpekar också vikten av att stötta och utmana barnen i leken. 
Författarna menar att stötta kan innebära att det är den vuxna som tar 
initiativ till att utveckla leken genom att ställa utmanande frågor eller tillföra 
nytt material som stärker barnens lek. 

Knutsdotter Olofsson (2017) skriver att när personal på förskolor arbetar 
flexibelt, anpassar sig efter barnens initiativ och stöttar barnen i deras idéer, 
skapas ett igenkännande och en vilja att förstå. Samspelet med barnen blir 
intimare om förskolepersonal deltar aktivt i deras lek. Det är barnen som styr 
sin lek och de vuxna är med på deras villkor, inte tvärtom. I leken är vuxna och 
barn likvärdiga och medspelare. Författaren hävdar att om vuxna deltar i 
leken blir maktkampen inte så störande mellan varken barnen, eller barn och 
lärare. Pramling Samuelsson och Johansson (2009) uppmärksammar i sin 
studie att lärare som deltar i barns lek ofta resulterar i att barn vill ha fler 
leksituationer där lärare är delaktiga. Johannesen och Sandvik (2009) visar i 
sin forskning att en engagerad och hjälpsam förskollärare är ett krav för att 
barn ska kunna leka. Författarna menar att de är de vuxna som måste hjälpa 
de yngre barnen att leka genom att lära dem de olika leksignalerna. Det krävs 
också en vuxen för att hjälpa till med socialisationen och för att barnen ska 
kunna, under en längre tid, behålla fokus i. 

⦁ Metod 

I denna del kommer vi att belysa undersökningens datainsamlingsmetod, 
urval, genomförande, analysmetod och forskningsetik. Vi kommer även 
diskutera studiens tillförlitlighet och trovärdighet. Vi har tittat på tidigare 
forskning och utifrån det begrundat vilken metod som var mest lämpad för vår 
studie. Valet hamnade på en kvalitativ icke- deltagande metod med 
observationer i form av spaltdokumentation som hjälp för insamlandet av 
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data. 

⦁ Undersökningsmetod

Vi har valt att i denna studie använda oss av en kvalitativ 
undersökningsmetod, med icke-deltagande observationer som datainsamling. 
Detta på grund av att studiens syfte är att synliggöra förskolepersonalens 
delaktighet och roll i barns lek. Bryman (2011) skriver att en kvalitativ 
forskningsstrategi är tolkande, induktiv och konstruktionistisk till sin metod. 
Bryman (2011) beskriver den icke-deltagande observationsmetoden genom att 
observatören inte deltar i det som sker i miljön. Författaren fortsätter skriva 
att icke-deltagande observation används ofta i samband med ostrukturerade 
observationer. Denna form av observation innebär att användningen av ett 
observationsschema inte är aktuellt utan syftet är istället att observera hur 
deltagarna i miljön agerar och hur deras beteende förändras. 

Knutsdotter Olofsson (2017) skriver att det är viktigt vid observationer att det 
observeras så noga som möjligt för att till slut förstå det som observeras. Det 
gäller att syna sin förförståelse, sina egna tolkningar samt att ifrågasätta dem. 
Forskaren bör försöka undvika färdiga tankemönster och leta efter begrepp 
som kan kategorisera sina observationer med. Begrepp kan också bidra med 
att förklara, förtydliga och bekräfta tanken. Det som bör uppmärksammas är 
att samhället är föränderligt och att det som vi ser tydligt en dag inte uppfattas 
lika tydligt dagen efter. Forskare bör därför inte ta något för givet utan söka 
efter svar, och inte tro sig veta svaren. 

⦁ Urval

Studiens observationer genomfördes på två olika förskolor inom samma 
kommun som vi tidigare var bekanta med. Vi genomförde observationerna 
under tre dagar på tre olika avdelningar med barn i åldrar från ett till sex år. 
När det gäller förskolepersonalen observerade vi åtta personer som var 
verksamma i förskolan. Av dessa åtta personer var det fem personer med 
förskollärarutbildning och de tre resterande hade barnskötarutbildning eller 
var outbildade. Detta för att se eventuella skillnader i förskolepersonalens roll 
och delaktighet i barnens lek. Eftersom vi valt att utgå från icke-deltagande 
observationer var bekanta förskolor att prioritera. Den tidigare kontakten med 
miljön, personal och barn gav oss möjligheter att på ett ostört sätt observera 
deras beteenden i vardagen. Med tanke på att förskolorna redan var kända 
skapades även en trygghet för oss som observatörer.  

⦁ Genomförande

För att kunna utföra studien började vi med att kontakta de utvalda 
förskolorna för att fråga om det fanns möjlighet att utföra studien hos dem. 
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Tillsammans med förskollärarna beslutades att genomföra observationerna 
vid tre tillfällen, på var och en av de två förskolorna. Innan det var dags att 
observera barngruppen och personalen framställdes ett missivbrev med 
information om studiens upplägg och syfte (bilaga 1). I diskussion med 
förskolans personal bestämdes det att missivbrevet endast skulle lämnas ut till 
förskolans personal i verksamheten då deras roll och delaktighet skulle belysas 
och inte det enskilda barnet som individ. Anledningen till att vi inte 
involverade vårdnadshavarna var för att ingen form av inspelning, foto och 
film användes under observationerna. Anonymiteten i studien är väl skyddad 
och avkodad. 

Observationerna inleddes med att vi tillsammans med förskolans personal 
samtalade kring hur en icke-deltagande observation skulle utföras. Vi var noga 
med att tala om att verksamheten inte skulle anpassas efter oss utan fortgå 
som planerat. Observationerna delades upp på tre dagar och varade ungefär 
tre timmar per dag. På observationsdagen var vi tidigt på plats för att vi ville 
träffa barnen i god tid innan observationerna utfördes. Anledningen var att vi 
önskade, om möjligt, skapa ett lugn i barngruppen inför våra observationer. Vi 
beslöt oss för att sätta oss på golvet i lekrummet och möta barnen på deras 
nivå. 

Till hjälp för oss under de icke-deltagande observationerna använde vi 
anteckningsblock och spaltdokumentation för dokumentering av lek, 
förskolepersonals roll och delaktighet samt lekens utformning. Vid dagens slut 
sammanställde vi observationerna tillsammans för att kunna reflektera och få 
en så detaljerad överblick som möjligt från verksamheten och leksituationerna 
som uppstod.  

⦁ Analysmetod 

Studien utfördes på två förskolor i form av observationer under tre dagar. 
Barnen var från åldrarna ett till sex år. Tio observationer utfördes 
sammanlagt. Varje observation skrev ner i en spaltdokumentation. Därefter 
sammanställdes observationerna enskilt och vi diskuterade tillsammans vilka 
mönster vi kunde spåra. Nästa steg innebar att datamaterialet och utfallet från 
observationerna kategoriserades och sammanställdes i tabeller. Vi utgick ifrån 
var aktiviteten utfördes och utifrån delaktighet och roll, vilka ingår som 
begrepp i studiens syfte. Vi har analyserat likheter och skillnader i de olika 
rollerna som förskollärarna intog i samband med barnens lek samt de olika 
strategier som förskolepersonalen använts sig av. Det mönster som 
utkristalliserade sig var vilka roller förskollärarna hade och hur de var 
delaktiga i barnens lek. Tidplanen för studien har enligt oss fullföljts i 
förhållande till den ursprungliga planeringen. Metoden upplevdes som 
relevant för studien men reliabiliteten och validiteten är inte tillräcklig för att 
kunna dra generella slutsatser. 
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⦁ Forskningsetik

Förskollärarna som deltog i studien informerades om de etiska regler som 
tillämpas. Bryman (2011) nämner de grundläggande etiska principerna som är 
frivillighet (informationskravet), integritet (samtyckeskravet), konfidentialitet 
och anonymitet (nyttjandekravet). Föfattaren menar att frivillighet innebär att 
deltagarna ska förstå att de har rätt att avbryta sin medverkan när de önskar 
och att de ska få reda på vilka element som ingår i studien. När det gäller 
integritetskravet skriver författaren att det innebär att deltagarna har själva 
rätt att bestämma över sin medverkan i studien. Om studien innefattas av 
minderåriga, krävs ett godkännande från vårdnadshavare. Författaren 
beskriver konfidentialitetskravet och understryker att uppgifter och all 
personlig information i undersökningen ska förvaras säkert så att obehöriga 
inte ska komma åt känsliga och konfidentiella datainsamlingsuppgifter. 
Bryman (2011) menar att de uppgifter och data som samlas in endast får 
användas till undersökningen med hänsyn till att säkerställa anonymiteten 
hos de som deltar. 

Även vetenskapsrådet (2017) skriver om de fyra etiska principerna, om än 
med viss variation eller i andra ordalag. Dessa är anonymitet, tystnadsplikt, 
sekretess och integritet. Det är vetenskapsrådets principer vi har satt oss in i 
och som vi har använt i denna studie. Alla berörda deltagare i studien har 
kontaktats via telefon och som tidigare nämnts i ett missivbrev där de fått 
information om de etiska principerna. Förskollärarna informerades också om 
att deltagandet är frivilligt och vad det är som ingår i undersökningen samt att 
de får avbryta sin medverkan utan förklaring när som helst under studiens 
gång. Som tidigare nämnts har vi under denna studie valt att fokusera på 
personalen och inte barngruppen som helhet. Detta i och med att Bryman 
(2011) skriver att det inte går att besluta om barn förstår innebörden av att 
delta i en studie. För att skydda förskollärarna och barnens identiteter har 
namn, filminspelning, fotografier och annan känslig information utelämnats. 

15



⦁ Tillförlitlighet och trovärdighet

Bryman (2011) skriver att reliabiliteten består av fyra olika delkriterier. Dessa 
fyra kriterier är trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och en möjlighet att 
styrka och konfirmera. 

Bryman (2011) påstår att trovärdigheten skapas när man säkerställt att 
forskningen utgått från de etiska principer som finns och att resultatet 
framkommer till de berörda personerna i studien. Författaren beskriver 
överförbarhet som täta beskrivningar. Han menar att om forskare använder 
detaljerade beskrivningar av datainsamlingen får utomstående personer en 
mer korrekt databas som hjälper dem bedöma hur pass överförbart resultatet 
är till en annan miljö. Observationerna i denna studie har genomförts under 
tre dagar i olika miljöer. Detta gör att och överförbarheten i denna 
undersökning inte kan verifieras då resultatet inte med säkerhet hade blivit 
detsamma om alla observationer hade genomförts i samma miljö.

Pålitlighet är enligt Bryman (2011) att forskarna säkerställer att en fullständig 
och tillgänglig redogörelse av alla delarna i forskningsprocessen är 
genomförda. Det innebär också att en bedömning av slutsatsen är konkret. 
Med hjälp av handledare har undersökningen granskats för att bedöma 
kvaliteten på den process som valts och hur den tillämpats i studien. Det 
fjärde kriteriet, möjlighet att styrka och konfirmera, beskrivs enligt författaren 
som att forskaren utgår från att det inte går att få en fullständig objektivitet i 
studien och säkerställa att han eller hon agerat i god tro. Detta betyder att 
forskaren inte försökt påverkat studien med egna värderingar och förutfattade 
meningar. 

Knutsdotter Olofsson (2017) skriver att en kvalitativ undersökningsmetod 
utgår från studier och observationer av ett fenomen och försöker tolka de 
observationer som har genomförts. Målet med en kvalitativ metod är att hitta 
så många kvaliteter hos fenomenet som möjligt. Forskaren i en 
kvalitativundersökningsmetod registrerar inte endast företeelserna som han 
eller hon får fram utan tolkar dessa också. Den kvalitativa 
undersökningsmetoden innebär öppet subjektiva tolkningar och 
bedömningar.

Vetenskapsrådet (2017) skriver att forskare inte kan garantera att forskningen 
inte förs vidare till obehöriga. Däremot kan vi garantera att materialet har 
bearbetats med största möjliga konfidentialitet och respekt för de 
medverkandes identitet. Vi tolkar vår empiri till det sociokulturella 
perspektivet, tidigare forskning samt till studiens undersökningsområde. 
Resultatet redovisas separat för att i diskussionen redogöra likheter och 
skillnader. Beskrivningarna i undersökningen är detaljerade för att på så vis 
tydliggöra sammanhanget. Detta styrker undersökningens överförbarhet till 
andra sammanhang och pålitligheten i den datainsamling som görs.  
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⦁ Resultat och analys 

Nedan görs en översiktlig presentation av studiens resultat. Detta utgår ifrån 
studiens syfte och de forskningsfrågor som utgör grunden för 
undersökningen. Resultatet presenteras i fyra olika avsnitt med 
underrubrikerna, övergripande presentation av våra observationer, olika sätt 
att delta i barns lek, resultatfördjupning och resultatsammanfattning. I 
studien presenteras också förskollärarnas roller och graden av deras 
delaktighet i barns lek. 

⦁ Övergripande presentation av våra observationer 

Observationerna i denna undersökning utspelar sig i olika miljöer och utifrån 
verksamhetens rutiner och planering. Observationerna fokuserar på 
förskolepersonalens roll och delaktighet i barnens lek. Leken i 
observationstillfällena utgår från barnens initiativ och förskolepersonalens 
olika roller i de förekommande situationerna. 

Fyra av de tio observationerna utspelar sig i utomhusmiljö. De resterande sex 
observationerna har genomförts i inomhusmiljö där de vuxnas roller är mer 
lika i alla situationer. Studien visar bland annat att förskolepersonalen tar en 
observerande och avvaktande roll. Observationerna visar också på att 
personalen tar en mer stödjande roll där fokus hamnar på att ta fram material, 
lösa konflikter och finnas till hands vid behov. Variationen på förskollärarnas 
olika roller och delaktighet skiftar beroende på hur olika lärare har deltagit 
och lekarnas varierande karaktär. En av lekarna utgjordes av en planerad 
pedagogisk aktivitet där förskollärarens roll som lekledare tydligt 
synliggjordes. 

Observationerna visar också att relationen mellan barn och förskolepersonal 
ser olika ut när de leker beroende på barnens ålder, miljöns utformning och de 
vuxnas inställning till lek. 

⦁ Olika sätt att delta i barns lek

Som tidigare nämnts påpekar Jung (2012) att de vanligaste rollerna en 
förskollärare har är att vara konfliktlösare, lekledare, observatör, lekförstörare 
och lekpartner. Under observationerna, i förskolepersonalens dagliga arbete, 
har dessa roller synliggjorts. Lekens framfart och intensitet gör att 
förskollärare behöver använda sig av flertalet roller under en och samma 
leksituation. Ett av resultaten som framkom under observationerna var att 
förskollärarna inte alltid deltar aktivt under lekens hela process, men att de 
ändå alltid fanns till hands om barnen hade behov av att få stöd eller råd för 
att fortsätta leken. Förskollärarprofessionen är komplex och behöver vara 
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flexibel. Förskolepersonalen bör anpassa leksituationerna efter den aktuella 
barngruppens storlek, miljön i verksamheten och de faktiska faktorer som 
sjukdom och vikarierande personal kan innebära. 

⦁ Konfliktlösare

I förskolans verksamhet uppstår dagligen konflikter och dilemman mellan 
barn-barn och vuxen-barn.  När förskolepersonal intar en konfliktlösande roll 
i verksamheten innebär det att de hjälper barnen att hitta strategier för att 
lösa problemet som uppstår. Detta beskrivs av Jung (2012) som menar att 
förskollärares roll är att minska, hantera och reda ut de konflikter som kan 
uppstå i barnens vardag. Nedan kommer ett exempel från vår studie, en 
situation som exemplifierar pedagogens konfliktlösande roll (bilaga 2). 

Förskolläraren uppmärksammade en konflikt mellan tre barnen som lekte bil i en 
kartong. Förskolläraren gick in i barnens lek då hon upptäckte att en konflikt var i 
antågande. I situationen använde barnen sig av fysisk kontakt istället för dialog. 
Förskolläraren uppmuntrar barnen att använda ord istället för att knuffas. ”Vad har du 
för idé?” säger förskolläraren till ett barnen. Ett barn svarar ”Jag får inte plats”. I det 
läget uppmuntrar förskolläraren barnet att prata med sin kompis om varför barnet är 
irriterat och knuffas. Där efter fortsätter leken utan fler incidenter.  

Pramling Samuelsson och Johansson (2009) skriver att barn visar att de 
behöver stöd och hjälp när de är involverade i konflikter och när deras 
lekvärldar är hotade. Då söker de i förekommande fall stöd från de vuxna. 
Barn är också i behov av stöd när de ställs inför en ny uppgift som de inte vet 
om de klarar av. När förskolepersonalen är delaktiga och finns tillgängliga för 
barnen i deras lek skapas möjligheter att utveckla barnens lekkompetens och 
kommunikativa förmågor.

Analys

Genom att förskolläraren träder in i rollen som konflikthanterare hjälper hon 
barnen att lösa konflikten som uppstått. Om hon inte hade gått in i situationen 
skulle leken kunnat eskalera och urartat till ett slagsmål. Slutsatsen vi drar är 
att med kommunikativa verktyg kan konflikter minimeras och hanteras. 

⦁ Observatör

Att vara observatör innebär, i enlighet med Jung (2012), att förskollärarna 
inte är delaktiga i leken men är medvetna om vad som försiggår. Som 
observatör tillåter förskollärarna barnen att utforska och testa gränser. 
Författaren skriver vidare hur de vuxna, genom observationsrollen, lär sig vad 
barnen har för intressen och hur de agerar utifrån olika aktiviteter. Barnen till 
exempel att starta upp lekar ensam eller tillsammans med andra barn. Detta 
poängteras av Vygotskij (1995) som säger att det redan i tidiga år går att se 
barns kreativa förmågor. I exemplet nedan visas det prov på vad som 
framkom vid en av studiens observationer (bilaga 8).  
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Läraren står på avstånd och observerar när barnen leker kurragömma i skogen. Barnens 
kroppsspråk och röster visar att en konflikt uppstått. Läraren avvaktar med att gå fram 
för att ingripa i situationen och lyssnar in deras konversation istället. Barnen löser 
konflikten på egen hand och aktiviteten fortsätter. Förskolläraren står kvar och 
fortsätter att iaktta barnens lek.

Sandberg m.fl. (2012) skriver i sin studie att förskollärare är överens om att de 
har kunskaper och kompetens om barns lek och hur de kan utmana barnen i 
deras lek. Knutsdotter Olofsson (2017) påpekar att om förskollärare vill hjälpa 
barn att lära sig leka och utvecklas via leken, behöver de ge barnen tid för lek.

Analys

I observationen, som beskrivs ovan, väljer förskolläraren att aktivt avvakta för 
att se om aktiviteten urartar och utmanar därmed barnen att själva 
kommunicera för att förstå varandra. Förskolläraren använder sig av strategin 
att inte gå in i barnens lek. Förskolläraren tar således en observerande roll och 
låter barnen själva öva konfliktlösning. Slutsatsen är att i många fall lyckas 
barnen själva att lösa eller hantera oenigheter som uppstår. Förutsättningen 
är att förskollärarna använder sin kompetens och påtar sig observationsrollen 
men samtidigt är beredda på att rycka in vid behov.  

⦁ Lekförstörare

Lekförstörare innebär att förskollärarna avbryter barnens pågående lek. Det 
kan vara att det är dags för samling, lunch, påklädning med mera. I 
observationen som redovisas nedan uppstår en situation där en förskollärare 
omedvetet avbryter barnens lek (bilaga 4). 

Sex barn sitter tillsammans med en personal vid ett bord och gör pärlarmband. Läraren 
är inlyssnande och medforskande under aktivitetens gång. Efter en stund kommer en 
förskollärare in i rummet. Denna förskollärare har precis startat sin arbetsdag och 
undrar hur planeringen för dagen ser ut. Förskolläraren startar en konversation med 
sin kollega, utan hänsyn till barnen och deras pågående aktivitet. Kollegorna börjar 
samtala om dagens planering. I och med detta samtal tappar barnen fokus och avbryter 
sin pärlaktivitet. 

Knutsdotter Olofsson (2017) skriver att barnens lek ofta avbryts för städning, 
sångsamling, påklädning med mera. Detta trots att barnen är mitt uppe i en 
intensiv lek. Det finns en risk, menar Knutsdotter Olofsson (2017), att detta 
kan skapa en vardag för barnen som innebär att de inte tycker att det är någon 
idé med att starta upp lekar, då de ändå alltid blir avbrutna.

Analys

Vår tolkning av denna observation är att barnen uppfattar förskollärarnas 
konversation som störande då uppmärksamheten riktats från dem och mot ett 
annat håll. Risken finns att barnens kreativitet avtar om leken aldrig får 
avslutas på ett vedertaget sätt; barn bör få leka klart. Barnens tilltro till 
förskolepersonalen kan också komma att ifrågasättas om barnen inte kan vara 
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med och påverka aktivitetens start och slut.  

⦁ Lekpartner

När en förskollärare aktivt deltar i barns lek skapas en roll som lekpartner. 
Det innebär att läraren samspelar, deltar och följer med i lekens regler och 
utformning. Knutsdotter Olofsson (2017) skriver att när vuxna deltar i barns 
lek är det på barnens villkor och inte tvärtom. Förskolepersonalen intar inte 
en maktposition utan låter barnet eller barnen styra leken och anpassar sig 
efter lekreglerna. Nedan beskrivs en aktivitet där förskolläraren inter en roll 
som lekpartner (bilaga 6). 

Observationen genomförs i utomhusmiljö där tio barn leker tillsammans med en 
personal på gården i en skogsdunge. De leker flygplan tillsammans. Ett barn är pilot och 
de andra barnen samt förskolläraren är medpassagerare. Piloten informerar tydligt hur 
de andra ska sitta på stenarna, som fungerar som flygplansstolar. Ett av barnen blir 
upprörd över att han inte får vara pilot. Förskolläraren uppmuntrar barnet att delta 
men att pilotpositionen är upptagen för tillfället. Barnet visar tydligt med sitt 
kroppsspråk att han inte accepterar det och lämnar leken men stannar i närheten för att 
observera de andra. Läraren fortsätter leken tillsammans med barnen. Efter en stund 
informerar piloten att de kommit fram till Leos lekland och alla ska gå av. Tillsammans 
går de mot sandlådan som representerar Leos lekland. Den vuxne deltar aktivt under 
hela lekprocessen och följer lekens regler utan avbrott. Det barn som tidigare varit 
upprörd över pilotpositionen ansluter nu till leken och har accepterat att han inte kan 
vara pilot. Leken fortsätter under en längre stund.

Som tidigare nämnts, skriver Knutsdotter Olofsson (2017) att om vuxna deltar 
i leken blir maktkampen inte så markant mellan varken barnen, eller mellan 
barn och förskolepersonal. Pramling Samuelsson och Johansson (2009) 
uppmärksammar i sin studie att lärare som deltar i barns lek resulterar i att 
barn vill ha fler leksituationer där lärare är delaktiga. 

Analys

När förskolepersonal blir lekpartners får barnen öva samspelet med vuxna på 
ett likvärdigt sätt. Reglerna ska följas av alla, demokratiregler, turtagning och 
andra sociala roller övas på ett naturligt sätt. Slutsatsen är att barnen behöver 
känna delaktighet och inflytande tillsammans med de vuxna och samtidigt få 
verktyg för framtiden. Därför bör förskollärarna fortsätta att vara lekpartners. 

⦁ Lekledare 

Lekledare går att vara på olika sätt. Det kan vara att ordna en pedagogisk 
planerad aktivitet, att minska spring i förskolan och att få barnen lugna för att 
styra upp en rörig situation. I exemplet nedan beskrivs rollen som lekledare 
under en planerad aktivitet (bilaga 9). 

Avdelningen har ett pågående tema där olika djur synliggörs. Under observationen hade 
förskolläraren planerat en pedagogisk aktivitet där djuret hönan presenterades. 
Förskolläraren inleder med en samling där hon introducerar vad som kommer att ske 
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och visar en film om hur hönan värper och ruvar ett ägg. Ett av barnen visar inget 
intresse och lämnar samlingen. Läraren ber honom komma tillbaka när han känner sig 
redo. Under filmen lyssnar hon in barnens tankar och frågeställningar samt bekräftar 
och besvarar dessa. De sätter sig tillsammans vid ett bord, där barnen får studera ett 
äggs utseende, utvändigt och invändigt. Den vuxna lyssnar in barnens tankar samt låter 
barnen smaka och lukta på ägget. Förskolläraren ställer utmanande frågor till barnen 
som relaterar till den tidigare visade filmen. Det barn som tidigare lämnat samlingen 
ansluter nu till aktiviteten och deltar. Detta uppmuntras av förskolläraren som skapar 
en dialog med barnet. Avslutningsvis önskar ett av barnen att få rita en höna vilket 
redan var planerat. Via Ipad tar förskolläraren fram en bild på en höna och ägg. Alla 
barn som vill får nu möjlighet att rita av bilderna på sitt eget vis. 

Sandberg m.fl. (2012) skriver att lek och spel är ett strävandemål för alla 
förskolebarn och avgörande för barns allmänna utveckling och lärande. Det 
krävs att förskolepersonal skapar lekmöjligheter i förskolan för att småbarn 
ska utvecklas optimalt. Lillemyr (2013) hänvisar till Vygotskijs sociokulturella 
perspektiv, genom att göra lärandet spännande och lustfyllt skapas en större 
chans till utveckling hos barnet. 

Analys

Läraren skapade en planerad aktivitet som genomfördes med fokus att barnen 
skulle känna lust till lärande. Under observationen gav förskolläraren barnen 
möjlighet att frivilligt delta och tillät barnen att gå ifrån och komma tillbaka 
vid ett senare tillfälle. Slutsatsen är att genom en planerad aktivitet utmanas 
barnens lärande på en annan nivå än om barnen skulle ha lekt på egen hand.  
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⦁ Resultatfördjupning

Tabell 1. Hur förskolepersonals roller och delaktighet synliggörs i barnens 
utomhuslek.

Utomhuslek Roller Delaktighet 

Rutschkana Konfliktlösare 
Observatör 

Turordningsansvarig 

Flygplan Lekpartner Leker med barnen på 
barnens villkor 

Flaskan Lekpartner Hjälper och sätter igång 
leken

Kurragömma Observatör Är beredd att ingripa 

Tabellen ovan (tabell 1) beskriver observationerna som genomfördes utomhus. 
Tabellen visar att roller som konfliktlösare, observatör och lekpartner var 
vanligt förekommande. Förskolepersonalens delaktighet innebar att de bland 
annat ansvarade för turordningen vid rutschkanan och där även intog de en 
konfliktlösande roll. I observationen flygplan agerade förskolepersonalen som 
lekpartner genom att leka med barnen på barnens nivå. I aktiviteten flaskan 
sågs en annan typ av lekpartner nämligen igångsättaren och stöttepelaren. 
Observatörsrollen kunde också skönjas under rutschkanesituationen. 
Förskolläraren studerade leken på avstånd men var beredd att ingripa i 
barnens lek om eventuell konflikt eller skada skulle uppstå. 

Tabell 2. Hur verksam personal deltar i barnens inomhuslek samt vilka 
roller de påtar sig.

Inomhuslek Roller Delaktighet

Plusplus Lekpartner Leker och aktiverar 
barnet

Kattlek Observatör Hjälper barnen att hitta 
inspiration till lek

Armband och pärlor Lekledare 
Lekförstörare 

Förskolläraren hjälper 
och uppmuntrar barnen

Lastbil och släp Lekpartner Utmanar, ställer frågor 
och uppmuntrar barnen 
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Bilen Konfliktlösare Kommunicerar och 
uppmuntrar barnen

Tabell två (tabell 2) visar observationerna som gjordes inomhuslek. De roller 
som framkom under inomhusleken var lekpartner, observatör, lekledare, 
lekförstörare, lekpartner samt konfliktlösare. Lekpartnerrollen synliggjordes i 
två av observationerna. När förskollärarna agerade lekpartner lekte de 
tillsammans med barnen och utmanade deras lek med hjälp av frågor och 
uppmuntran. Observatörsrollen skapades då några barn inte själva kunde 
sätta igång någon aktivitet. Förskolepersonalen observerade detta och hjälpte 
barnen att starta upp en lek, i detta fall en kattlek. I en annan observation 
agerade förskolläraren lekledare vilket innebar att hon höll i en aktivitet som 
barnen önskat. Hon tog fram olika material för att leken ska utvecklas och 
uppmuntrade barnen att prova själva i aktiviteten. I samma observation 
uppstod rollen som lekförstörare. En förskollärare påbörjade sin dag och gick 
fram för att samtala med den aktiva läraren. Under samtalet började barnens 
fokus att avta vilket bidrog till att aktiviteten avslutades. I den sista 
inomhusleken användes rollen som konfliktlösare. Förskolepersonalen 
uppmärksammade att barnens tonläge började bli irriterat och uppmuntrade 
barnen att använda sin kommunikation för att förstå varandra. Hon 
kommunicerar med barnen tills konflikten var löst och lämnade sedan leken. 

Tabell 3.  Hur personalens roller och delaktighet uppmärksammades i en 
planerad lek.

Planerad lek Roller Delaktighet 

Hönan Lekledare 
Observatör

Aktivt deltagande 

Den sista tabellen redogör för en planerad lek och hur förskolläraren agerade 
som lekledare samt observatör vid ett och samma tillfälle. Förskolläraren 
skapade en aktivitet om djuret hönan och uppmuntrade barnen att aktivt delta 
genom att ställa frågor, lyssna in deras åsikter och funderingar samt att hon 
satt tillsammans med dem på golvet. Hon observerade att ett barn inte hade 
samma intresse som de andra och utvecklade leken till ett skapande som 
gjorde att detta barn återfick intresset för aktiviteten. Observationen visade på 
att en aktivt deltagande förskollärare kan återskapa respektive nyskapa ett 
intresse hos barnen. 

⦁ Resultatsammanfattning

Det är svårt att dra några slutsatser då studiens material är begränsat. 
Observationerna visar dock att de roller som är mest framträdande är 
observatörsrollen och lekpartnerrollen. När det gäller delaktigheten visade det 
sig att även som observatör fanns det ett visst mått av deltagande. I det ena 
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fallet gick förskolläraren in i leken och styrde upp vad som upplevdes som en 
okontrollerad lek. I den andra situationen visade sig delaktigheten då den 
vuxna aktivt hjälpte till med att få tillbaka barnets fokus på aktiviteten. I de 
två resterande observatörsrollerna var förskollärarna i bakgrunden och deltog 
inte aktivt i leken. 

När det gäller konfliktlösarrollen och lekförstörarrollen så visar studien att de 
två rollerna förekommer i tre observationer. Lekförstörarrollen visar sig när 
tredje part oväntat kommer in och avbryter den pågående aktiviteten. 
Konsekvensen av detta blir att barnen tappar fokus och leken avbryts. Rollen 
som konfliktlösare förekommer vid två tillfällen. Den ena konflikten som ska 
lösas handlar om att barnen inte kommer överens i bilen vilket hanterades av 
förskolläraren direkt. Den andra konflikten handlar om turtagningsregler vid 
rutschkanan. 

Som lekpartner och lekledare agerar förskollärarna vid sex tillfällen, lekledare 
vid två tillfällen och lekpartner vid fyra tillfällen. Vid den planerade aktiviteten 
agerade förskolepersonalen som lekledare, höll i aktiviteten, fördelade 
uppgifter, introducerade aktiviteten och delade ut material. I en annan 
observation sågs lekledarrollen när förskolläraren bjuder in till 
armbandsaktivitet. Förskolläraren introducerar en ny teknik att pärla 
armband. Rollen som lekpartner observerades bland annat i en lek där ett 
barn agerar pilot och förskolläraren samt de andra barnen är passagerare. En 
annan aktivitet innebar att förskolläraren och barnen letade efter en 
försvunnen flaska. Ytterligare en observation av rollen som lekpartner var när 
tre barn försökte att hitta rätt släp till den aktuella lastbilen. En sista 
lekpartnerroll var när den vuxna tillsammans med ett barn byggde med 
legoliknande material som kallas plus-plus. 

Utifrån resultatredovisningen synliggörs några av de olika rollerna som 
förskollärarna påtar sig. När det gäller delaktigheten har studien visat att det 
går att vara aktiv på olika vis. Det går att vara delaktig under hela aktiviteten, 
det går att vara delaktig i en del av aktiviteten och det går också att vara 
delaktig till och från i leken. Vad som vidare sågs i studiens observationer var 
att attraktiviteten för leken ökade då förskolepersonal aktivt deltog i den.

⦁ Diskussion 

I denna del kommer vi att behandla undersökningens metod- och 
resultatdiskussion.  Där återkopplar vi till studiens syfte och det 
sociokulturella perspektivet. Vi avslutar resultatdiskussionen med att ge 
förslag på fortsatt forskning.  

⦁ Metoddiskussion

Syftet med denna studie är att med hjälp av Brymans (2011) kvalitativa icke-
deltagande observationer undersöka och synliggöra förskolepersonalens roll 
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och delaktighet under pågående aktivitet i barns lek. Den valda metoden 
innebar att vi som observatörer tolkar och beskriver subjektivt det som sker i 
förskolans miljö och hur deltagarnas beteenden förändras under 
observationerna. Vi anser att icke-deltagande observationer var den bästa 
metoden för att nå syftet med studien. Med icke-deltagande observationer var 
vår förhoppning att inte störa förskolepersonalen i deras arbete och inte heller 
påverka den planerade verksamheten. Vår tolkning är att personalen upplevs 
tycka det är en press att bli observerade av utomstående. Vi upplever att 
personalen ibland kände press av vår närvaro och på grund av det agerar mer 
aktivt och deltagande i barnens lek. Vi tänker att personalen ibland medvetet 
kan förändra sitt vardagliga arbete och samtal med barnen efter vad de tror att 
vi vill se och undersöka. Trots detta, arbetade majoriteten av personalen 
enligt, vår tolkning, avslappnat och neutralt vilket gör att reliabiliteten för 
undersökningen blev trovärdig. 

Eftersom denna studie endast är utförd på två olika förskolor i Sverige kan vi 
inte dra slutsatsen att det ser lika ut på alla verksamma förskolor. Denna 
studie ger istället en inblick i hur förskolepersonals roll och delaktighet kan se 
ut i det vardagliga arbetet, baserat på två förskolor. På grund av tidsbrist fanns 
inte möjlighet att undersöka fler förskolor vilket hade gynnat undersökningen 
och gett den en bredare och mer tydlig helhetssyn på studiens resultat. 

I studiens första planering ingick det att använda både intervjuer och 
observationer som datainsamlingsmetod. I samråd med handledare framkom 
det att undersökningen hade blivit svårstrukturerad och otydlig med två olika 
insamlingsmetoder samt att tidsplanen hade blivit pressad. Av etiska själv fick 
vi välja bort att använda filminspelning som ett stöd och verktyg för 
observationerna inför datainsamlingen. Detta på grund av att deltagarna i 
studien är barn och materialet blir då etiskt känsligt. Det går inte att vara 
säker på om barnen förstår innebörden av att medverka i studien och att de 
inte skulle våga säga nej då vuxna har automatiskt en auktoritet. Fördelen 
med att använda filminspelnings som metod enligt Bryman (2011) är att 
forskaren kan återgå och studera materialet flertal gånger. Vi som 
observatörer hade kunnat upptäcka saker vi tidigare inte synliggjort med hjälp 
av en filminspelning. 

Den personal som skrivit under missivbrevet med sitt godkännande att delta i 
studien är endast de som finns med i våra noteringar och i denna 
undersökning. Som tidigare nämnts i metodavsnittet har föräldrarna inte 
informerats angående pågående observationer då det är förskolepersonalens 
förhållningssätt till leken som varit aktuell för denna undersökning. Under 
studiens process har vi varit tydliga med att alla deltagare har kunnat avbryta 
när som helst utan förklaring. Vetenskapsrådets forskningsetiska principer, 
anonymitet, tystnadsplikt, sekretess och integritet har under studiens gång 
tagits hänsyn till och deltagarna ha fått största möjliga konfidentialiet som vi 
tidigare nämnt under metodavsnittet. 

Fördelarna med att använda icke-deltagande observationer är att vi som 
observatörer är en del av den vardagliga verksamheten och har möjlighet att 
tolka kroppsspråk och tonläget i personalens röster. En ytterligare fördel är att 
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vi sen tidigare var bekanta med förskolan och dess miljö. Nackdelarna med 
icke-deltagande observationer är att samtal med förskolepersonalen rörande 
deras strategier till rollen och delaktigheten i barnens lek utesluts. I efterhand 
hade en diskussion med förskollärarna varit till hjälp för att skapa förståelse 
för deras ageranden och gett svar på eventuella funderingar gällande 
observationerna. 

⦁ Resultatdiskussion

⦁ Hur kan förskolepersonals roller och delaktighet synliggörs i 
barns lek?

Resultatet visar att förskolepersonals roll och delaktighet i barns lek kan se 
olika ut beroende på leksituationerna. Förskollärarna gör aktiva val i hur de är 
delaktiga och stöttar barnen i leken. Studien visar att rollen som lekpartner 
och observatör används vid flest tillfällen. Andra roller som 
förskolepersonalen innehar är konfliktlösare, lekledare och lekförstörare.  

När förskolepersonalen gick in i rollen som observatör var de sällan delaktiga i 
barnens lek. I observatörsrollen fanns förskollärarna till hands om en 
eventuell konflikt skulle uppstå samt att de hade en överblick över alla barn på 
avdelningen. Pramling Samuelsson och Sheridan (2006) framhåller 
förskollärares observerande roll i leken. Författarna menar att leken ger 
möjligheter att se vilka förmågor och färdigheter barnen behöver utveckla för 
att bevara leken levande. Denna roll ger däremot inte förskolepersonalen en 
delaktighet i barnens lek. Vilket även bekräftas av Knutsdotter Olofsson 
(2017) som menar att det svåraste inom pedagogiken är att delta i barns lek. 
Med hänvisning till vad författaren skriver anser vi att det vore bättre om de 
vuxna lekte mer aktivt med barnen istället för att observera dem. Det skulle ge 
förskollärarna större chans och möjlighet att se vad barnen behöver träna på 
och vad de tycker om att göra.

Som beskrivits tidigare, visar studiens resultat på att barnen uppskattar de 
vuxnas delaktighet i leken, vilket i sig borde vara en framgångsfaktor för att få 
kunskap om barnens utveckling och lärande. Vi påstår därför att den 
observerande rollen inte ger den inblick i barnens lekkompetens som är 
önskvärt. Vi anser att den passiva observatörsrollen kan förbättras. Om 
förskolepersonal tillsammans planerar användandet av rollen ger det 
förskollärarna möjlighet att synliggöra sin egen kompetens och deltagande i 
leken. Med hjälp av en kollega som observerar och antecknar ges en möjlighet 
till att skärskåda sitt eget- och barnens beteendemönster; ett ömsesidigt 
lärande uppstår. 

Jung (2012) skriver att förskollärare agerar som medlare i barnens lek för att 
minska och lösa konflikter som eventuellt uppstår. Ett sätt att använda 
medlarrollen är att locka barnen med annat material, leksaker eller på annat 
sätt avleda konflikten. Förskollärarna kan även uppmuntra till andra lekar, att 
lära barnen att leka tillsammans och utveckla en ökad acceptans för 
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turordning. Lika viktigt är att lära barnen att allt material tillhör alla på 
förskolan. Det Jung (2012) beskriver ovan är också något vi har sett i vår 
studie. Vid observationerna såg vi att de vuxna aktivt gick in i barnens lek för 
att uppmuntra barnen att använda sin verbala- och kroppsliga 
kommunikation med varandra istället för fysisk kontakt. I de flesta fall 
accepterade barnen stödet från den vuxna och leken fortsatte. 

Knutsdotter Olofsson (2017) hävdar att synen på det pedagogiska arbetet har 
varit att det endast ska bedrivas som en planerad aktivitet. Författaren menar 
att det finns risker att gå in aktivt i barnens fria lek. Om detta tankemönster 
finns kan det leta till att personalen på förskolor inte ser om barn är i behov av 
att lära sig leksignaler, fantisera, behärska lekkoder och följa lekens regler. På 
så sätt kan personalen missa en tidig konflikt. Vi hävdar att det är en viktig 
pedagogisk roll att lära barnen hantera konflikter, utveckla och använda sig av 
sin kommunikativa förmåga, innan konflikten eskalerar. Vi ställer oss kritiska 
till att konfliktlösning bara sker som en akut åtgärd och inte fullföljs. När 
förskollärarna i studien använde sig av sin konfliktlösande roll innebar det att 
konflikten blev löst för stunden men frågan är om det var tillräckligt. För att 
åskådliggöra vad vi menar hänvisar vi till exemplet om bilen (s.13-14). Där 
hade det varit önskvärt om personalen fortsatt varit med i leken för att leda 
barnen under hela processen. Det vi observerade var att konflikten hade en 
tendens till att blossa upp igen men istället avbröts leken tämligen fort. 
Slutsatsen, enligt vårt förmenande, är att leken hade kunnat fortgå en längre 
stund om läraren hade fortsatt att delta efter konfliktlösandet.  

När det gäller rollen som lekförstörare har vi under våra observationer sett att 
förskollärare omedvetet går in och förstör barnens lek. Som ett exempel ville 
en utomstående förskollärare, under pågående aktivitet, samtala med 
förskolläraren vilket resulterade i att barnen tappade fokus och leken avbröts. 
Även om handlingen var omedveten hade den kunnat göras annorlunda. Den 
förskolepersonal som störde leken borde ha väntat till efter aktivitetens slut 
eller scannat av situationen och därefter anpassat sig till densamma. Ett 
förslag som hade kunnat fungera är att hon går in i rummet, sätter sig i 
barnens nivå och går i leken för att på så sätt kunna ställa sina frågor till 
kollegan. Istället för lekförstörare hade då förskolläraren blivit en lekpartner. 

Att agera lekpartner innebär att den vuxna är en del i barnens lek och 
anpassar sig efter barnens lekregler. Sandberg m.fl. (2012) refererar till 
Pramling Samuelsson och Johanssons (2009) forskning som visar att barnen 
vill ha med sig lärarna i leken. Barnen kände sig genom detta arbetssätt 
bekräftade. Resultatet i vår undersökning tyder också på att barnen 
uppskattar förskolepersonalens delaktighet i leken. Leksituationerna blev 
längre och lockade fler barn att leka tillsammans. Förskollärarna använde sin 
roll för att locka till lek, utmana leken och för att skapa sociala relationer till 
barnen. Lillemyr (2013) menar att genom det sociokulturella perspektivet har 
förskollärarna fått en mer aktiv roll i barns lek än tidigare. Författaren anser 
att förskolläraren ska på ett medvetet sätt planera och använda leken för att 
främja utvecklingen och lärandet hos barnet. Pramling Samuelsson och 
Johannson (2009) hävdar att barnens egna röster får komma till tals i leken 
och att det är leken som är meningsfull för dem i förskolans verksamhet. 
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Författaren fortsätter beskriva att genom lek får barnen sina röster hörda, 
barnen känner själva att de har kontroll och kan göra egna val. Detta kan 
synliggöras av en aktiv deltagande personal som ger tid för lek. 
Lekpartnerrollen var tillsammans med observatörsrollen den mest 
framträdande rollen i vår studie, vilket vi uppskattar. 

Knutsdotter Olofsson (2017) rekommenderar att de planerade aktiviteterna 
genomförs direkt efter en samling eller vila, innan barnen hunnit starta upp 
en egen lek. Författaren menar att det krävs av förskolepersonalen att vara 
listiga för att inte störa barnens lek men samtidigt guida dem till utveckling, 
utmaning och lärande. I vår studie var det så förskollärarna gick till väga, 
vilket vi anser vara professionellt. Förskollärarna var lyhörda till barnens 
reflektioner och arbetade aktivt för att forma aktiviteten så den intresserade 
alla barn. När förskollärarna intog en lekledarroll startade en nyfikenhet kring 
aktiviteten hos barnen. 

Slutsatsen är att lekledarrollen kan hjälpa personalen att se och synliggöra 
barnens utvecklingsmöjligheter. När förskollärare startar upp en lek öppnas 
möjligheter för barnen att skapa nya relationer och utvecklas socialt, 
tillsammans med andra eller var för sig. 

⦁ Om leken förändras när vuxna aktivt deltar, hur förändras den?

Resultatet i vår studie visar att i de flesta observationerna förändrades 
barnens lek när läraren valde att aktivt delta i leken. Barnen blev under längre 
tid av leken mer aktiva och visade sin glädje över den vuxnes delaktighet, 
leken blev lustfylld och attraktiv att delta i. Detta sågs bland annat i 
observationen av flygplansleken (bilaga 5). Vi observerade att när 
förskolepersonal deltog i leken kunde en smärre konflikt hanteras, utan att 
nämnvärt störa pågående lek. Dessutom kunde barnet, som inte riktigt ville 
inordna sig i spelreglerna tämligen snabbt återansluta till leken. Vi tror att 
detta kunde bero på att läraren fanns där och underlättade för samtliga att gå 
in och ut i leken på ett smidigt sätt, utan att leken avbröts. Förskolläraren 
upplevdes inte som hotfull utan snarare som en förebild och som en hjälp för 
barnen att få möjlighet att utveckla sina sociala färdigheter. Om detta skriver 
också Vygotskij (1995), han påpekar att leken är som en arena med 
möjligheter. Barnen erbjuds genom fantasins hjälp och genom olika miljöer 
att utforska och prova sina sociala kompetenser. 

Engdahl och Ärlemalm-Hagsér (2015) tar upp ännu ett perspektiv på hur 
barnen själva ska ha möjlighet att utforma leken och testa sina färdigheter. 
Författarna skriver att leken ska kännetecknas av frihet, spontanitet och 
kreativitet samt att barnen själva ska kunna välja vad som ska inkluderas i 
leken. I några av studiens observationer ser vi att förskolepersonalen synliggör 
detta och går in i leken på barnens villkor, läraren blir en lekpartner. Vi 
observerade att när förskollärarna bara gick in en kort stund för att till 
exempel avstyra en uppblossande konflikt, störde detta agerande leken och 
barnen tappade fokus. Effekten av agerandet är inte optimalt med hänseende 
till det Engdahl och Ärlemalm-Hagsér (2015) beskriver att leken ska präglas 
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av frihet och kreativitet. Utifrån våra observationer och med stöd av 
författarna vill vi påstå att om förskollärarna stannade kvar i leken efter akuta 
inhopp av olika karaktär, kommer leken att fortgå efter avbrottet och barnen 
kommer behålla sin lekfokus och egenkontroll. 

En annan fördel med att vara delaktig i leken som förskollärare är att barnen 
verkade anstränga sig extra mycket både verbalt såsom i det sociala samspelet. 
Exempel från vår studie är när barnen lastade pinnar på en lastbil (bilaga 2). 
Tillslut lyckades de tillsammans finna en lösning på dilemmat bland annat 
tack vare en flitig kommunikation. Ett ytterligare perspektiv på vikten av 
delaktighet i leken beskrivs av Knutsdotter Olofsson (2017). Författaren 
menar att barn och vuxna är likvärdiga i leken och att maktkampen som kan 
uppstå mellan barnen, uteblir när förskolepersonalen leker tillsammans med 
barnen. Vi finner det troligt att anledningen till barnens ansträngningar och 
den ringa maktkampen, är att barnen vill vara vuxna till lags samt ser dem 
som förebilder. Eventuellt finns där en omedvetenhet hos barnen om att 
förskollärarna har mer makt; makt att avstyra oönskade handlingar. I våra 
observationer upplevde vi att barnen undvek att gå in i konflikter när vuxna 
deltog i leken och att alla barn fick vara med och leka på sina villkor. Vuxnas 
deltagande i leken innebär således, som vi ser det, att barnen anstränger sig 
för att vara en bra kompis på alla vis. 

Engdahl och Ärlemalm-Hagsér (2015) hänvisar till Friedrich Fröbel och hans 
sätt att se på leken som en grundläggande och naturlig livsform för barnen. 
Författarna fortsätter att beskriva den fria leken som en lek fri från vuxna och 
att den ska baseras på barnens fantasi utan vuxnas inblandning. Detta mynnar 
ut i frågan om vilken roll förskollärarna ska ha under den fria leken. Enligt 
författarna skulle det kunna innebära att de vuxna kan dricka kaffe, ta rast, 
prata med varandra medan barnen leker själva. Johannesen och Sandvik 
(2009) skriver att förskollärare vanligtvis intar en passiv eller aktiv roll när 
barnen leker. De frågar sig om det finns ett mellanting mellan den aktiva 
läraren och den passiva läraren och vad denna roll i så fall kan vara. Som 
tidigare nämnts visar vår undersökning att barnen uppskattar 
förskolepersonalen närvaro i leken. 

Engdahl och Ärlemalm-Hagsér (2015) belyser ovan Fröbels idé som och drar 
slutsatsen att resonemanget i värsta fall, kan leda till en legitim passivitet hos 
förskollärarna, om det är den fria leken som ska styra. Vi anser att detta kan 
bidra till att förskolläraryrket ses som ett arbete som inte kräver utbildning, 
kvaliteten dalar och omgivningen får förutfattade meningar kring yrkeskåren; 
stereotyper och makthierarkier bildas. Oron, utifrån detta resonemang, finns 
att könsrollerna cementeras; kvinnor tar hand om barnen och fikar medan 
männen arbetar och försörjer familjen. Vi ansluter oss därför till Engdahl och 
Ärlemalm-Hagsér (2015) som menar att under fri lek bör vuxna vara 
närvarande så att de vet vad barnen leker med. De uttrycker att forskning 
visar att när förskolepersonal inte är närvarande tar vissa barn sig en rätt att 
utöva makt över andra barn genom exempelvis uteslutning ur leken. 
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⦁ Slutsats

Vår slutsats är att förskollärarens roll och delaktighet i barns lek är 
betydelsefull. När vuxna aktivt deltar i barns lek får de kunskaper om barnen, 
vilket de kan använda sig av i den pedagogiska planeringen. Att aktivt vara 
engagerad i barns lek kan också medföra att de barn som annars inte vågar 
delta i leken får mod att ändå våga försöka. Leken kan också ge 
förskolepersonalen möjlighet att bekräfta och synliggöra det enskilda barnet, 
vilket vi upplever skapar en god självkänsla och gynnar barnets 
självförtroende. 

Studien framhåller att personalen har många roller som ibland växlar under 
pågående lek. Med detta kan sägas att förskollärares arbete av karaktären är 
flexibel. De roller som studien synliggjort är konfliktlösare, observatör, 
lekpartner, lekledare och lekförstörare. Slutsatsen när vi undersökt dessa 
roller är att de påverkar och påverkas på olika sätt utifrån situationen. I rollen 
som observatör finns möjligheter för förskolepersonalen att se vilka behov 
som finns hos barnen. Rollen kan också användas till att i förebyggande syfte 
ingripa i olika aktiviteter, för att senare tas till vara och användas i det 
pedagogiska arbetet. Rollen som konfliktlösare är en roll som frekvent 
används för att styra upp leken när barnen själva tappar kontrollen. Lekledare 
uppmuntrar och utmanar barnen att se och ta tillvara möjligheter; leda 
barnen framåt. 

Rollen som lekförstörare var en roll som endast kunde ses vid ett tillfälle i 
studien. En utomstående lärare kom och tog plats i en redan pågående 
aktivitet vilket fick till följd att aktiviteten avbröts. Vår studie visar att den roll 
som var mest påtaglig och frekvent förekommande var lekpartnerrollen. Vår 
tolkning utifrån våra observationer är att del rollen var mest uppskattad av 
barnen. Slutsatsen är att förskolläraryrket är komplext och mångfacetterat 
samt kräver att förskolläraren är flexibel och har förmågan att byta roller 
under dagen och efter situation. Frågan är om förskollärarna själva är 
medvetna om de olika roller de intar under det vardagliga arbetet. Vi är inte så 
säkra på det. Det är en fördel, enligt vårt sätt att se det, om förskollärarna har 
en medvetenhet om alla roller och deras betydelse i leken. Med 
medvetenheten kan de gå in mer i rollen och utnyttja den för barnets bästa. 
Om de inte har förmågan att använda sig av rollerna kan de bland annat gå 
minste om väsentlig information om barns lekutveckling, 
socialisationsmönster. 

Studien har varit intressant och lärorik att utföra och tolka. Att forska kring 
förskollärarens roll och delaktighet i barns lek har varit fängslande. Vi har sett 
olika förhållningssätt, beroende på personal och barngrupp, och hur dessa har 
haft olika betydelse för barnen. Undersökningen har gett oss fler perspektiv på 
hur förskollärare kan använda sig av olika roller och förhållningssätt i mötet 
med barngrupperna. Det tar vi med oss i vår framtida yrkesroll. Studien har 
också gett oss en ökad förståelse för betydelsen av förskollärares aktiva 
psykiska och fysiska deltagande i leken. Genom att synliggöra de olika rollerna 
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och de vuxnas delaktighet har vi utvecklat vårt reflekterande förhållningssätt. 

Vi hoppas att vår studie kommer leda till en fortsatt diskussion kring 
betydelsen av barns lek samt förskolläraryrkets komplexitet, bland annat 
gällande roller och delaktighet. Vi anser att vår studie är intressant för både 
framtida studenter, all personal som arbetar i förskolans verksamhet samt 
övriga personer med intresse för barns lek. 

⦁ Förslag till fortsatt forskning 

De resultat vi fått fram i denna studie ger oss inblick i hur förskollärare agerar 
och deltar i barns lek. Undersökningen är relativt liten och skulle kunna 
utvecklas ytterligare genom att omfatta ett större antal förskolor. Med fler 
antal observationer på ett större antal förskolor, med en mer detaljerad 
datainsamling kring skillnader och likheter runt förskolepersonals roll och 
delaktighet i barns lek, ökar studiens reliabilitet och validitet.

Genom att komplettera studiens datainsamlingsmetod med djupintervjuer 
kan förskollärarnas tankar kring betydelsen av deras roller och delaktighet i 
barns lek bli tydlig och konkret. Undersökningen skulle även med fördel 
kunna fokusera på lärandemiljöns betydelse för förskolepersonals delaktighet 
i barns lek. 
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Bilagor

Bilaga 1. 

Missivbrev till förskolepersonal
Information om vår studie ”Förskolepersonalens roll och delaktighet i barns 
lek”.

Vi som observerar och undersöker denna studie är Saara Pettersson och Alida 
Ljunggren. Vi läser vår sista termin på förskollärarprogammet vid 
Mälardalens Högskola i Västerås. Vi kommer att observera barnens och 
pedagogernas roll i leken. Ni som personal på förskolan tillfrågas härmed om 
deltagande i vår undersökning. Det är endast personal som gett tillåtelse som 
kommer finnas med i observationerna. Vid kursens slut kommer allt insamlat 
material att raderas. 

Studiens syfte är att synliggöra förskollärarnas roll och delaktighet i barns lek. 
Fokus kommer att ligga på observationer av förskolans dagliga verksamhet. Vi 
anser att med hjälp av observationer får vi en tydlig inblick hur förskollärare 
deltar och agerar i barns lek.

Det är frivilligt att välja om ni vill delta i vår studie. Ni har rätt att när som 
helst avbryta er medverkan utan förklaring eller motivering kring varför ni 
väljer att avsluta ert deltagande. Självklart sker detta utan några negativa 
konsekvenser för dig. Det insamlade materialet kommer endast användas i 
denna undersökning och uppgifter om de som deltar kommer att vara 
anonyma. Detta gäller även information kring förskolan. 

Vi har planerat att observera er i tre dagar under vecka 46 och 47. 
Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid 
Mälardalens Högskola som i sin slutversion läggs ut på databasen Diva.

Om du/ni har några frågor kontakta oss gärna på följande adress
Saara Pettersson spn14003@student.mdh.se
Alida Ljunggren aln14011@student.mdh.se

( ) Jag godkänner deltagande i denna studie.
( ) Jag godkänner ej deltagande i denna studie.

Ort och datum Underskrift

Alida Ljunggren Saara Pettersson
070-4822586                                                                 073-6373222

Vår handledare på Mälardalens Högskola
Mia Heikkilä
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mia.heikkilä@mdh.se
021-103117
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Bilaga 2. 

Observation 1 ”bilen”
Tre barn plus en docka leker med en kartong. De använder kartongen som en 
bil och ska åka till Leos lekland. Ett barn kör bilen och de andra barnen är 
passagerare. De låter som en bil brummar, de tutar, de nekar andra barn att 
delta i leken. Det är trångt i bilen, vilket ofta leder till konflikt mellan barnen i 
form av knuffar och arga/gnälliga röster. Barnen löser konflikterna, ibland 
själva, men ibland går förskolläraren in i leken för att stötta. Förskolläraren 
uppmuntrar till att barnen ska ha dialog med varandra och berätta vad de 
vill/känner/vill förmedla med sina ord istället för buffel. När barnens lek 
fortgår lämnar förskolläraren situationen och observerar resterande 
barngrupp. Leken fortsätter med att barnen ska åka och handla på affären och 
gå på gympa. Barnen har då handväskor i bilen där de lägger sina matvaror. 
När de klev ur bilen för att handla stannade leken upp och de slutade att leka 
tillsammans. Leken varande i cirka 25 minuter.

Vår reflektion: Förskolläraren agerar som stöd när hon ser leken blir 
avbruten. Genom att uppmuntra till dialog hjälper hon barnen att fortsätta sin 
lek och hjälper de att förmedla sina känslor och viljor till ord. Vi hade önskat 
mer delaktighet i leken efter dilemmat då barnen accepterade henne i leken 
och var i behov vid flertal tillfällen av mer ledning. 
Pedagogens roll: Konfliktlösare. 

Vad händer? Vad gör förskolläraren? Vad gör barnen?

⦁ Tre barn leker bil med 
en kartong.

⦁ Konflikter uppstår.
⦁ Barnen utvecklar leken 

genom att lägga till vart 
de ska åka och handla 
och gå på gympa. 

⦁ Uppmuntrar barnen att 
använda sina ord 
istället för fysisk 
kontakt vid konflikt.

⦁ Hjälper barnen föra 
dialog mellan varandra. 
Barnen får berätta vad 
de känner och vill 
förmedla. 

⦁ ”Vad har du för idé?”
⦁ ”Berätta vad du 

känner”.

⦁ De leker bil.
⦁ De pratar och skrattar 

med varandra.
⦁ De blir arga när 

kompisen tar för stor 
plats i bilen.

⦁ De säger sluta, knuffas 
och gnäller, skriker på 
varandra.

⦁ De uppfattas att ha 
roligt största delen av 
leken. 

⦁ ”Jag får inte plats”.
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Bilaga 3

Observation 2 ”lastbil och släp”
Tre barn lastade glasspinnar på en lastbil. Lastbilen blev överlastad och de 
ville ha ett släp för att kunna lasta allt. De hämtade ett släp som inte passade 
till den aktuella lastbilen. Pedagog uppmuntrade till att prova andra släp. 
Frågade ledande frågor om hur de skulle gå vidare med lastningen. Barnen 
provade ett antal olika släp för att hitta rätt storlek till sin lastbil. Barnen ville 
ha hjälp av pedagogen att sätta fast släpet, men pedagogen uppmuntrar att 
prova själva och ber barnen att ta hjälp av varandra. Barnen lyckas själva sätta 
rätt släp till rätt lastbil. 

Vår reflektion: Barnen blev utmanade att prova och testa själva. De använde 
sig av matematiska begrepp som framför, bakom, stor och liten. Genom att 
samspela och kommunicera lyckades barnen tillsammans med förskolläraren 
lösa problemet med släpet. Leken avslutades efter att rätt släp hamnat på rätt 
lastbil. Leken varade i cirka 10 minuter. 
Pedagogens roll: Lekpartner.

Vad händer? Vad gör förskolläraren? Vad gör barnen?

⦁ Tre barn lastar 
glasspinnar på en 
lastbil.

⦁ Lastbilen blir 
överlastad. 

⦁ Barnen letar efter 
rätt släp till den 
aktuella lastbilen.

⦁ Uppmuntrar till att 
testa de olika släpen 
själva.

⦁ Ställer frågor kring 
hur de kan göra för 
att få fast släpen. 

⦁ Kommunicerar/ 
diskuterar. 

⦁ 

⦁ Barnen försöker hitta rätt 
släp till den aktuella 
lastbilen.

⦁ Barnen provar olika släp 
och märker att alla inte 
passar.

⦁ Barnen använder 
matematiska begrepp.

⦁ Kommunicerar/diskuterar. 
⦁ De finner tillslut rätt släp 

och hjälps åt att sätta fast 
den. 
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Bilaga 4 

Observation 3 ”armband och pärlor”
6 barn och en pedagog sitter vid ett bord och pärlar armband. Pedagogen 
lyssnar till barnens önskningar om att använda piprensare istället för 
gummiband. Pedagogen hämtar piprensare och de barn som vill, får välja att 
använda dessa. Barnen pratar om färg, form, mönster och storlek. Pedagog är 
aktivt närvarande och uppmuntrar barnen att utmanar sig själva. En andra 
pedagog kommer in till rummet och vill prata med den aktiva pedagogen. 
Aktiviteten fortgår men barnen börjar tappa intresse.

Vår reflektion: Pedagogen introducerar att pärla med piprensare. Barnen 
får valmöjligheter att prova något annat. Pedagogen är aktivt deltagande och 
stödjer barnen i processen. Däremot störs aktiviteten av att en annan pedagog 
kommer och vill samtala med den aktiva pedagogen. Detta stoppar upp 
barnens intresse. Barnen visar med kroppsspråket att de förstår något nytt ska 
ske. I detta fall fruktstund. Pedagogen ger uttryck för att vara orolig av att inte 
veta vad som är planerat för dagen och detta smittar av sig på barngruppen.
Pedagogens roll: Lekledare, inspiratör.
Andra pedagogens roll: Lekförstörare. 

Vad händer? Vad gör förskolläraren? Vad gör barnen?
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⦁ Barnen vill pärla och 
göra armband.

⦁ Pedagogen hjälper 
barnen att göra ett stop 
med hjälp av en pärla i 
slutet av armbandet.

⦁ Pedagogen hämtar 
piprensare då några av 
barnen önskar att 
använda det.

⦁ Hon lyssnar in barnens 
önskemål och uppfyller 
dem.

⦁ Hon är delaktig och 
utmanar dem att prova 
själva när de uttrycker 
de inte kan.

⦁ En andra pedagog 
kommer in i rummet 
vilket gör vissa barn 
oroliga. 

⦁ De klipper snöre för att 
pärla med. 

⦁ De hjälper varandra 
klippa.

⦁ De häller upp pärlor i 
en mindre skål till sig 
själva. 

⦁ De ber om hjälp när 
pärlorna inte vill på 
snöret.

⦁ Barnen testar att pärla 
på piprensare. 

⦁ De pratar om färger 
och former på pärlorna. 

⦁ De hjälper varandra att 
plocka upp pärlor som 
ramlat på golvet. 

⦁ De blir 
oroliga/nojiga/störda i 
leken när en till 
pedagog kommer in i 
rummet och diskuterar 
med den aktiva 
pedagogen. Några 
lämnar då aktiviteten. 

Bilaga 5

Observation 4 ”rutschkana”
Barnen ville snabbt ut för att åka rutschkana. Tio barn vid en liten rutschkana 
skapade lång kö och väntetid. Några barn trängdes före i kön vilket skapade 
konflikter. Pedagogen deltar genom att vara en säkerhets- och 
konflikhanterare. Hon dirigerar barnen att ställa sig efter varandra och 
uppmuntrar till att vara en bra kompis. Pedagogen inser att konflikterna 
kommer att fortgå och föreslår att de ska fortsätta leken vid den större 
rutschkanan. Några barn fortsätter leken vid den större rutschkanan medan 
andra byter lek. Pedagogens roll avtar och hon intar en observerande roll då 
konflikterna avtog. 

Vår reflektion: Barnen leker gärna tillsammans och med denna pedagog. De 
vill att hon ska se och bekräfta dem under leken. Svår och vanlig situation i 
förskolan där turtagning och konflikter ofta uppstår. Ensam pedagog med tio 
barn ger utmaning till en harmonisk lek. Positivt att hon fick barnen att 
fortsätta leka vid den större rutschkanan även om alla inte fortsatte den leken. 
Då det förhindrade allvarligare konflikt och eventuell skada. 

39



Pedagogens roll: Konfliktlösare, observatör.

Vad händer? Vad gör förskolläraren? Vad gör barnen?

⦁ Barnen klär på sig och 
vill gå ut för att åka 
rutschkana. 

⦁ Det skapas trängsel och 
konflikter uppstår.

⦁ Barnen vill att 
pedagogen ska se på 
när de åker ner från 
rutschkanan.

⦁ Försöker minska 
konflikterna i kön 
genom att stå bredvid 
och guida barnen rätt. 

⦁ Hon uppmuntrar 
barnen att vara en bra 
kompis.

⦁ Hon ger förslag att byta 
till den större 
rutschkanan när fler 
barn kommit ut. 

⦁ Hon uppmärksammar 
barnen när de vill att 
hon ska se.

⦁ Barnen trängs och 
knuffas.

⦁ Barnen vill att 
pedagogen ska 
uppmärksamma när de 
åker ner.

⦁ Barnen accepterar 
pedagogens förslag att 
byta till den större 
rutschkanan.

⦁ Leken fortsätter för 
några av barnen när de 
byter kana. 
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Bilaga 6

Observation 5 ”flygplan”
Tio barn leker tillsammans med en pedagog vid de stora stenarna på gården. 
Ett barn är pilot och de andra är passagerare. De ska flyga till Leos lekland. Ett 
barn är irriterat och skapar konflikt med de andra barnen. Pedagogen 
förklarar då att barnet är på dåligt humör och att han får vara ifred en stund 
lite utanför leken, det är okej. Piloten informerar tydligt om när de är framme 
och inte. När de är framme går de tillsammans av planet och vidare mot Leos 
lekland. Piloten är lekens ledare. Förskolläraren är en del i leken som 
medforskande lekpartner tillsammans med de andra barnen. Barnet som blivit 
upprört ansluter senare till leken.  

Vår reflektion: När pedagogen blir en lekpartner upplevs barnen gilla leken. 
Leken fortgår under en längre period och de flesta barn behåller sitt intresse 
och engagemang för leken när en pedagog är närvarande och delaktig. 
Pedagogens roll: Lekpartner.

Vad händer? Vad gör förskolläraren? Vad gör barnen?

⦁ Tio barn och en 
pedagog leker ute på 
gården där det finns 
många stora stenar. 

⦁ Stenarna representerar 
ett flygplan.

⦁ Ett barn är pilot, 
resterande är 
passagerare.

⦁ De ska flyga till Leos 
lekland. 

⦁ Piloten visar vägen dit.

⦁ Förskolläraren är en 
lekpartner.

⦁ Deltar och lyssnar på 
pilotens instruktioner.

⦁ Försöker stötta det 
barn som blir upprört 
och lämnar leken.

⦁ Följer med i lekens 
framgång utan att 
avbryta för att prata 
med andra pedagoger. 

⦁ Barnen leker pilot och 
passagerare som flyger 
flygplan. 

⦁ Ett barn styr leken och 
agerar pilot.

⦁ Ett barn blir upprörd 
över att han inte får 
vara pilot och går iväg 
från stenarna.

⦁ Barnen går i samlad 
trupp efter piloten när 
de ska gå till Leos 
lekland. 

⦁ Barnet som blivit 
upprört ansluter till 
leken igen. 
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Bilaga 7

Observation 6 ”flaskan”
Ett barn ber om hjälp att hitta sin vattenflaska som hon tappat i skogen. 
Pedagogen skapar ett lustfyllt letande där hon ställer ledande frågor som 
exempel: vart har ni varit? Hur ser flaskan ut? Kan man se spår i snön? Fler 
barn blir nyfikna och sluter upp till letandet och pedagogen blir en lekpartner 
där uppgiften blir att hitta vattenflaskan. Barnen uppmuntras att hjälpa och 
stötta varandra i letandet efter flaskan. 

Vår reflektion: Förskolläraren skapade en lek av något som annars upplevs 
som ledsamt för barnet. Att söka efter flaskan skapade en gemensam lek. 
Barnen blev motiverade att leka vidare med exempelvis karta, spåra med 
mera. 
Pedagogens roll: Lekpartner.

Vad händer? Vad gör förskolläraren? Vad gör barnen?

⦁ Ett barn har tappat 
bort sin vattenflaska i 
skogen.

⦁ Pedagog och barn letar 
efter den tillsammans.

⦁ Det blir en lustfylld lek 
som utvecklas vidare.  

⦁ Ställer ledande frågor 
till barnen för att de 
ska återberätta vart de 
har varit i skogen.

⦁ Hjälper barnen att leta.
⦁ Får letandet till en 

lustfylld lek.  

⦁ De ber om hjälp att leta 
efter flaskan.

⦁ De hjälper varandra att 
leta och går till de 
ställen de tidigare lekt 
vid.

⦁ De fortsätter efteråt att 
rita skattkartor i snön 
och hitta tjuvarna.  
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Bilaga 8

Observation 7 ”kurragömma” 
Ett tiotal barn leker kurragömma i skogen. Pedagogen står lite på avstånd och 
observerar. Barnens röster låter som att en konflikt har uppstått. Pedagogen 
avvaktar med att gå fram till barnen för att se hur konflikten urartar sig. 
Pedagogen intar en observerande roll och litar på att baren klarar av att lösa 
situationen på egen hand. Hon står däremot beredd på att gå in i aktiviteten 
som stöd vid behov.

Vår reflektion: Pedagogen tar en observerande roll och låter barnen öva på 
konfliktlösning. Förskolläraren var medveten om situationen och fanns till 
hjälp om barnen skulle vara i behov av det. 
Pedagogens roll: Observatör.

Vad händer? Vad gör förskolläraren? Vad gör barnen?

⦁ Barnen leker 
kurragömma i skogen.

⦁ En konflikt uppstår.

⦁ Observerar barnens 
lek.

⦁ Är beredd att ingripa 
för att lösa konflikten.

⦁ Avvaktar och lyssnar in 
deras dialog. 

⦁ Förskolläraren står 
kvar och observerar 
leken vidare.

⦁ Barnen leker 
kurragömma.

⦁ De uppstår en konflikt 
om vem som ska leta.

⦁ Barnen reder ut 
konflikten på egen 
hand. 
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Bilaga 9

Observation 8 ”Hönan” 
Pedagog startar upp aktiviteten med en samling, där hon visar en film på 
kycklingar, höns och tuppar. Introducerar aktiviteten, ställer ledande och 
utmanande frågor och lyssnar in barnens tankar. Fem av sex barn deltar 
aktivt. Ett av barnen tappar lite fokus och svävar iväg för att leka med annat. 
Detta respekterar pedagogen och lockar tillbaka barnet när tillfälle ges och 
barnet återvänder till aktiviteten. Efter introduktionen går pedagogen vidare 
med att diskutera om ägg och dess utseende, vart ägg kommer ifrån osv. Till 
hjälp har hon ett fysiskt ägg som de kläcker tillsammans och samtalar om. 
Pedagogen lyssnar åter igen in barnens reflektioner och baserar sina frågor 
efter deras tankar. Barnen uttrycker att de vill måla en höna vilket pedagogen 
redan planerat så de avslutar med att måla varsin höna genom att titta på en 
bild på Ipaden hur en höna ser ut. 

Vår reflektioner: Pedagogen är lyhörd till barnens reflektioner, tankar och 
funderingar. Hon lockar in de barn som ibland tappar fokus. Hon introducerar 
aktiviteten tydligt och intressant vilket gör att barnen skapar ett intresse för 
att fortsätta lyssna och skapa. 
Pedagogens roll: Lekledare, observatör.

Vad händer? Vad gör förskolläraren? Vad gör barnen?

⦁ De har en samling med 
introduktion av höns.

⦁ De tittar på film via 
Ipad.

⦁ De studerar ett fysiskt 
ägg tillsammans.

⦁ De målar hönor med 
målarfärg. 

⦁ Introducerar en 
aktivitet.

⦁ Visar film på hur det 
kan se ut vid en 
hönsgård.

⦁ Samtalar om hur ett 
ägg fungerar, ser ut, 
används med mera. 

⦁ Lyssnar in.
⦁ Tillåter de barn som 

inte har intresse att 
komma tillbaka när de 
är redo. 

⦁ Tar fram bild på en 
höna vid skapandet. 

⦁ Tillåter barnen att leka 
när de känner sig klara 
med aktiviteten. 

⦁ 

⦁ Majoriteten av barnen 
deltar aktivt.

⦁ Ett barn har inte 
samma intresse att sitta 
stilla och se film. 
Återkommer till 
aktiviteten när de 
undersöker ägget och 
målar.

⦁ Samtalar om att ägg 
kommer från hönans 
rumpa. 

⦁ Pratar om färger och 
hur en höna ser ut med 
två ben, kamm och ägg 
med mera under 
skapandet.

⦁ När de känner sig klara 
återgår de till fri lek. 
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Bilaga 10

Observation 9 ”kattlek”
Pedagogen ser att två barn stövar runt utan att hitta en lek. Hon ingriper och 
introducerar en lek framför en spegel. Där provar de olika grimaser, känslor 
och uttryck. Leken fortsätter med att de härmar olika djur som orm, spindel 
och katt på golvet. Barnen bestämmer sig för att vara katter. Pedagogen 
lämnar leken då de två barnen bestämmer att leka katt runt i rummet. Efter en 
stund ansluter två andra barn och detta tillåts.
Pedagogens roll: Observatör.

Vår reflektion: Pedagogen ser att barnen har svårt att hitta en lek och 
hjälper de på vägen. Hon är delaktig i den nya leken en stund tillsammans 
med barnen och fortsätter utmana dem. Pedagogen ger förslag på djur som de 
kan härma och gestalta. Hon uppmuntrar och visar glädje av att barnen leker. 
Hon lämnar sedan leken för att hjälpa andra barn i rummet, men de tidigare 
barnens kattlek fortsätter efteråt och fler barn tillåts att ansluta i leken. 
Delaktig pedagog hjälper barnen att leka på ett harmoniskt sätt och att hitta 
tillbaka till lek när fantasin går lite förlorad hos dem.

Vad händer? Vad gör förskolläraren? Vad gör barnen?

⦁ Två barn hittar ingen 
lek.

⦁ De springer runt och 
stör de andra barnens 
lekar. 

⦁ Barngruppen upplevs 
orolig/livlig.

⦁ Lockar barnen till lek 
framför en spegel.

⦁ Leker tillsammans med 
barnen.

⦁ Testar olika grimaser 
och härmar olika 
djurläten och rörelser.

⦁ Uppmuntrar barnen att 
testa olika djur.

⦁ Hon lämnar leken när 
barnen kommit igång 
på egen hand. 

⦁ Barnen upplevs först 
som oroliga och strövar 
runt i rummet.

⦁ Barnen deltar i 
pedagogens lek aktivt.

⦁ Barnen visar varandra 
hur man kan härma 
och gestalta olika djur.

⦁ Barnen fortsätter leken 
efter att pedagogen 
lämnat, som katter. 

⦁ Barnen tillåter andra 
barn att delta i leken.
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Bilaga 11

Observation 10 ”plusplus”
Pedagogen har ett barn som inte riktigt har lika mycket fokus på att leka som 
de andra. Barnet springer runt och stör de andra barnens lek. Pedagogen 
föreslår att de tillsammans ska leka med plusplus. Barnet visar intresse och 
deltar i leken. Under lekens gång färgsorter barnet plusplus bitarna och 
räknar antalet bitar. Leken pågår en kort stund men det räcker för att barnet 
ska finna ro i leken. 
Pedagogens roll: Lekpartner

Vår reflektion: Pedagogen leker tillsammans med ett barn som har svårt att 
komma till ro med en lek under längre tid. När pedagogen är delaktig och 
aktiv hinner barnet ändå skapa färgsortering och öva på räkning. Dessa korta 
lekstunder skapar utveckling och lärandet för detta barn.     

Vad händer? Vad gör förskolläraren? Vad gör barnen?

⦁ Ett barn springer runt 
och stör de andra 
barnens lek.

⦁ Förskolläraren föreslår 
att de ska leka med 
plusplus tillsammans.

⦁ Hon sätter sig ner med 
barnet och deltar aktivt 
i leken. 

⦁ Uppmuntrar och 
bekräftar barnet i 
leken.

⦁ Barnet sorterar färger.
⦁ Barnet räknar antal.
⦁ Barnet ser ut att 

uppskatta pedagogens 
delaktighet. 

⦁ Kommer till ro även om 
stunden är kort. 
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