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I denna kvalitativa studie undersöker vi hur förskollärare ser på sitt eget deltagande i 

leken, deras förhållningssätt och hur de anser sig arbeta med leken i förskolan. Vi 

genomförde semistrukturerade intervjuer med åtta förskollärare på tre förskolor 

belägna i samma kommun. Vi tolkar resultatet utifrån Vygotskijs sociokulturella 

teori. 

Studien visar att de åtta förskollärarna gärna deltar i barns lek men uppvisar en 

eftertänksamhet kring hur och när man bör delta och betonar att det krävs en 

medvetenhet och känsla för att inte störa. De beskriver att de intar olika roller 

beroende på situation och behov. Förskollärarna beskriver också hur de agerar olika 

beroende på vilken typ av lek som försiggår. Förskollärarna beskriver vikten av lekens 

betydelse för barn samtidigt som de beskriver hur den dagligen används i 

lärandesyfte. Resultatet visar också att förskollärarna eftersöker en kollegial samsyn i 

arbetslaget för att kunna stå enade i arbetet med leken. 
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1. Inledning 

Under vår verksamhetsförlagda utbildning väcktes ett intresse hos oss för hur 

förskollärare ser på deltagande i lek då vi uppmärksammat att förskollärare har olika 

förhållningssätt när det kommer till deltagande i barns lek. Vi kom gemensamt fram 

till att vi ville undersöka lek och vårt problemområde i studien är hur förskollärare 

resonerar kring lek i förskolans verksamhet samt undersöka hur förskollärare 

resonerar kring sin delaktighet i förskolans lek. Läroplanen (Skolverket, 2016) 

framskriver att det i förskollärarnas uppdrag inkluderas att lägga grunden för en 

livslång lust att lära, och att lärandet blir lustfyllt just genom lek och barns 

spontanitet. 

Artikel 31 i FN:s konvention om barns rättigheter (Unicef, 2009) uttrycker att barns 

rätt till vila, fritid, lek och rekreation anpassad efter barns ålder och behov erkänns av 

konventionsstaterna. Den 13 juni 2018 röstade Sveriges riksdag ja till att göra 

barnkonventionen till lag, som kommer att börja gälla som svensk lag från 1 januari 

2020 (Unicef, 2018).  I likhet med barnkonventionen betonar läroplan för förskola 

(Skolverket, 2016) vikten av att främja barns lek inom förskolan. Läroplanen belyser 

lekens vikt för barns utveckling och lärande och att fantasi, kommunikation och 

förmågan att lösa problem och samarbeta. Den 1 juli 2019 börjar en ny reviderad 

läroplan att gälla vilken lägger ännu större vikt vid lekens betydelse för barns 

utveckling och lärande. Vi tänker att detta faktum ger vår studie relevans och gör vårt 

problemområde aktuellt.  

Många forskare är eniga om lekens betydelse för utveckling av sociala, kognitiva, 

fysiska och psykiska färdigheter (Knutsdotter Olofsson, 2017; Lillemyr, 2013; 

Nilsson, Grankvist, Johansson, Thure & Ferholt, 2018; Öhman, 2011). När det 

kommer till vuxnas delaktighet i barns lek går däremot åsikterna isär. Lillemyr (2013) 

beskriver att synen på vuxnas delaktighet i leken förändrats över tid. Leken har gått 

från att vara barns fristad där vuxna inte skulle störa till att vuxna nu förväntas 

engagera sig i barns lek, stötta och tillföra material. Författaren betonar dock att 

leken är så pass dyrbar för barn att förskollärare bör ha ett medvetet förhållningssätt 

när de deltar i leken. 

Knutsdotter Olofsson (2017) beskriver att barn föds med en förmåga att leka men att 

det är vuxna som måste visa barnet hur man leker. Öhman (2011) beskriver i likhet 

med Knutsdotter Olofsson (2017) att barn lär sig leka när vuxna fantiserar med dem. 

Tsai (2015) lyfter betydelsen av aktiva vuxna i barns lek för att visa på lekregler och 

sociala koder samt för att kunna stötta och utmana barns utveckling och lärande i 

leken. 

Läroplan för förskolan (Skolverket, 2016) betonar genomgående vikten av aktiva och 

närvarande vuxna. Både för att vägleda, stötta och inspirera. 

Förskolan ska erbjuda barnen en trygg miljö som samtidigt utmanar och lockar till lek och 
aktivitet. Den ska inspirera barnen att utforska omvärlden. I förskolan ska barnen möta vuxna 
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som ser varje barns möjligheter och som engagerar sig i samspelet med både det enskilda barnet 
och barngruppen (s. 6). 

Vårt intresse av förskollärares delaktighet i barns lek gjorde att vi med tanke på vårt 

självständiga arbete utförde en pilotstudie i mindre skala under vintern 2018 vilken 

vi delvis utgår från i denna studie. I pilotstudien undersöktes fyra förskollärares 

tankar kring sitt arbete med leken vilket vi nu utvecklat till åtta förskollärares 

resonemang kring lek i förskolans verksamhet samt hur de förhåller sig till den, 

särskilt avseende sin delaktighet i leken med barnen (Hedström & Lågbacka, 2018). 

1.1 Syfte och forskningsfrågor 

Syftet med studien är att lyfta fram och undersöka förskollärares resonemang kring 

lek i förskolans verksamhet samt hur de förhåller sig till den, särskilt avseende sin 

delaktighet i leken med barnen. 

Genom dessa två frågeställningar besvaras studiens syfte: 

• Hur beskriver förskollärarna att de arbetar med och förhåller sig till barns lek i 
förskolan? 

• Hur resonerar förskollärare kring sin delaktighet i lek. 
 

1.2 Disposition 

I avsnitt två, Bakgrund, går vi igenom vår bakgrund som består av tidigare forskning 

och övrig litteratur som vi ansett relevant i studien. 

I avsnitt tre, Teoretisk utgångspunkt, beskriver vi vår teoretiska utgångspunkt i 

studien, vilken är den sociokulturella teorin, samt begrepp från teorin som vi 

använder i vår studie. 

Avsnitt fyra, Metod, beskriver vår metod. Där redogör vi för vad vi valt för 

forskningsmetod, hur vi gått tillväga när vi gjort urval, bearbetat data, genomfört 

intervjuer samt redogör för de forskningsetiska aspekterna vi tagit hänsyn till. Här 

beskrivs även studiens tillförlitlighet. 

I avsnitt fem, Resultat, redovisar vi vårt resultat utifrån olika teman. 

Avsnitt sex, Diskussion och Analys, är vår diskussion och analys, här diskuterar vi 

resultatet och jämför det med vår bakgrund. 

I avsnitt sju, Pedagogisk relevans, föreslår vi hur vår studie har pedagogisk relevans 

samt förslag till fortsatt forskning.
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2. Bakgrund 

I detta avsnitt presenteras relevant övrig litteratur och tidigare forskning kring lek. 

Litteraturen kommer presenteras utifrån olika rubriker som belyser centrala 

områden i studien. Övrig litteratur och tidigare forskning kommer skiljas åt i olika 

underrubriker. 

Några definitioner av lek 

Övrig litteratur  

Nilsson m.fl. (2018) beskriver att begreppet lek är svårt att definiera, dock beskriver 

de att det finns aspekter hos leken som många forskare gemensamt pekar på och 

därför kan beskrivas som en slags minsta gemensamma nämnare för hur lek kan 

definieras. 

De aspekter som leken ofta beskrivs som är motiverad inifrån och frivillig, lustfylld 

och är i sig själv ett mål: det går inte att tvinga någon att leka. 

Knutsdotter Olofsson (2017) beskriver att lek är en mental inställning, ett sätt att 

förhålla sig till verkligheten. Det som görs, sägs och tänks ska inte tolkas bokstavlig 

och är ej vad det i första anblick kan se ut att vara. Leken kan endast förklaras utifrån 

lekens intentioner. 

I leken är barn i ett förändrat medvetandetillstånd likt att vara i en lätt hypnotisk 

trans vilket leder till en speciell tillfredsställande känsla. Det är de egna inre 

föreställningarna som avgör hur allt tolkas. Omgivningen förändras efter dessa 

föreställningar. Tillståndet präglas av hängivenhet och självförglömmelse. I detta 

tillstånd råder perfekt harmoni, det man vill ska hända, händer också. Allt går enligt 

plan. 

Lillemyr (2013) beskriver hur leken ur barns perspektiv är målet, inte ett medel för 

att ta sig någon annanstans, den har ett egenvärde. I leken kan barnen sätta sig själv 

åt sidan och för en stund vara någon annan. Verkligheten försvinner och ger plats åt 

en ny värld fylld av fantasi och kreativitet. På denna nya plats möts den yttre och den 

inre världen och barns personlighet tränas samt den sociala kompetensen stärks. 

Författaren beskriver att leken återspeglar barns erfarenheter och upplevelser men 

återskapas sällan exakt utan kastas om i en kreativ process. 

Leken engagerar ofta barn på ett fullkomligt och uppslukande sätt och barn kan 

uppleva sig själva som lyfta till en nivå utanför sig själva. I leken vågar barn ofta 

prova mer och vågar misslyckas eftersom det inte sker på riktigt utan bara ”på lek”. 

Lillemyr (2013) beskriver att leken kan sammanfattas som en frivillig handling som 

inte har ett nyttoperspektiv som mål. Leken kännetecknas av glädje, frihet och 

spontanitet. Den är både upprepande och experimenterande, den utgår från barns 

inre krafter och inspireras av yttre omständigheter. Leken utspelar sig i en egen 

dimension och en egen tid men följer vissa regler och kräver koncentration och 

hängivenhet. 

Tidigare forskning 

Öhman (2011) beskriver att lek skänker hälsa, välmående och inre tillfredsställelse. 
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Författaren beskriver att förskollärare måste värnar om barns lek och belyser att det 

inte finns något som kan ersätta den spontana och självinitierade leken.  

Lek i förhållande till lärande och utveckling 

Övrig litteratur  

Lillemyr (2013) beskriver att leken är viktig för barns utveckling och lärande då den 

ofta tar upp en stor del av barnens dag, också för att den har stor betydelse för barns 

socialisation och utveckling. Leken kan stimulera alla sidor av utvecklingen hos 

barnen och är central för lärandet. 

Det är genom leken de utvecklar sin sociala och kommunikativa kompetens som är 

viktig i det långa loppet då det präglar hur de växer in i samhället senare i livet. Det är 

också i leken barnen bland annat utvecklar språk, personlighet, problemlösning, 

motorik och empati. I läroplan för förskolan (Skolverket, 2016) betonas vikten av 

barns lek i förskolan.  

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 
lärandet olika former stimuleras fantasi, inlevelse, kommunikation och förmåga till symboliskt 
tänkande samt förmågan att samarbeta och lösa problem (s. 6).  

Lillemyr (2013) beskriver att leken är grundläggande för barns utveckling och är 

barns naturliga sätt att uttrycka sig på. I leken får barn möjlighet att lära känna sin 

omvärld, utveckla sina färdigheter och kompetenser. Genom leken får barnen öva på 

samspel, kommunikation, språkutveckling, kognition, etik, känslor och rörelse på ett 

naturligt och meningsfullt sätt. Leken kan kännetecknas av frivillighet, koncentration 

och upprepningar, något som författarna beskriver skulle kunna användas för att 

beskriva det lustfyllda lärandet.  

Lillemyr (2013) beskriver att lek och lärande har en ömsesidig påverkan på varandra. 

Dock beskriver även han att det ökade fokuset på lärande kan komma med nackdelar, 

som att skapande leken, barns sociala utveckling samt deras identitetsutveckling inte 

prioriteras lika högt.  

Nilsson m.fl. (2018) tar upp att de ökade utbildningskraven kan leda till att barns rätt 

till lek inte respekteras. De beskriver hur forskare med fokus på lek beskriver 

problematiken mycket tydligt och varnar för trenden att leken används av 

förskollärare i undervisningssyfte, alltså att de vuxna använder leken för sina egna 

ändamål och avsikter. Författarna beskriver att trenden går från omsorg, lek och 

lärande till lärande och kunnande. 

Förskollärares delaktighet i leken 

Övrig litteratur  

Lillemyr (2013) beskriver att det länge pågått en debatt kring huruvida vuxna har rätt 

att blanda sig i barns lek. Författaren beskriver att det enligt Fröbels idéer var viktigt 

att organisera för barns utveckling och deras växande utan att blanda sig i för mycket, 

framför allt gällande deras lek. Denna tanke var aktuell och viktig fram till på 1970-

talet när det sociala samspelet fick genomslag tillsammans med tanken att barnen 

utvecklas i relation till andra. Det var i och med detta som en utveckling skedde och 
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tonvikten låg nu på samspelet och ett allt större fokus på lekens relation till lärandet. 

Författaren beskriver dock att trots det ändrade fokuset så kvarstår frågan om vuxna 

ska blanda sig i barns lek eller som det också kallas “pedagogisera” leken. Många är 

överens, då leken är så pass dyrbar för barnen, att man med goda skäl bör vara 

fortsatt försiktig när man förhåller sig till barnens lek och det ska ske med ett 

medvetet förhållningssätt i samband med olika sätt att aktivt delta. 

Lillemyr (2013) betonar att “det är viktigt att detta sker med respekt för barnens lek, 

och i relation till att lek och lärande är två olika fenomen” (s. 44).  

Nilsson m.fl. (2018) beskriver att vuxnas deltagande och respekt för barnens lek kan 

kombineras. Den vuxne bör ha i åtanke att denne har inflytande på barns lek och 

måste därför vara medveten kring hur den ska förhålla sig och delta i leken. 

Det är förskollärares egna erfarenheter, förhållningssätt och pedagogiska grundsyn 

som avgör hur hen ser på leken och dess värde (Mårdsjö Olsson, 2010; Sandberg, 

2008; Lillemyr, 2013). 

Sandberg (2008) beskriver att dagens medvetenhet om lekens betydelse och dess 

inverkan på barns välmående och utveckling ställer krav på förskollärare att utveckla 

ett klimat och en miljö av hög kvalitet avsedda för alla barn då leken måste stödjas 

om den inte kommer igång naturligt. Författaren ställer sig frågande till den syn på 

lek som verkar prägla lekarbetet i förskolan och beskriver att förskollärare ofta 

etiketterar leken, det vill säga har en förutbestämd syn på vad och hur en lek ska gå 

till för att få kallas lek. Denna kategorisering beskriver författaren ibland kan bli 

alldeles för snäv och på så sätt utesluta viss lek. Även Mårdsjö Olsson (2010) 

ifrågasätter förskollärarens hantering av situationer och aktiviteter som de inte anser 

är bra lek. Författaren beskriver att förskollärare ibland kan vara för snabba med att 

avfärda barns självinitierade lek då de kanske inte anser att de har kontroll över 

situationen eller att barnen håller sig inom förskolans regler.  

 

Tidigare forskning 

Fleer (2015) problematiserar i sin studie den vuxnas roll i barns lek. I sin studie 

undersöker hon hur vuxna förhåller sig till och deltar i barns lek. Författaren 

beskriver att vissa studier beskriver att lek definieras av vuxnas frånvaro och talar 

därför emot vuxnas delaktighet medan författaren beskriver att vuxna visst kan 

berika och utveckla leken i en lekstödjande roll. Vidare beskriver författaren att barn 

behöver vuxna i sin lek för att lära sig leka. Lek ska alltså inte ses som endast barns 

privata arena. 

Även Öhman (2011) som studerat lekens betydelse för barn och förskollärare i 

förskolan betonar att leken inte kommer av sig själv utan behöver uppmuntran och 

näring för att blomstra. Barn behöver någon som är känslomässigt och lekfullt 

närvarande och lockar dem till lekens värld. Författaren beskriver att i förskolan är 

det förskollärarna.  

Björklund och Palmérs (2019) studie om hur förskollärare kan kombinera lekens 

öppenhet med undervisningens målorientering i förskolan visar på liknande resultat 

och författarna beskriver att målorienterade processer kan integreras i lek utan att 

lekens intentioner förändras. Tigistu Weldemariam (2014) beskriver att förskollärare 
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har en oundviklig och viktig roll i barns lek men att förskollärare bör undvika att 

avbryta barns lek om barnen är engagerade i en meningsfull och fantasifylld lek då 

detta kan avbryta det pågående lärandet. Tullgrens (2004) studie om hur barn ser på 

vuxnas delaktighet i leken visar på att vuxna ofta stör barns lek genom att gå in och 

reglera leken. Tullgren menar att det finns ett glapp mellan barns intentioner i leken 

och vuxnas sätt att se på lek. 

En studie skriven av Tsai (2015) visar att vuxna ofta avbryter lekar av en mer vild 

karaktär, till exempel springlekar, bråklekar och våldsamma lekar. Författaren 

betonar vikten av att låta barn leka dessa lekar då det bidrar till symboliskt tänkande, 

metakommunikation, självkännedom och gränssättning. 

I Jungs (2012) studie visar resultatet att förskolepersonalen tog på sig olika roller i 

leken med barnen. De intog rollerna observatör, inspiratör, lekstödjare, 

lekpartner/lekföljare, kommentator/översättare, lekledare, säkerhets och 

konfliktlösare, lekstörare, mångsidig rolltagare och mångsidig svarare. Rollerna 

ändrades i leken beroende på barnens behov, intressen och intentioner. 

Förskolepersonalen skiftade ofta mellan rollerna. 

 

3. Teoretisk utgångspunkt 

I detta avsnitt redogörs för det sociokulturella perspektivet, dess centrala begrepp 

samt syn på lek. Det sociokulturella perspektivet valdes då samspel och fantasi är 

viktiga aspekter. 

3.1 Det sociokulturella perspektivet 

Perspektivet grundades av den ryske psykologen Lev S. Vygotskij (1896–1934) och 

har haft ett stort inflytande över den pedagogik vi ser i förskolorna i Sverige idag 

(Nilsson m.fl., 2018). Enligt Säljö (2003) sker inlärning sett ur ett sociokulturellt 

perspektiv som en social process. Individen tillägnar sig färdigheter och kunskap 

genom interaktion och kommunikation med andra individer. Inom perspektivet är 

omgivningen med andra ord avgörande för hur individen utvecklas och lär.  

Inre processer, det vill säga tänkandet föregås alltid av yttre aktiviteter tillsammans 

med andra individer och med stöd av artefakter. I vår studie har vi främst fokuserat 

på den sociokulturella teorins syn på betydelsen av samspel, artefakter, fantasi för 

barns lek samt den proximala utvecklingszonen. Vygotskij (1995; 2016) beskrev 

artefakter som de redskap och hjälpmedel människan tillverkat i speciella syften för 

att underlätta för tänkande, att uttrycka sig, arbeta och kommunicera med. Allt vi har 

runt omkring oss är i stor utsträckning skapat av människan, redskap av olika slag, 

instrument för att mäta och väga, kommunikation och informationsteknologi, 

fortskaffningsmedel och annat. Författaren beskrev att människan lever i en delvis 

artificiell värld och bearbetar sin omgivning med hjälp av fysiska och intellektuella 

redskap som är skapta av kultur och inte givna av naturen. Med artefakter beskriver 

vi i denna studie det material som förskollärare erbjuder barnen och som barnen 
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väljer att leka med samt den kommunikation som förskollärare och barn använder sig 

av. 

Enligt Säljö (2003) hade Vygotskij en tanke om att människan alltid befann sig i en 

fas av utveckling och förändring med en förmåga att ta över och ta till sig ny kunskap. 

Med detta tankesätt såg Vygotskij inte människan som endast bärare av kunskap och 

kognitiva strukturer utan som ständigt på väg mot nya kunskaper med stöd av sina 

tidigare kunskaper. Vygotskij (1995; 2016) betonade att det var en skillnad på den 

existerade utvecklingsnivån och den potentiella utvecklingsnivån och kallade 

fenomenet mellan dessa nivåer för den proximala utvecklingszonen och definierade 

denna utvecklingszon som avståndet mellan vad en individ kan prestera på egen 

hand, utan stöd av andra och vad individen kan prestera med hjälp av vuxna eller 

mer erfarna kamrater.  

Vygotskij beskrev att barn lär mer och bättre tillsammans med andra vars kunskaper 

inom ett specifikt område är högre än deras egna. Barn lär tillsammans genom att 

kommunicera och imitera andra. All kognitiv utveckling har med andra ord sin 

utgångspunkt i det sociala samspelet. I det sociokulturella perspektivet är därför 

leken särskilt viktig för barns utveckling och lärande (Lillemyr, 2013; Strandberg, 

2006; Vygotskij 1995; 2016). 

3.2 Vygotskijs syn på fantasi, kreativitet och lek 

I Vygotskijs teori är fantasi är en nödvändig del i det realistiska tänkandet (Vygotskij, 

1995). Vygotskij (1995) beskrev att ingen kognition är möjlig utan fantasi. Fantasi och 

kreativitet är två delar i en process helt beroende av varandra. Enligt Nilsson m.fl. 

(2018) listade Vygotskij fyra grundläggande sätt som fantasi är sammankopplade 

med verkligheten: (1) Allting som barn skapar i fantasin är alltid baserat på element 

från deras verklighet. Han tar exempel ur en rysk folksaga där det förekommer ett 

hus med kycklingfötter. Både hus och kycklingar finns i verkligheten men det är 

endast i fantasin som de kan kombineras. (2) Genom egna erfarenheter och andras 

berättelser kan barn föreställa sig platser eller ting de aldrig stött på i verkliga livet. 

Barn kan till exempel föreställa sig ett milslångt hav en solig sommardag även om de 

aldrig sett havet i verkligheten, då de har erfarenheter av vatten, vågor, sol och 

värme. (3) Känslor som barn upplevt i verkligheten kan påverka fantasin, men 

fantasin kan även påverka barnets känslor. En tröja hängandes på en stol i ett mörkt 

rum kan framstå som ett farligt lejon och frambringa rädsla hos barnet. (4) Barns 

fantasi kan bli verklighet. Det vill säga när fantasin bli materialiserad och har 

möjlighet att förändra verkligheten (a.a.). Vygotskij (1995; 2016) framskrev att just 

denna förmåga, att skapa en ny konstruktion av redan existerande element är 

grunden till allt skapande. Allt som barn skapar kommer ifrån fantasin. Fantasi och 

kreativitet är med andra ord nödvändigt för kognitiv förmåga, mänsklig tillväxt och 

utveckling. Den process som sammanbinder fantasi och kreativitet kan enligt 

Vygotskij ses extra tydligt i barns lek.  

Nilsson m.fl. (2018) beskriver att uppmärksamheten hos yngre barn är riktad mot 

sakerna i deras omedelbara närhet. Leken möjliggör för barn att även tänka på det 
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som finns utanför deras blickfång. I leken får objekt och handlingar andra betydelser 

än de vanligtvis har i världen som domineras av vuxna. 

Vygotskij (1995;2016) beskrev lek som fantasi i handling. Barns lek är med andra ord 

inte ett återskapande av det de upplevt utan en omarbetning av upplevelser och 

intryck. Vygotskij beskrev att barn i leken kombinerar upplevelser och intryck för att 

bygga en ny imaginär verklighet som passar de behov och önskemål som barnet har 

för tillfället samt att skapandet av en imaginär värld är barns första frigörelse från 

verklighetens här och nu. En sten kan till exempel bli ett djur som måste tas om 

hand. Stenen blir då en slags bro mellan nuet och den imaginära verkligheten. 

Vygotskij beskrev även att leken skapar barnets potentiella utvecklingszon, den 

proximala utvecklingszonen. 

 

4. Metod 

Här nedan beskrivs vald forskningsansats, datainsamlingsmetod, hur vi gått tillväga 

samt hur vi tagit det etiska perspektivet i beaktning. Nedan finner ni även vår 

analysmetod samt studiens tillförlitlighet och trovärdighet. 

4.1 Val av forskningsmetod 

Vi valde att använda oss av en kvalitativ forskningsmetod då vi eftersökte en 

fördjupad förståelse av våra frågeställningar. Bryman (2018) beskriver att den 

kvalitativa metoden riktar sig mot respondenters erfarenheter, kunskaper och tankar.   

Vi valde en kvalitativ metod då vi ville ta del av förskollärarnas resonemang kring sitt 

arbete utifrån vårt syfte och frågeställningar. Den kvalitativa metoden beskrivs också 

som subjektiv, och som en öppning för komplexitet, flexibilitet, mångfald och som 

fokuserad på mening och förståelse (Ahrne och Svensson, 2015; Bryman, 2018; 

Widerberg, 2002). Bryman (2018) beskriver att en kvalitativ lägger vikt vid ord vid 

insamling och analys av data till skillnad från den kvantitativa metoden som lägger 

vikt vid kvantifiering när det gäller insamling och analys av data. Vi tänkte att denna 

metod passade bra med tanke på att vi önskade undersöka hur förskollärare 

resonerar kring sin egen delaktighet i barns lek samt hur de anser sig förhålla sig till 

barns lek. Genom att föra samtal under intervjutillfällena gav den kvalitativa 

metoden oss chansen att ta del av förskollärarnas resonemang kring sin egen 

delaktighet i barns lek. Med resonemang menar vi hur förskollärarna samtalar och 

diskuterar om sina tankegångar utifrån studiens syfte och frågeställningar. 

Datainsamlingen skedde genom semistrukturerade intervjuer. Bryman (2018) 

beskriver att den semistrukturerade intervjun innehar en flexibilitet jämfört med den 

strukturerade. Respondenten har då frihet att formulera svaren utifrån sig själv och 

hur hen uppfattar och tolkar vad som är viktigt i frågorna. Det lämnas med andra ord 

utrymme för respondenten att ta upp och fördjupa sig i detaljer som hen upplever 

som viktiga. Vid den semistrukturerade intervjun öppnas också möjlighet för 
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följdfrågor upp. Vi ansåg att dessa aspekter var viktiga för oss i denna studie då vi, 

som nämnt ovan, önskade undersöka förskollärarnas resonemang. 

4.2 Urval, genomförande och bearbetning av data 

Vi ville i vår studie fokusera på förskollärare då de har det övergripande ansvaret för 

barns utveckling och lärande i förskolans verksamhet (Skolverket, 2016:2018). De 

åtta respondenter som deltog i denna studie är samtliga verksamma på samma ort 

med ca 15000–20000 invånare i Mellansverige, dock på tre olika traditionella 

kommunala förskolor. Dessa tre förskolor representerar en tredjedel av kommunens 

förskolor. Samtliga tillfrågade respondenter tackade ja till att delta. 

Vi började med att ta kontakt med de förskollärare som var aktuella för studien. Vi 

hade valt ut några respondenter specifikt, till exempel gamla kollegor eller personal 

på vfu-plats, detta för att kunna ha en avslappnad atmosfär vid intervjutillfället. 

Bryman (2018) kallar denna urvalsmetod för ett bekvämlighetsurval. Denna metod 

kan vara fördelaktig när studien utförs under begränsad tid då man väljer 

respondenter efter vilka som finns tillgängliga vid tiden då studien utförs. Dessa 

respondenter kontaktades via sms.  

Vi valde vi även att intervjua förskollärare på en förskola där en av oss haft egna barn 

placerade men där vi själva inte specifikt valt ut respondenter. Där kontaktade vi 

förskolan via telefon och en gammal kollega till en av oss förmedlade sedan 

kontakten vidare till tre utbildade förskollärare som därför blev mer slumpmässigt 

utvalda. Detta kallar Bryman (2018) för ett stratifierat slumpmässigt urval vilket är 

en typ av sannolikhetsurval. Detta urval innebär att urvalet sker slumpmässigt men 

med vissa bestämda bakgrundsfaktorer, till exempel utbildade förskollärare. 

Efter den första kontakten med förskollärarna skickades missivbrevet (se bilaga 1) ut 

samt tid och datum för intervjuerna bestämdes. Vi lät respondenterna själva ge 

förslag på tid och datum som passade dem eftersom vi tog tid från dem i 

verksamheten under intervjun. Vi valde att boka in intervjuerna på de platser som 

förskollärarna befann sig, alltså i samtliga av dessa fall på deras arbetsplats. Vi valde 

dock att inte sända ut frågorna i förväg då vi önskade få spontana svar kring ämnet 

och inte önskade att de förberett sig för att förhoppningsvis få en så ärlig insyn i deras 

tankar som möjligt. Bryman (2018) menar att det finns en risk att respondenterna 

beskriver en idealbild och inte den praktik som utövas i vardagen om de får en chans 

att förbereda sig, vilket att skicka ut frågorna i förväg vi tänker kunde ha lett till.  

Vid tillfället för intervjuerna valde vi att sätta oss i enskilda rum med förskollärarna 

för att få så få störande moment som möjligt. Rummen valdes efter den tillgång som 

fanns på respektive förskola. Vi hade avsatt 30–45 minuter per intervju, vilket vi 

också i förväg meddelat respondenterna om i missivbrevet (se bilaga 1). Där togs 

också upp att intervjuerna önskade spelas in samt de etiska aspekter vi haft i åtanke 

samt vilka rättigheter respondenterna har under studiens gång. 

Samtliga intervjuer påbörjades genom att försäkra oss om att det var okej att använda 

oss av inspelning via våra mobiler för att spela in intervjuerna, vilket alla åtta 

respondenter godkände. Även papper och penna användes för att kunna anteckna 
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respondenternas svar under intervjuernas gång. Vi valde att göra så för att kunna 

återge en kortfattad variant av intervjun för respondenterna och låta de känna om de 

efter slutförd intervju ville lägga till, ändra eller ta bort något och slutligen godkänna 

intervjun. Vi valde att göra så för att säkerställa att allt kändes okej för respondenten. 

Efter att ha fått godkännande om inspelning påbörjades alla intervjuer med 

bakgrundsfrågor som ålder, erfarenhet och antal år i yrket innan vi vidare ställde 

frågorna i vår intervjuguide (se bilaga 2). 

Vi valde också att utföra alla intervjuer tillsammans, på så sätt kunde en av oss vara 

fullt fokuserad på respondenten medan den andra antecknade och följde 

respondenternas resonemang lite i bakgrunden. Denna metod beskriver också Ahrne 

och Eriksson-Zetterquist (2015). Författarna beskriver penna och papper som en 

grundläggande teknik och en väl vald metod om man är två att kombinera med 

ljudinspelning. Då kan den ena anteckna och följa upp eventuella spår i intervjun 

medan den andra har fullt fokus på respondenten och att ställa frågor (a.a.). Vi kunde 

lättare också återgå vid efterkommande avkodning och diskussion kring resultatet 

genom att ha utfört intervjuerna tillsammans. Dock delades intervjutillfällena upp så 

att vi antecknade och intervjuade hälften var. Vi tänkte att den som hade bäst relation 

med respondenten sedan tidigare fick ställa frågor medan den andre antecknade och 

att detta skapade en trygghet för både oss och respondenterna.  

Ahrne och Eriksson Zettergren (2015) beskriver att det vid representativitet i 

kvalitativa studier inte handlar om att intervjua ett visst antal respondenter utan att 

uppnå en mättnad av data. När fyra intervjuer slutförts, alltså hälften av de 

planerade, tycktes ett visst svarsmönster synligt och svaren hos de olika 

respondenterna började kännas igen, vilket Ahrne och Eriksson-Zetterquist (2015) 

beskriver är att uppnå en mättnad. De beskriver dock att man endast kan avgöra om 

en mättnad uppkommit genom att varva intervjuerna med analys, vilket vi gjorde. Vi 

valde dock att slutföra resterande fyra intervjuer för att stärka studiens tillförlitlighet. 

Efter att intervjuerna utförts delade vi upp dem för transkribering. Vi hade ingen 

strategi i uppdelningen utan försökte se till att ungefär lika mycket data 

transkriberades av oss, bara för att se till att båda bidrog lika mycket till arbetet. Vi 

transkriberade intervjuerna löpande efter intervjuerna utförts. Det blev totalt 31 sidor 

transkriberat material (teckenstorlek 12, typsnitt Georgia, radavstånd 1,15). Redan 

under transkriberingen av materialet påbörjade vi en kodnings- och 

analyseringsprocess. Detta var möjligt eftersom vi diskuterat både före och efter 

intervjuerna kring vad vi önskat undersöka samt vilka områden vi allteftersom 

upptäckt under intervjuerna. 

Efter att transkriberingen av alla intervjuer var klar, kodade och tolkade vi materialet 

genom att läsa de transkriberade intervjuerna flera gånger. Vi började med att läsa 

igenom och koda all data individuellt, på varsitt håll. Vid analys av datamaterial 

beskriver Rennstam och Wästerfors (2015) att kodningen sker mer spontant och 

under utförandet förändras perspektivet och kodningen sker blir mer selektiv och 

fokuserad. Detta på grund av att ordförrådet blir mer begränsat och ett mönster 

tydligare uppstår i materialet. Vi valde också att efter att individuellt ha läst hälften 

av intervjuerna, byta material. Detta för att se om vi tolkade svaren på samma sätt 
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eller om vi funnit saker den andre missat. 

På det här sättet kunde vi genom diskussion ta våra egna tolkningar och hitta 

gemensamma nämnare från de åtta intervjuerna. Vi valde att efter diskussion och 

jämförande av allt material klippa ut stycken ur materialet som passade olika 

kategorier för att tydliggöra de teman vi funnit utifrån studiens syfte och 

frågeställningar och för att på ett enkelt sätt bygga upp resultatet. Vi valde att 

analysera datan utifrån hur Bryman (2018) beskriver den tematiska analysmetoden 

som ett sätt att ordna data. Författaren beskriver att de teman som framkommer är 

ett resultat av noggrann läsning av datan, i detta fall läsning av de transkriberade 

intervjuerna. Utifrån temana organiseras sedan datan i kärnteman och ibland 

subteman. Vi fann bland annat delaktighet och kollegial samsyn vilka alltså är 

återkommande i texten och som därmed blir tematiskt behandlad. 

Vi önskade inte göra en jämförande studie och valde därför att enbart intervjua 

förskollärare och därmed spelade heller inte ålder, kön eller erfarenhet någon roll och 

var för oss inte relevant i denna studie. 

4.3 Etiska ställningstaganden 

Inför intervjuerna delgavs samtliga respondenter sina rättigheter i sitt deltagande via 

ett missivbrev. I brevet fanns information kring de fyra individskyddskraven: 

samtyckeskravet, informationskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Bryman, 2018; Vetenskapsrådet, 2017). De fick, enlig informationskravet, 

information gällande syftet med studien och hur den senare kommer användas. De 

fick även veta att deras deltagande var frivilligt och att de när som helst hade rätt att 

avbryta sitt deltagande, utan att behöva förklara sig när som helst under studiens 

fortgång enligt samtyckeskravet. De fick även veta, enligt nyttjandekravet, vad 

studien skulle användas till, att materialet enbart användes till denna studie och 

därefter raderas samt att studien i sitt slutgiltiga och godkända format publiceras 

som en uppsats vid Mälardalens högskola på databasen Diva. Missivbrevet beskrev 

även hur det, enligt konfidentialitetskravet, enbart var vi som utförde studien som 

hade tillgång till informationen samt att datan hanteras så att ingen utomstående får 

tillgång eller på något sätt kan identifiera respondenterna. Vi informerade muntligt 

respondenterna kring att våra mobiltelefoner och datorer var låsta med kod vilket 

skulle förhindra obehöriga att komma åt materialet. (Bryman, 2018; 

Vetenskapsrådet, 2017). 

Alla respondenterna fullföljde sitt deltagande i studien och vi upplevde inga etiska 

dilemman varken under intervjuerna, analyseringen av datan eller vid skrivandet av 

studien. 

4.4 Reliabilitet och validitet eller trovärdighet och 

noggrannhet? 

Bryman (2018) och Widerberg (2002) beskriver begreppen reliabilitet och validitet 

som två kriterier kvantitativa forskare använder sig av för att se till studiens kvalitet. 
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Widerberg (2002) beskriver begreppet reliabilitet som ”upprepade mätningar ger 

samma resultat” (s.18) och validitet som ”man mäter det som man avser att mäta” 

(s.18). Bryman (2018) beskriver att begreppen validitet och reliabilitet förutsätter att 

det finns en enda och absolut bild av den sociala verkligheten, vilket inte är möjligt i 

en kvalitativ studie då den är subjektiv. Alltså är dessa begrepp inte kompatibla med 

en kvalitativ studie. 

Ahrne och Svensson (2015) menar att det bästa är att redogöra forskningsprocessen 

noggrant för läsaren och därmed låta denne ta del av våra resonemang och metodval. 

Vi har för att stärka studiens trovärdighet tydligt redogjort för vårt genomförande och 

hur vi kommit fram till vårt resultat vilket Bryman (2018) menar är betydelsefullt för 

trovärdigheten. Vi menar att vår studies trovärdhet stärkt genom att vi använt oss av 

transkriberade ljudinspelningar för att få en så tydlig och nära uppfattning av 

respondenternas tankar som möjligt. En studies tillförlitlighet menar Bryman (2018) 

stärks genom att resultatet blir trovärdigt, vilket vi anser att det blir genom att vi har 

använt oss av citat i resultatdelen, för att skapa en hög kvalitet i studien då det stärker 

och bekräftar det vi redogjort att respondenterna svarat i intervjuerna. Vi anser även 

att tillförlitligheten stärks av att vi båda deltog under samtliga intervjutillfällen för att 

vid efterkommande diskussioner ha hört samma saker och därmed minska risken för 

missuppfattningar.  

Vi vill dock tydliggöra att vi är medvetna om att ett upprepat försök till denna studie 

förmodligen skulle ge helt andra svar då svaren är helt beroende av förskollärares 

egna uppfattningar och erfarenheter, vilka är föränderliga och individuella. 

4.5 Litteratursökning 

För att finna vetenskapliga artiklar till vår studie använde vi oss av databaserna 

Swepub, för svenska artiklar, samt Eric, för engelska artiklar. På databasen Swepub 

använde vi oss av sökorden: förskollärar*, syn* och lek* och på Eric använde vi: 

preschool*, play* och teach* samt teacher*, attitude* och play*. 

Samtliga artiklar vi sökte och fann var peer reviewed. 

Dessa sökord gjorde att vi hittade en del intressanta artiklar vilka vi sedan läste 

sammanfattningarna på för att gallra och se vilka som var relevanta för vår studie. Vi 

hittade även någon artikel genom att gå igenom redan funna artiklars referenslistor. 

 

5. Resultat 

I detta avsnitt kommer vi att presentera resultatet av den empiri vi samlat in. Syftet 

med studien är att lyfta fram och undersöka förskollärares resonemang kring lek i 

förskolans verksamhet samt hur de förhåller sig till den, särskilt avseende sin 

delaktighet i leken med barnen. 

Vi kommer att ha med citat från förskollärarna för att förtydliga och stärka resultatet. 

Vi har gett förskollärarna fiktiva namn för att avidentifiera respondenterna. Följande 
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teman framkom vid kodning av empirin och vi kommer att använda dem som 

underrubriker i detta stycke. 

Lekens betydelse för barns utveckling och lärande, leken som redskap, 

förskollärarnas resonemang om närvaro och delaktighet i barns lek, kollegial 

samsyn och kommunikation. 

Vi kommer avsluta avsnittet med en sammanfattning av resultatet. 

Lekens betydelse för barns utveckling och lärande  

Samtliga förskollärare anser att leken är en viktig och central del i förskolans 

verksamhet samt att leken är grunden för barns utveckling och lärande. I lekens värld 

är barnen inte tyngda av verklighetens restriktioner och begränsningar utan är fria att 

skapa sin egen verklighet. Förskollärarna beskriver att barn får utlopp för sina 

tankar, funderingar och erfarenheter i leken. 

Barn förstår sin egen vardag genom leken. Jag kanske har varit på kalas eller varit med om 
något hemskt. Allt tas upp i leken och jag ser reaktioner eller får bekräftelse på att andra har 
upplevt eller känt likadant. (Rudi) 

Vi ska ge leken stort utrymme och ta den på största allvar för det är barnens absolut bästa 
verktyg för att lära och förskaffa sig ny kunskap. (Greta) 

I leken får barn träna på socialt samspel, empati, turtagning och regler. Barn ser, hör 

och provar på i leken. Att barn ska få chansen att prova ny kunskap i leken genom att 

inta olika roller och förhållningssätt belyser förskollärarna som en av lekens 

viktigaste delar. Leken fördjupar barns förståelse för samband och sammanhang, 

vilket enligt förskollärarna leder till ökade färdigheter och fördjupade kunskaper. 

Leken är det viktigaste, det är basen för barnen. Det är där dom lär sig på riktigt. Det dom har 
fått av till exempel kamrater, av oss, av livet. Det bearbetar det de har lärt sig och stoppar in det 
i facken. (Astrid) 

Fantasi och är även något som förskollärarna tar upp som en viktig del i barns lek. 

Förskollärarna beskriver att en grundläggande färdighet för att kunna ta sin in i en 

lek och kunna medverka i lek så behöver barn ha förmågan att fantisera. 

Leken bygger ju på fantasi. Att kunna liksom fantisera och mentalisera är ju grunden för all lek. 
(Greta) 

Något jag tycker är viktigt är fantasin, barn behöver fantasin för att kunna leka och bearbeta och 
hantera känslor. (Eva) 

Samtliga förskollärare förknippar barns lek med glädje. Att leken ska vara självvald 

och lustfylld är även något som förskollärarna belyser som viktigt. 

Får man mycket av det, den självvalda leken, det lustfyllda och gemenskapen som skapas i lek 
då får man även en barngrupp som mår väldigt mycket bättre. (Greta) 

Leken för barnen framåt, de lär sig genom glädje. (Rudi) 

Leken är lustfylld för barn, det är där dom lär som bäst, när dom har roligt. (Eva) 
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Greta beskriver att den möjlighet barn får att träna på att leka påverkar 

barngruppens sammanhållning, samspel och bemötande av varandra. 

 

Lek som redskap 

Några förskollärare beskriver att när de arbetar med leken bör det finnas ett syfte. Att 

inte bara göra utan ha en tanke bakom. Greta beskriver att hon använder leken som 

verktyg i utbildningen med barnen och att barns lek ger henne möjlighet att på ett 

helt annat sätt se vad barnen efterfrågar för kunskap samt vilket material som 

behöver tillsättas för att leken ska fortgå på ett fördelaktigt sätt. Sara betonar också 

att det bör finnas en didaktisk tanke bakom leken. Och att hon ser till barnens 

intresse och behov för att se vad som kan jobbas vidare med.  

Det de är intresserade av o vi kan pusha på det de är intresserade av. Så det är viktigt för mig. Så 
att man inte bara gör nånting, utan man har ett syfte. (Sara) 

Sissi och Astrid beskriver att de ibland kan behöva gå in i leken och styra eller leda. 

Sissi beskriver att man kan behöva gå in och visa olika sätt att leka inom till 

exempelvis ett tema eller ge barnen material för att utveckla leken. Astrid beskriver 

att de gånger hon har ett viktigt huvudsyfte som barnen har behov av att öva på kan 

hon styra tillbaka till detta men hon betonar att man alltid behöver lyssna på barnen 

och se till deras idéer.  

De gör inte som jag tänkt jämt och ibland kanske jag måste vara med och styra tillbaka den. Jag 
kanske har ett bra syfte med det jag gör. Viktigt syfte. /.../ Och ibland spelar det absolut ingen 
roll och de får blomma hur som helst. Då gäller det för mig att hänga med och utveckla den. 
(Astrid) 

Förskollärarnas resonemang om delaktighet och närvaro i barns lek 

Samtliga förskollärare nämner vikten av att vara närvarande i barns lek men belyser 

att det finns olika sätt att vara närvarande beroende på situation. Astrid beskriver att 

hon kan vara närvarande i en lek men ändå låta dem leka ifred. Både Astrid och Greta 

beskriver att de kan behöva vara med och starta upp en lek för att sedan kunna backa 

undan och låta barnen utveckla leken på egen hand. 

Jag sitter nära barnen, sitter med. Man märker att om man sitter med blir det en mer harmonisk 
lek. Är man uppe och går så avbryts leken. (Eva) 

Det är viktigt att vara närvarande, att vara med och pusha igång de här barnen som inte riktigt 
knäckt lekkoden. (Lena) 

Till exempel beskriver förskollärarna hur de kan observera leken och vid behov finnas 

till hands genom att stötta barn som behöver hjälp att komma in i leken eller att 

utveckla leken vidare samt utmana och tillföra material i leken. 

Jag är med vid behov. Det är viktigt att de får leka själva. Sen kan jag ju spinna vidare på leken i 
till exempel ett tema. (Lena) 

Min roll är passiv /.../Jag pejlar av vem och vilka som behöver lektränas, vem behöver stöttning, 
vad behöver leken för att utvecklas. Kolla av vad som är intressant just nu, höja fokus på det och 
höja status på de barn som kanske inte kommer in i leken. (Rudi) 
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Samtliga förskollärare beskriver att det är utmaning att veta när man som 

förskollärare ska gå in i barns lek och när man ska lämna leken. De nämner att det 

krävs en medvetenhet om lek och en känsla för vilket sorts närvaro och delaktighet 

som krävs av förskolläraren i olika situationer. Astrid beskriver att det krävs en 

“fingertoppskänsla” och att man som förskollärare måste kliva åt sidan när man ser 

att man stör lekens harmoni.  

Sara och Astrid betonar att det är förskollärares ansvar att vara närvarande men att 

man ibland behöver stå tillbaka och ge barnen utrymme och tid och att detta också 

ingår i förskollärarens uppdrag. De anser att förskollärare många gånger är för 

snabba med att avbryta barnens lek och beskriver att man bör ge barnen tid då det 

många gånger klarar av att lösa eventuella utmaningar på egen hand. 

Sen är det ju vårat ansvar att inspirera och hjälpa barnen att komma in i lek om de har svårt för 
det o det är vårat ansvar att vara där o vara närvarande men också kunna stå tillbaka. /.../ Även 
om det händer något i leken så kan man ju ha lite is i magen o avvakta lite innan man går in o 
gör nåt för många gånger löser de ju mycket själva. Men att man är närvarande o ser vad som 
händer. (Sara) 

Leker de själva jättebra då kanske min roll blir att observera o se vad som händer. För ofta 
märker man ju att kommer man dit då så slutar ju leken. Då blir ju dem såhär att ”Nej, fast du 
ska inte va här”. Såå, men det kan också bli att man får hjälpa till, eller bryta lek eller allt som 
sagt beroende på läge. Man måste ju känna av. (Anna) 

Några förskollärare beskriver hur de ser på lek och beskriver att de inte vill störa när 

barnen har en “bra lek” eller leker “fint” med varandra. Astrid nämner att det finns 

lek som inte är bra för barns utveckling och att det är förskollärarens ansvar att se till 

att leken blir bra.  

Ibland ser man lekar som inte är bra för utvecklingen, då är det ju mitt ansvar att stoppa eller 
avleda. (Astrid) 

Om förskollärarna ser att barn leker en “bra” lek så intar de oftast rollen som passiv 

observatör hellre än att gå in i leken. 

Några förskollärare betonar vikten av närvaro i barns lek för att skapa tillit vilket 

beskrivs som en viktig komponent i att skapa en relation. Sissi beskriver att hon 

genom att samspela med barn vinner tillit och skapar ett slags vänskapsband. På det 

sättet kan barn vid eventuell oro känna sig trygga att prata med förskolläraren. Sissi 

beskriver det som ett sätt att lära känna individen. 

Jag tycker det är viktigt för tilliten, lära känna individen, se individen och bemöta eventuella 
behov som man annars skulle missa. (Sissi) 

Samtliga förskollärare beskriver även deras närvaro i leken som ett sätt för dem att 

överblicka barngruppens eventuella behov. Greta beskriver att hon genom närvaro 

ser hur hennes barngrupp mår, vilken kunskap de eftersträvar samt vilket material 

hon behöver tillföra. 

Majoriteten av förskollärarna beskriver hur de antar olika roller i barns lek. Den roll 

som oftast tas upp är den stöttande. 

Ja men… jag är en stöttande pedagog! Om det behövs. O ibland kan jag känna, att ibland kanske 
man går in för mycket. /.../ jag ser de här barnen som behöver peppas lite, eller behöver dämpas 
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lite, eller jag kanske förmedlar att, ja men nu måste vi lyssna /.../ den är väldigt viktig. o att man 
ska vara närvarande, pedagog! (Anna) 

Även rollen som igångsättare, inspiratör, glädjespridare, lekstödjare, lekförstörare, 

medkonstruktör, relationsskapare och passiv observatör nämns. Dock beskriver 

samtliga att det alltid beror på situation och barngrupp vilken roll de väljer att inta. 

Ibland intas även ett flertal roller samtidigt om förskollärarna anser att det behövs. 

Kollegial samsyn och kommunikation. 

Majoriteten av förskollärarna beskriver att en samsyn av lekens betydelse för barn 

samt hur arbetslaget väljer att närma sig barns lek bör finnas i arbetslaget och att 

detta ibland kan vara en utmaning. Planering och reflektion är enligt förskollärarna 

viktiga komponenter för att kunna skapa en lekutvecklande miljö och ett öppet klimat 

i verksamheten. Fortsatt betonar andra förskollärare vikten av kommunikation inom 

arbetslaget. Att man är öppen för att ventilera, diskutera och reflektera över 

samsynen i arbetslaget. Eva beskriver att en kommunikation krävs för att kunna 

uppnå en bra kvalité. De är samstämmiga i åsikterna kring detta då de påpekar vikten 

av samsyn för att kunna se till barngruppens bästa. 

Utmaningarna tänker ju jag är... ligger hos oss pedagoger. Att vi har samma syn och att vi 
försöker jobba på samma sätt. För gör vi inte det så blir det ju också svårt för barnen o veta vad 
de ska förhålla sig till. (Sara) 

Greta pratar om forskning och dess betydelse för att kunna vara en ambassadör för 

leken, vilket hon ser som viktigt. Hon beskriver att det dock inte bara handlar om 

henne utan om alla sina kollegor, som hon försöker få med i samma tänk.  Hon 

beskriver att hon vid eventuell oenighet i arbetslaget använder sig av teori som ett 

sätt att komma framåt. 

Har du inte med dig ditt team, så behöver du verkligen ha forskning i ryggen. (Greta) 

Astrid beskriver att det är just kommunikation och ett ömsesidigt intresse som krävs 

för att kunna utvecklas.  

Och det har ju vissa som arbetar också kvar att jobba på. Och det är ju...  många gånger är det ju 
utbildning som saknas, men inte alltid. Det är inte så att utbildning löser allt. (Astrid) 

Hon beskriver hur kulturen som sitter i väggarna påverkar arbetslaget och den syn 

som finns på lek. Hon beskriver att alla kan utbildas men att det inte alltid handlar 

om utbildning för att det ska bli samsyn i ett arbetslag 
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5.1 Sammanfattning 

Vi kommer i det här avsnittet sammanfatta hur resultatet svarar på våra 

frågeställningar. 

Hur beskriver förskollärarna att de arbetar med och förhåller sig till 
barns lek i förskolan? 

Resultatet visar att samtliga förskollärare är överens om vikten av lek för barns 

utveckling och lärande. De beskriver att lek är ett sätt för barn att lära och utveckla 

nya kunskaper och egenskaper bland annat genom att prova att inta olika roller och 

lösa problem. Samtliga förskollärare beskriver lek som något glädjefyllt och egenvalt. 

Förskollärarna beskriver även hur de använder lek som redskap i lärandesyfte. De 

använder den för att nå en ökad förståelse för barns intressen och erfarenheter, som 

de sedan använder i sin undervisning för att arbeta mot de mål och riktlinjer 

läroplanen skriver fram.  

Förskollärarna nämner kommunikation och reflektion som medel för att nå en 

samsyn i arbetslaget, vilket krävs för att kunna uppnå en god kvalité i förskolan. 

Hur resonerar förskollärare kring sin delaktighet i lek. 

Flertalet förskollärare beskriver att de deltar i leken även om det kan ske på olika sätt 

beroende på situation. De beskriver hur de intar olika roller beroende på vilka behov 

som finns för tillfället. Samtliga talar om en medvetenhet och känsla för att veta när 

man bör kliva in i eller ur leken för att inte avbryta lekens harmoni. 

 

6. Diskussion och analys 

I detta avsnitt kommer det som anses är det mest centrala i resultatet att jämföras 

och diskuteras mot den tidigare forskningen inom detta område för att svara på 

frågeställningarna. Resultatet kommer även analyseras utifrån valt teoretiskt 

perspektiv samt litteratur och forskning. Detta kommer göras utifrån våra 

frågeställningar.  

Avsnittet kommer att avslutas med en slutsats och därefter kommer ett avsnitt om 

hur vår studie har pedagogisk relevans samt där vi ger förslag till fortsatt forskning 

inom området. 

Vikten av lek 

Resultatet visar tydligt att förskollärarna ser barns lek som en viktig och central del 

av förskolans verksamhet. Mycket av det förskollärarna ger uttryck för kan knytas an 

till det som tidigare berörts i bakgrund och litteraturgenomgång. I likhet med 

Knutsdotter Olofsson (2017) och Lillemyr (2013) anser förskollärarna att leken har 

stor betydelse för barns utveckling och lärande då det är ett sätt för barn att förhålla 

sig till och förstå sin verklighet genom interaktion med andra och den miljö de 

befinner sig i. Fantasi samt social och kommunikativ förmåga ses som viktiga 
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komponenter som barn lär och utvecklar i leken. I leken får barn möjlighet att sätta 

sin egen verklighet åt sidan för ett tag och öva och pröva olika roller på ett lustfyllt 

sätt utan vardagens regler och restriktioner. Detta resonemang skulle kunna kopplas 

till det sociokulturella perspektivet där fantasi, social och kommunikativ förmåga 

betonas som bärande begrepp för barns utveckling och lärande. Vygotskij 

(1995;2016) beskrev att all kognitiv utveckling utgår från det sociala samspelet, vilket 

i sin tur gör leken särskilt viktig för barns utveckling och lärande.  

Förskollärarna anser att det är i leken som lärandet sker “på riktigt” då de beskriver 

att all kunskap som barn tar till sig i vardagen befästs i leken. I leken lär sig barn om 

sin omgivning, lär känna sig själva och övar på samspel och kommunikation på ett 

naturligt sätt tillsammans med andra. För att en utvecklande lek ska fortgå beskriver 

förskollärarna i likhet med Knutsdotter Olofsson (2017) att barn behöver hålla sig till 

speciella lekregler för att en lek ska bli harmonisk och fördjupad. Förskollärarna 

beskriver fantasi, samspel och kommunikation som bärande komponenter barnen 

utvecklar och bearbetar i leken. Vi tänker att detta visar på hur det sociokulturella 

perspektivet ligger till grund för förskollärarnas arbete då centrala delar av 

perspektivet ses som viktiga. Sett ur ett sociokulturellt perspektiv sker lärande genom 

interaktion, det vill säga genom samspel tar barn till sig tankar, idéer och handlingar 

från de situationer de är delaktiga i (Vygotskij, 1995) vilket förskollärarna också 

betonar. Att förskollärarna beskriver kommunikation som en bärande komponent 

som barnen övar i leken i samspel med andra skulle kunna kopplas till det 

sociokulturella perspektivet där språk används för att förstå och tolka sin omvärld. 

Säljö (2003) menar att det är genom språket som kunskap förmedlas vidare mellan 

individer. Vi kan utläsa att förskollärarna ser fantasi som betydande för lärandet då 

de betonar att fantasi är grunden för all lek och behövs för att ens kunna leka och 

bearbeta känslor och erfarenheter. Då Vygotskij (1995) betonar fantasins betydelse 

för lärandet och beskriver att fantasi är en nödvändig del i det realistiska tänkandet 

och att det är barns känslor, erfarenheter och upplevelser som skapar förmågan till 

fantasi skulle förskollärarnas tankar kring fantasin kunna kopplas till det 

sociokulturella perspektivet. 

Resultatet visar att förskollärarna, i samklang med Nilsson m.fl. (2018) beskriver 

leken som lustfylld, självinitierad och självvald. Dock visar resultatet att en del 

förskollärare använder leken som ett redskap. 

Leken som redskap 

I resultatet nämns leken av några förskollärare som redskap. Förskollärarna 

använder sig av leken i lärarledda aktiviteter men även som observation då de 

beskriver att de genom att observera barns lek kan se vart barnen befinner sig i sin 

utveckling. Förskollärarna betonar barns inneboende vilja till lek som fördelaktigt då 

det möjliggör att på ett lustfyllt sätt använda leken som redskap för lärande. 

Förskollärarna talar om leken som en väg till lärande och undervisning. Detta 

tankesätt skulle kunna kopplas till det sociokulturella perspektivet då Vygotskij 

beskrev att pedagogens uppgift var att hjälpa barnet vidare via den proximala 

utvecklingszonen genom att bygga broar mellan barnets kunskap och relevant 
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kunskap (Vygotskij, 1995; 2016). 

Vi tänker att det kan finnas en risk med att förskollärarna ser lek och lärande som 

samma sak och utnyttjar leken i lärandesyfte. Lillemyr (2013) beskriver att lek och 

lärande har en ömsesidig påverkan på varandra men att det ökade fokuset kring 

lärande kan bidra till att lekens egenvärde och barns tid till den fria leken minskar. 

Då förskollärarna tar upp leken som redskap och använder sig av ord som “styra” och 

“syfte” när de beskriver den anser vi skulle kunna kopplas till det Nilsson m.fl. (2018) 

beskriver om att det finns en tydlig trend i förskolan som går från omsorg, lek och 

lärande till lärande och kunnande.  

Vi anser oss se att ett nyttiggörande av leken är återkommande i deras 

förhållningssätt. Dock ser vi en betydlig skillnad mellan resultatet av pilotstudien vi 

utförde vintern 2018 jämfört med den aktuella studien då samtliga förskollärare i 

föregående studie tydligt beskrev leken som ett redskap för undervisning. Vi tänker 

att den stora skillnaden kan bero på att den aktuella kommunen några veckor innan 

vi utförde denna studie erbjudit fortbildning gällande vikten av barns fria lek och att 

detta påverkat förskollärarnas förhållningssätt.  

Den aktuella läroplan för förskolan (Skolverket, 2016) talar för “ett medvetet bruk av 

leken” (s.6) vilket vi tänker kan tolkas som att den ska användas i lärandesyfte. Den 

nya läroplanen (Skolverket, 2018) lägger däremot större vikt vid lekens egenvärde 

och dess betydelse för barns utveckling, lärande och välbefinnande. Dock har ingen 

förändring gällande det medvetna bruket av leken gjorts. I den nya läroplanen har 

också begreppet undervisning tillkommit vilket Nilsson m.fl. (2018) beskriver 

riskerar öka ett redan existerande lärandetryck i förskolan och försvaga lekens 

position ytterligare. Vi hoppas och tror att den nya läroplanens betoning av lekens 

betydelse i kombination med kompetensutveckling kan höja den fria lekens status i 

förskolan. Öhman (2011) beskriver att förskollärare måste värna om den fria leken då 

det inte finns något som kan ersätta den spontana och självinitierade leken. 

Delaktighet i lek 

Lillemyr (2013) beskriver att vuxnas del i barns lek varit i centrum för pedagogisk 

diskussion i många år och fortfarande är aktuell. Författaren beskriver dock att synen 

på vuxnas delaktighet i leken förändrats över tid. Leken har gått från att vara barns 

fristad till att vuxna förväntas engagera sig i barns lek genom att stötta, utmana och 

tillföra material. Förskollärare har ett uppdrag att främja och lägga grunden för det 

livslånga lärandet genom att utgå från barns erfarenhetsvärld, intressen, motivation 

och drivkraft (Skolverket, 2016). Frågan är om det är möjligt för vuxna att följa det 

uppdraget och samtidigt inte blanda sig i leken? Lillemyr (2013) och Nilsson m.fl. 

(2018) beskriver att idén om den fria leken utan vuxnas närvaro härstammar från 

Fröbels tankar om att barn mellan stunder av lärarledd undervisning skulle få leka 

fritt och därmed få vila från undervisningen. Barn skulle i den fria leken få möjlighet 

att bearbeta känslor och upplevelser. Resultatet påvisar att det finns två sätt att se på 

vuxnas deltagande i barns lek i förskolan. Ett synsätt är att man ska stödja leken 

genom att ge tid, utrymme och material till leken men aldrig delta då detta kan 

hämma barns lek, vilket vi kopplar till Piagets utvecklingspsykologiska teori. Ett 
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annat synsätt är att vuxna ska stödja leken genom att tillföra material och erbjuda en 

stimulerande miljö men också interagera i och observera leken vilket stämmer 

överens med Vygotskijs (2016) sociokulturella teori. Vi anser att vuxna bör ha en 

plats i barns lek men att deras närvaro och deltagande kan se ut på olika sätt. Vi ser 

att våra tankar om vuxnas betydelse i barns lek går i linje med förskollärarnas då de 

flesta förskollärare anser att deras deltagande i leken är viktig och nödvändig för att 

gynna barns utveckling och lärande, detta är något som även Fleer (2015), Sandberg 

(2008) och Öhman (2011) är eniga om. 

Förskollärarna beskriver att delaktigheten inte endast handlar att aktivt delta i själva 

leken utan beskriver att det handlar om att finnas till hands som stöd för barnen 

genom att se barngruppens behov och tillföra material, något som även Öhman 

(2011) beskriver. Förskollärarna betonar att man som vuxen kan vara närvarande i 

barns lek både genom att delta aktivt men även genom att vara en passiv observatör 

utanför leken. Hur förskollärarna väljer att delta beskriver de beror på vad de anser 

situationen kräver. Förskollärarna beskriver att det krävs en sorts skicklighet och 

känsla av att veta när man ska kliva in i barns lek och när man ska backa och låta 

barnen själva utveckla leken. Vi tolkar detta som att förskollärarna i likhet med 

Lillemyr (2013) och Tigistu Weldemariam (2014) ser leken som dyrbar för barnen 

och att man med god anledning ska vara försiktig med hur man deltar i leken samt att 

detta ska ske med ett medvetet förhållningssätt då man annars riskerar att avbryta 

det pågående lärandet hos barnen.  

Vi tänker i enlighet med Björklund och Palmér (2019) och Nilsson m.fl. (2018) att 

vuxnas deltagande och respekt för barns lek kan kombineras men att det krävs en 

medvetenhet från den vuxne kring sitt eget inflytande i leken samt hur denne ska 

förhålla sig till och delta i leken.  

Resultatet visar att samtliga förskollärare beskriver olika sätt att gå in i leken och 

beskriver att de intar olika roller beroende på vad de anser att barnen är i behov av 

vid tillfället samt vilken situation det gäller. Förskollärarna beskriver liknande roller 

de Jung (2012) beskriver i sin studie. Förskollärarna beskriver roller som 

igångsättare, konfliktlösare, inspiratör, glädjespridare, lekstödjare, lekpartner, 

tolkare, medkonstruktör, relationsskapare, observatör och lekstörare. De beskriver 

att de ibland kan inta olika roller samtidigt. Det som skiljer förskollärarnas 

rolltagande i vår studie jämfört med Jungs är rollen som mångsidig svarare vilken vi 

inte anser att vårt resultat visar. Förskollärarna beskriver också genomgående hur de 

intar rollen som observatör för att veta när de behöver hjälpa barn in i leken och 

därmed inta rollen som lekstödjare. Vi kan här se en tydlig koppling till det 

sociokulturella perspektivet och Vygotskijs (1995; 2016) tankar om den proximala 

utvecklingszonen. Barn är olika och bär med sig olika erfarenheter och kunskaper. 

Genom att förskollärarna intar olika roller och anpassar sig efter barns behov skapar 

de utmaningar i olika nivåer efter de individer som finns i gruppen, utmaningar som 

hjälper barnen att ta sig vidare till den potentiella utvecklingszonen. Förskollärarna i 

studien beskriver också hur de intar en roll i samspel med barnen för att skapa 

relationer vilket gjort att vi lagt till ytterligare en roll som vi kallar relationsskapare. 
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Att störa och etikettera leken 

Något som vi finner intressant är att förskollärarna benämner sig själva som 

lekstörare. De har med andra ord i enlighet med Tullgrens (2004) studie om att 

vuxna ofta stör barns lek en insikt att leken är ömtålig och att deras deltagande i 

barns lek kan ha negativa effekter på leken och på så sätt hämma barns lärande. 

Flertalet förskollärare beskriver hur de ibland kan gå in i barns lek och direkt märka 

att leken avtar. De beskriver hur barnen kan ge dem blickar och till och med säga 

“Nej, fast du ska inte vara här”. De beskriver även att det finns lekar som inte gynnar 

barns utveckling. Detta är något som Tullgren (2004) beskriver då hen menar att 

vuxna stör barns lek när de kliver in och reglerar den. Författarna beskriver att 

förskollärare ofta är snabba med att avbryta självinitierad lek då de inte är bekväma 

med den. Vidare beskriver författarna att det kan bero på att det finns ett glapp 

mellan de intentioner barn har i leken och vuxnas synsätt. Vi tänker precis som vi 

nämnt tidigare att vuxna behövs i leken men att det krävs en medvetenhet och en 

fingertoppskänsla för när det kan ske utan att störa lekens harmoni. Vi menar att det 

är skillnad på att delta och att störa leken och att denna skillnad utgörs av 

förskollärares förhållningssätt, syn på leken och dess värde. Lillemyr (2013) beskriver 

att förskollärares syn på lek avgörs av deras pedagogiska grundsyn, förhållningssätt 

och erfarenheter. Om förskollärare är engagerade i barns lek, har följt 

händelseförloppet, förstår barns intentioner med leken och är lyhörda för barns 

leksignaler så minskar risken att störa barnen i deras lek (Öhman, 2011). 

Resultatet visar att förskollärarna skiljer på vad som är en bra och mindre bra lek. 

Förskollärarna betonar att det är deras uppdrag att se till att det blir en bra lek och 

beskriver att de sällan avbryter eller deltar i barns lek om de anser att barnen har en 

fin och lugn lek. En fin och lugn lek verkar med andra ord vara något som 

förskollärarna eftersträvar och som de förknippar med god utveckling och lärande. 

Det finns även lekar som förskollärarna känner att de måste stoppa eller avleda, lekar 

som enligt förskollärarna inte bidrar till god utveckling för barn. Vi kopplar detta till 

det Sandberg (2008) beskriver som att förskollärare ofta etiketterar barns lek. Det vill 

säga att förskollärarna har en förutbestämd tanke om vad som är lek och framför allt 

vad som är en bra lek och på så sätt kategoriserar leken i förskolan. Här tänker vi att 

förskollärarnas resonerande och agerande visar på en skillnad mot hur de tidigare 

beskrivit sin syn på lek, där de beskriver att barn ska få utlopp för sina tankar, idéer 

och erfarenheter i leken.  

Sandberg (2008) samt Tsais (2015) och Tullgrens (2004) studier beskriver att vuxna 

ofta använder sig av pedagogisk styrning och avbryter lek av vildare karaktär till 

exempel bråklekar, springlekar och våldsrelaterade lekar och istället försöker rikta 

barnen mot lekar som de anser mer lämpliga och som följer den gällande normen. 

Denna lekkultur skulle kunna ses som mindre eftersträvansvärd utifrån det 

sociokulturella perspektivet. Sandberg (2008) beskriver att den kategoriseringen av 

lek ibland kan bli alldeles för snäv och att den kan riskera att utesluta viss typ av lek 

som barn behöver för att ta sig vidare i utvecklingen. Lillemyr (2013) beskriver att lek 

kan gestaltas på olika sätt beroende på förskollärarens syn på lek. Förskollärarens 



 

 

20 

förhållningssätt till och syn på leken har med andra ord en betydande roll för vilka 

lekar som anses som bra för barns utveckling och lärande i förskolan. Vi tänker att 

om förskollärarna istället i enlighet men Öhman (2011) tar tillvara på barnens 

intressen och behov av utlopp genom att erbjuda material och en stimulerande miljö 

utifrån det som barnen visar intresse för kan förskollärarna hjälpa barnen framåt i 

utvecklingen istället för att som vi ser det, hämma den. När det handlar om att skapa 

en stimulerande lekmiljö behöver pedagogerna acceptera och stödja leken (Öhman, 

2011). 

Kommunikation och samsyn 

Precis som förskollärarna beskriver så anser vi att det krävs ett ömsesidigt intresse 

för leken, kommunikation och en kollegial samsyn av lekens betydelse för barns 

utveckling och lärande för att skapa ett gemensamt arbetssätt och utvecklande 

lekmiljöer. Även om läroplan för förskolan (Skolverket, 2016) beskriver att leken i 

förskolan är viktig och att förskollärarna ska arbeta med leken så är den relativt 

abstrakt och tolkningsbar vilket leder till att de mål och riktlinjer som anges kan 

tolkas utifrån förskollärarnas pedagogiska grundsyn. 

Mårdsjö Olsson (2010) beskriver att det krävs kommunikation i arbetslaget för att 

skapa en mening i lärandet och att det är genom kommunikation som arbetslaget kan 

synliggöra olika sätt att förstå samma pedagogiska innehåll. En förutsättning för att 

kommunikationen ska bli ett redskap för fördjupad förståelse är att en diskussion 

sker där förskollärarna får möjlighet att reflektera över sitt och andras 

förhållningssätt. De olikheter i förskollärarnas synsätt som framträder ur 

diskussionen möjliggör att förståelsen för barns behov fördjupas när de olika 

förhållningssätten framträder. Det förskollärarna beskriver som viktiga komponenter 

för barns utveckling och lärande är även komponenter de eftersträvar för sitt eget 

lärande. Här kan det utläsas att den proximala utvecklingszonen inte enbart handlar 

om barns utveckling utan är lika aktuell och viktig för den vuxnas utveckling och 

lärande då de vuxna genom interaktion och kommunikation tar hjälp av varandra för 

att utvecklas vidare och nå samsyn (Vygotskij, 1995). 

En del av förskollärarnas uppdrag innebär bland annat ett ansvar för samarbetet i 

arbetslaget. Genom att planera för ett gemensamt genomförande utifrån bestämt 

upplägg kan alla i arbetslaget bidra utifrån sina bästa förmågor. Samarbetet är 

beroende av att samtliga i arbetslaget är medvetna om de olika aspekter som finns 

kring lek men framför allt att man arbetat sig fram till en gemensam syn på leken 

som fenomen (Nilsson m.fl., 2018). 

Vi tänker i likhet med förskollärarna att teori kan vara till stor hjälp för att ta sig 

framåt men att vikten ligger på en god kommunikation då, precis som Astrid nämner, 

att utbildning inte alltid löser allt. 

6.1 Metoddiskussion 

De förskolor vi valde respondenter ifrån är sådana vi har tidigare eller nutida 

relationer med, till exempel vfu-platser, gamla arbetsplatser eller där någon av oss 
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haft egna barn placerade. Vi höll oss till samma strategi även vid urvalet av 

respondenter. Vi valde personer som någon av oss hade någon typ av relation till, 

även här till exempel en gammal eller ny kollega, personal på vfu-plats eller personal 

som haft hand om våra egna barn. Vi tänkte att det kunde vara en trygghet för 

respondenterna och oss att känna igen någon av oss eller båda och därmed skapa en 

mer avslappnad situation och därmed få mer utförliga svar. Här reflekterar vi över 

hur resultatet hade kunnat bli om vi valt respondenter som vi inte haft någon 

koppling eller relation till. Kan den relation vi valde att luta oss på bidra även till att 

intervjun blir oprofessionell och för vänskaplig eller är det enbart positiva påföljder 

av den avslappnade atmosfären? 

Som tidigare nämnts delades intervjuerna upp mellan oss, där den som hade en 

relation till respondenten ställde frågorna medan den andre höll sig mer i 

bakgrunden, lyssnade och antecknade. Vi valde att utföra alla intervjuer tillsammans 

för att ha ett rikare diskussionsmaterial då vi hört samma saker under 

intervjutillfällena och ingen av oss behövde återberätta något för den andre och 

därmed riskera att förvränga något. Under våra diskussioner efter intervjutillfällena 

att vi hade en samsyn kring hur vi uppfattade intervjusvaren. Var det något som 

någon gång var otydligt samtalade vi kring detta, dock hände det sällan och handlade 

i sådana fall inte om att vi tyckt olika utan snarare att den ena inte förstått ett svar 

eller dylikt. Vi kände att vår samsyn hjälpte oss i arbetet med studien. Och vi tänker 

också att det bidrar till studiens tillförlitlighet och äkthet. 

I denna studie valde vi att enbart intervjua förskollärare om deras resonemang och 

reflektioner kring samt deltagande i leken, även om annan personal också har 

reflektioner kring ämnet, då de har ett utökat uppdrag och det kan påverka hur de 

tänker och agerar. Vi reflekterar kring om och hur resultatet blivit påverkat om vi 

tagit in personal med andra yrkestitlar. Hade vi fått ett rikare material genom att ta in 

andra arbetsgruppers resonemang då de kanske har andra perspektiv? 

Vi valde att inte skicka intervjufrågorna till någon av respondenterna i förväg. Vi 

tänkte att förskollärarna, om vi skickat ut frågorna i förväg, skulle förbereda sig och 

kanske läsa på kring ämnet, något vi anser skulle blivit negativt i vår studie. Vi 

önskade att få spontana, personliga svar från förskollärarna som speglar deras 

faktiska resonemang kring deras delaktighet i leken. Om man istället vänder på 

resonemanget kan ju en förberedelse varit bra då svaren kanske blivit ännu rikare. 

Dock svarade samtliga åtta respondenter relativt utförligt vilket gör detta till ett 

ickeproblem. 

En av styrkorna i metoden vi valt (semistrukturerade intervjuer), är att vi haft en 

struktur att falla tillbaka på men ändå möjligheten att under intervjuernas ändra, 

anpassa, ta bort eller lägga till frågor, för att kunna fördjupa oss i vissa frågor, något 

som även Bryman (2018) beskriver som fördelar med metoden. Dessa fördelar hade 

vi gått miste om ifall vi valt till exempel enkäter som metod. 

När vi efter intervjuerna skulle transkribera materialet delade vi upp dem så att båda 

två skulle transkribera ungefär lika mycket material, utan att ta hänsyn till någon typ 

av systematisering. Här kan man problematisera huruvida det hade kunnat påverka 

studiens resultat om vi istället haft en strategi och vart mer strukturerade. Till 
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exempel om vi hade transkriberat den intervju där vi själva ställt frågorna. Vad hade 

då kunnat bli annorlunda? Eftersom vi intervjuade de personer vi hade någon typ av 

relation till kan det problematiseras om relationen påverkar sättet vi transkriberar. 

Kanske läser man då in mer “mellan raderna” än om man inte har en relation och 

därmed är mer objektiv. 

6.2 Slutsats 

Utifrån vår studie drar vi slutsatsen att förskollärare anser att leken är en viktig och 

central del av förskolans verksamhet. De nämner att leken är barns redskap för att 

lära och förskaffa sig kunskap samt ett sätt för barnen att få utlopp för tankar, 

funderingar och erfarenheter. 

Vi kan ur resultatet utläsa att lek för förskollärare förknippas med begrepp som 

glädje, lustfylld och självvald. Förskollärarna beskriver sitt deltagande i leken som 

varierat, alltså att det sker på olika sätt. Vissa beskriver sitt deltagande som att 

observera, att delta på sidan av, och andra som att inta olika roller i leken beroende 

på barngruppens behov eller vilken situation de befinner sig i. Förskollärarna nämner 

leken som ett redskap som de kan använda sig av för att få en förståelse för vad barn 

erfar och intresserar sig för. En förståelse som förskollärarna sedan använder sig av i 

sin undervisning för att uppnå de mål och riktlinjer som förskolans läroplan 

(Skolverket, 2016) skriver fram. Vi drar utifrån detta slutsatsen att förskollärarna 

anser sitt deltagande i leken som av stor vikt men att deras sätt att delta skiljer sig åt 

beroende på vad de anser barnen behöver eller vad de själva önskar ska pågå eller 

läras ut genom leken. Förskollärarna beskriver att det krävs en känsla för när de ska 

kliva in i barns lek och när det är dags att kliva ur leken för att inte bryta lekens 

harmoni. Samtliga förskollärare nämner det som utmanande att veta när och hur de 

ska delta i barns lek. Vi drar slutsatsen att förskollärarnas deltagande i lek beror på 

deras syn och kunskap om lek samt deras barnsyn. Ur vårt resultat kan vi utläsa att 

förskollärarna skiljer på vad som är bra och mindre bra lek. Förskollärarna beskriver 

att de sällan avbryter lekar som de anser är lugna och fina medan de finns lekar som 

stoppas. Vi drar slutsatsen viss lek blir föremål för styrning då förskollärarna anser 

att vissa lekar lämpar sig bättre än andra i förskolans verksamhet. Förskollärarna 

beskriver att det krävs en samsyn om lekens betydelse samt god kommunikation 

mellan kollegorna för att skapa en verksamhet av god kvalitet med lekutvecklande 

miljöer och ett öppet klimat. Vi drar slutsatsen att reflektion och kommunikation 

mellan kollegor är en önskvärd och behjälplig metod hos förskollärarna. 

 

7. Pedagogisk relevans och förslag till fortsatt 
forskning. 

Leken genomsyrar förskolans verksamhet och det är enligt läroplanen förskollärares 

ansvar att medvetet bruka den samt inspirera dem att utforska omvärlden. Barnen 
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ska i förskolans verksamhet möta vuxna som ser till varje barns möjligheter och som 

engagerar sig i samspelet med barnen, både den enskilda individen och barngruppen. 

Vi anser att vår studie har pedagogisk relevans då vi tänker att den kan öka 

medvetenheten hos förskollärare kring hur barn påverkas av lek och därför också av 

hur förskollärare använder sig av den och deltar i den. Vi tänker också att vår studie 

kan bidra till att arbetslag kommunicerar mer kring sin syn på lek. 

Utifrån resultatet av vår studie har vi fått ta del av hur förskollärarna beskriver att de 

arbetar med leken samt hur de förhåller sig till och resonerar kring sin delaktighet i 

barns lek. 

En vidareutveckling av studien kan vara att undersöka hur förskollärarna omsätter 

sina resonemang och ställningstaganden i praktiken. Överensstämmer deras åsikter 

om hur de deltar i barns lek eller beskriver förskollärarna hur de eftersträvar att 

arbeta. Genom att utföra både intervjuer och observationer och ställa resultaten mot 

varandra skulle dessa frågeställningar kunna besvaras. 

Det skulle även vara intressant att undersöka hur förskollärarna ser på vuxnas 

maktposition då studien visar att det förekommer styrning av barns lek i förskolan.  
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Bilaga 1 

 

Missivbrev 

 

Hej! 

Vi är två studenter som studerar till förskollärare på Mälardalens högskola i Västerås. Vi 

ska nu skriva vårt examensarbete under vår sista termin på högskolan. 

Syftet med studien är att undersöka förskollärares tankar kring och användning av leken i 

förskolans verksamhet. 

Våra frågeställningar är: 

• Hur förhåller sig förskollärarna till barns lek 

• Hur beskriver förskollärarna att de arbetar med leken i förskolans verksamhet 

• Hur resonerar förskollärare kring sin delaktighet i lek? 

Vi skulle gärna vilja intervjua dig, som vi ser som kunnig, utbildad och erfaren. Det skulle 

vara värdefullt för oss i vårt arbete.  

Intervjun kommer att ta ca 30–45 min. 

Vi har för avsikt att använda oss av ljudinspelning under intervjun. 

Det är viktigt för oss att du känner till våra etiska ställningstaganden.  

Du får när som helst under intervjun avbryta ditt deltagande, utan att behöva förklara dig. 

Och intervjun kommer endast ske med ditt samtycke. 

Allt material som samlas in i studien kommer endast att användas av oss och hanteras 

konfidentiellt. Det innebär att vi inte kommer använda ditt namn eller andra faktorer som 

gör att utomstående kan förstå att det är du som deltagit. Materialet kommer hanteras och 

förvaras säkert samt förstöras efter att studien är avslutad. 

 

Vid frågor och funderingar är du välkommen att kontakta oss! 

 

Ida Hedström: ihm16001@student.mdh.se  

Annika Lågbacka: ala15001@student.mdh.se  

Handledare: Lena Bäckström: lena.backstrom@hkr.se  

 

Vi hoppas att du kan medverka! 

Med vänliga hälsningar 

Ida Hedström och Annika Lågbacka.  

mailto:ihm16001@student.mdh.se
mailto:ala15001@student.mdh.se
mailto:lena.backstrom@hkr.se
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Bilaga 2 

 

Intervjuguide 

Ålder? 

Socioekonomiskt område? 

År i yrket? 

Erfarenhet? 

 

Hur tänker du kring leken i förskolan? 

 

Har din syn på leken förändrats genom tiden du arbetat? 

 

Hur arbetar du med leken? 

 

Vad är din roll i leken? 

a) Hur ser du på din roll i leken? 

 

Hur ser du på delaktighet i leken? 

a) Brukar du vara delaktig i barnens lek? På vilket sätt. 

 

Vad tänker ni är fördelarna med att vara delaktig i barns lek?  

 

Vad tänker ni är nackdelar med att vara delaktig i barns lek? 

 

Vilka utmaningar finns i arbetet med leken? 

 

Följdfrågor 

Berätta mer/Hur beskriver du?  

Kan du utveckla dig?  

Kan du ge ett exempel? 


