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Syftet med studien var att undersöka förskolepersonals delaktighet i barns lek och 
hur barn uppfattade förskolepersonalens delaktighet i leken. Datainsamlingen 
genomfördes genom en kvalitativ studie med intervjuer av både förskolepersonal och 
barn i fyra förskolor. Barnintervjuerna gjordes i fokusgrupper och i par, för att 
barnen skulle få stöd av varandra och att svaren skulle bli mer utvidgande. Vårt 
resultat visade att förskolepersonalen ansåg att deras delaktighet i barns lek gynnade 
barnens sociala utveckling, genom att finnas tillhands och stötta vid barns konflikter
men även att planera för miljön. Genom förskolepersonalens förhållningssätt 
uppfattade barnen förskolepersonalen som ett stöd vid konflikter med andra barn, 
men att barnen även ansåg att förskolepersonalen höll sig på avstånd genom att 
betrakta dem i deras lek. Den slutsats vi kom fram till av denna studie var att 
förskolepersonals sätt att förhålla sig till barns lek påverkade även barns 
uppfattningar om förskolepersonals delaktighet i deras lek.
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1. Inledning
I den här undersökningen kommer förskolepersonals perspektiv på sin delaktighet i 
barns lek att studeras tillsammans med barns erfarenheter av förskolepersonalens 
delaktighet i barns lekar. Det vi vill få fram med den här studien är att undersöka hur 
förskolepersonal uppfattar sin delaktighet i barns lek men även att lyfta fram barnens 
tankar och åsikter om hur de upplever förskolepersonalens delaktighet i leken. Det 
som också är betydelsefullt är att få veta på vilket sätt förskolepersonal deltar i barns 
lek och hur barnen upplever denna delaktighet. I McInnes, Howard, Miles, och 
Crowley (2011) forskning skiljer barn på att leka och att inte leka beroende på hur 
förskolepersonalen förhåller sig i barns lek. Vi vill också belysa betydelsen av att barn 
och förskolepersonal diskuterar med varandra om sin syn på delaktighet i leken.

Lek har lyfts fram som en viktig del i förskolans verksamhet för barns utveckling och 
lärande och som har satt sin prägel på läroplanen för förskolan. Det som skrivs fram i 
läroplanen är att förskolan medvetet ska främja varje barns utveckling och lärande 
genom lek, och att det lustfyllda i leken ska stimulera varje barns fantasi, kreativitet
samt barns sociala kompetens. Planering av miljön för att stödja leken ses också som 
en viktig aspekt i läroplanen för förskolan (Skolverket, 2010). 

Det som vi har uppmärksammat är att det inte skrivs fram i förskolans läroplan hur 
förskolepersonal ska delta i barns lek, utan det är barnen som ska upptäcka och 
utforska i en stimulerande miljö. Förskolepersonalen ska enligt läroplanen för 
förskolan istället agera som en vägledare och utmana samt stimulera barnen i leken 
för barns utveckling och lärande (Skolverket, 2010). Det finns en hel del forskning 
om hur barn gynnas av förskolepersonals delaktighet i leken. Bland annat har 
Knutsdotter Olofsson (2003) kommit fram till att barn känner glädje i när 
förskolepersonal deltar i barns lek på deras villkor och att Sandberg (2003) 
framhåller att barnen utvecklas i sin lek om förskolepersonalen är lekfulla, har humor 
och har tid för lek.

1.1 Syfte och frågeställningar
Syftet med vårt arbete är att undersöka förskolepersonals perspektiv på sin 
delaktighet i barns lek och hur barnen upplever förskolepersonalens delaktighet i 
leken.

 Hur beskriver förskolepersonalen sin delaktighet i barns lek?

 På vilket sätt deltar förskolepersonalen i barns lek?

 Vad berättar barnen om förskolepersonalens delaktighet i leken?

1.2 Disposition
I kapitel 2 presenteras en forskningsbakgrund där tidigare forskning om barns lek 
och förskolepersonals delaktighet tas upp. 

I kapitel 3 beskriver vi hur vi gått tillväga med metodval, genomförande av studien, 
urval, bearbetning av material samt hur etiska ställningstaganden har hanterats.

I kapitel 4 presenterar vi ett resultat uppdelade i kategorier med förskolepersonalens
och barnens svar. Samtliga analyser har vi sedan kopplat till tidigare forskning.
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I kapitel 5 presenterar vi en diskussionsdel, där metodvalet diskuteras med fördelar 
respektive nackdelar. Vidare presenterar vi en resultatdiskussion där vi diskuterar 
vad vi fått fram i vårt resultat samt en avslutande del med slutsats, fortsatt forskning 
och pedagogisk relevans för detta arbete. 

1.3 Begreppsdefinitioner
De nyckelord vi har använt oss av i vår studie:

Förskolepersonal benämner vi förskollärare och barnskötare som arbetar i förskolan.
Skolverket (2010) definierar förskolepersonalen som arbetslaget i förskolan.

Delaktighet är när någon samverkar i eller har kunskaper om något. Betoningen läggs 
på en känsla av att vara till nytta och ha medinflytande (NE, 2004).

Lek är en verksamhet som sker på låtsas. Inre föreställningar bestäms över yttre 
förutsättningar. En stol blir en häst. I leken meddelar lekdeltagarna varandra genom 
kommunikativa signaler att detta är ”lek” (NE, 2004).

1.4 Styrdokument om lek
Läroplanen för förskolan Skolverket (2010) skriver fram att verksamheten ska
medvetet använda leken för att gynna varje enskilt barns lärande och utveckling. Det 
är i det lustfyllda lärandet och leken som barnens kommunikation, fantasi, inlevelse 
samt förmågan att lösa problem och samarbete stimuleras. I den gestaltande och 
skapande leken, får barnen möjlighet att bearbeta och uttrycka känslor, erfarenheter 
och upplevelser de varit med om eller känt. Leken är därför mycket viktig för barns 
lärande och utveckling.

Vidare skriver läroplanen för förskolan att barn vinner och söker sin kunskap i leken
genom utforskande i ett socialt samspel, men även genom att reflektera, iaktta och 
samtala. Verksamheten ska därför utgå från barnens intressen, motivation och 
erfarenhetsvärld. Läroplanen för förskolan skriver att det är verksamheten som 
ansvarar för att barnen erbjuds en trygg miljö som även lockar och utmanar till 
aktivitet och lek. Miljön ska vara inspirerande och inbjuda barnen till att utforska sin 
omvärld.

2. Forskningsbakgrund
I det här avsnittet kommer vi att diskutera tidigare forskning om förskolepersonals
och barns förhållanden i leken. De avsnitt vi har valt skriva om är teorier om lek,
lekens roll, pedagogisk arbetsmodell, förskolepersonals syn på lek, barns syn på lek, 
lek på barns villkor, barns behov av stöd i leken, barns svårigheter i leken.

2.1 Teorier om lek
Vygotskij (1995) ansåg att en viktig faktor i barns lek är barns skapande och barnets 
utveckling av skapandet. Barn visar i tidig ålder sina kreativa processer som kan ses 
framför allt i leken. Barn leker vad de tidigare upplevt, de härmar och använder sig av 
vad de hört och sett från vuxna, men de erfarenheter barnen har återspeglar sig sällan 
exakt som det utspelade sig i verkligheten. Därför är barns lek uppbyggd av vad 
barnet upplevt, det är en kreativ bearbetning av olika uppfattningar. Barnet skapar en 
ny verklighet där egna intressen och behov är i fokus. Detta skriver också Berger och 
Luckmann (1966) som menar att människan skapar sin egen verklighet i ett socialt 
sammanhang, där alla deltar aktivt i en konstruktionsprocess. Därför finns det inga 
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regler för kunskaper, sanningar eller normer eftersom det finns ett antal variationer 
av dessa i en social konstruerad verklighet. Vygotskij (1995) ansåg också att i leken 
berättar barnen sina upplevelser och införlivar dem i förvandlingar, dramatiseringar 
och ytterligheter. I leken skildrar barnet en historia i de estetiska, kulturella och 
skapande formerna som finns i leken. 

Det som Huizinga (2004) menade är att kulturen har utvecklas ur leken och att leken 
alltid har existerat prekulturellt. Eftersom kulturen har sitt ursprung från 
människans samhörighet och att lek och funnits före människan i djurens existens, så 
är leken äldre än kulturen. Det som han också skrev om är att sammanhanget mellan 
kultur och lek bestod av ordnade handlingar av en grupp gemenskaper eller två 
grupper mot varandra. Leken i förhållande till kulturen är ett samspel mellan olika 
grupper som utmanar varandra. Huizinga ifrågasatte de som ansåg att lek är nyttigt 
och att det är en instinktiv handling hos barnet. Han menade att barnet leker för att 
barnet har glädje av det och att friheten uppstår i glädjen av att leka. Lek är ett fritt 
handlande. Lek som är påtvingat är inte längre lek. Därför menade han att barnet 
leker för att barnet har glädje av den, medan den vuxne ser leken från den glädje 
leken ger.

2.2 Lekens roll
Knutsdotter Olofsson (2003) menar att barn är födda för att leka. Men på liknande 
sätt som vuxna måste samtala med barn för att barn ska kunna tala måste vuxna 
också leka med barn för att de ska kunna utveckla lekförmågan. Hon anser också att 
leken vanligtvis inte kommer naturligt utan den behöver stimuleras och uppmuntras 
för att kunna fungera. Därför behövs det förskolepersonal som förstår lekens signaler 
och som kan förmedla det till barnen. Förskolepersonalen måste helt enkelt vara i 
barns lek och kunna skapa ett gemensamt intresse. Genom att rikta sitt och barnets 
uppmärksamhet mot något kan förskolepersonalen och barnet skapa en gemenskap i 
leken. För att kunna leka måste också människor anpassa sig till verkligheten på 
lekens plan, genom att inse att allt inte ser ut som det är. Att kunna förstå 
dubbelheten i olika förklaringar, precis som en pinne också kan bli en pistol. Hon 
menar att förskolepersonalen måste leva sig in i barns rollekar för att bli en god 
förebild för barnen och skapa glädje i leken.

Knutsdotter Olofsson skriver att leksignaler är ett sätt för barn att förstå om det som 
sker är lek eller inte. Detta kan tolkas som ett uttryck för uppfattningen och 
inställningen till det verkliga och hur det ges uttryck åt till det som händer i leken. 
Hon förklarar vidare att om leksignalerna ska fungera måste barn förstå de sociala 
reglerna som finns i leken. Hon delar upp dessa tre i ömsesidighet, samförstånd och 
turtagande. Ömsesidighet innebär att barn anpassar sig till varandra och är 
jämställda i leken. Vidare menar hon att samförstånd betyder att alla barn som deltar 
i en lek är överens om vad de leker men även att de leker, och att turtagande handlar 
om att barn i tur och ordning tar initiativ och bestämmer i en lek.

2.3 Pedagogisk arbetsmodell
Lillemyr (2013) har designat en arbetsmodell som förskolor kan använda sig av i sitt 
pedagogiska arbete med leken. Arbetsmodellen består av fem olika nivåer 1) Etablera 
trygghet och känsla av tillhörighet i barngruppen 2) Kunskapsnivån – teori och 
praktik 3) Utveckling av attityder när det gäller syftet med lek i pedagogisk 
verksamhet 4) Kontakt och kommunikation med barn och 5) Åtgärd. Han betonar att 
de understa nivåerna i modellen lägger grunden för de översta nivåerna, men 
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förklarar att det även kan förekomma behov att ibland gå tillbaka till en av de 
underliggande nivåerna när det kommer till förberedelser av upplägget. Han menar 
att tanken med de olika nivåerna är att de lägger grunden för reflektion för 
förskolepersonalen. Han betonar vidare att arbetsmodellen är en förenkling av 
verkligheten som de flesta modeller är, men att den kan visa hur förskolan kan 
organisera leken i verksamheten. Lillemyr förklarar vidare att modellen även är 
generellt utformad då den inte värderar förskolepersonals målsättning i användandet 
av leken. Den ger inte instruktioner för hur förskolepersonalen ska arbeta, då 
målsättningen ska utformas och anpassas efter de behov och förutsättningar som 
finns i verksamheten samt utvecklas i samarbete i personalgruppen. Lillemyr menar 
att den första nivån beskriver behovet av att skapa en känsla av tillhörighet, att 
etablera trygghet i barngruppen och att barnet skapar relation till förskolepersonalen
i förskolan. Han betonar att trygghetsnivån består av en primär betydelse där barnet 
känner sig sedd och trygg i möten med förskolepersonal och den egna barngruppen i 
förskolan. 

Den andra nivån beskriver Lillemyr som kunskapsnivån, denna nivå handlar om att 
förskolepersonal både praktiskt och teoretiskt arbetar med att införskaffa 
erfarenheter av barns lek i förskolan. Han menar att förskolepersonalen ska ha
kunskap om lekens innehåll och form, hur den utvecklas och hur lekens betydelse 
förändras med åldern. Det är viktigt att förskolepersonalen har kunskap kring hur de 
kan förstå leken teoretiskt men det är även viktigt att de har vetskap om hur leken går 
till i praktiken och känner till lekens betydelse för barnen. En ytterligare aspekt 
relaterat till detta är att förskolepersonal har kunskaper om barns utveckling, då 
dessa två går om lott i barns förhållande till lek. Lillemyr menar att denna 
kunskapsnivå lägger grunden för arbetet i arbetsmodellens nästa nivå. När 
förskolepersonalen skapat tillhörighet, trygghet, kunskaper och erfarenheter bildar 
dessa tillsammans en grund till den tredje nivån i modellen. 

Den tredje nivån på arbetsmodellen är nivån för utveckling av attityder om syftet 
med lek i pedagogisk verksamhet. På denna nivå måste förskolepersonalen i 
samarbete med kollegor diskutera de utmaningar och de olika aspekter som skapas i 
barns anknytning med leken. Lillemyr belyser att det är viktigt att förskolepersonal
och vårdnadshavare samarbetar, och han lyfter att barnen använder sig av de 
erfarenheter de har med sig hemifrån i leken. På den här nivån är det viktigt att 
förskolepersonalen kan organisera för barns lek i verksamheten. Lillemyr skriver att 
när förskolepersonalen etablerat tillhörighet och trygghet i barngruppen, skapat 
kunskap och erfarenhet om lek samt ha fört diskussioner kring utmaningar i relation 
till leken är förskolepersonalen redo för att möta den fjärde nivån.

Den fjärde nivån benämner Lillemyr som kontakt och kommunikationsnivån. Här är 
det viktigt att barnen godkänner förskolepersonalen som lekkamrat, och att de får
tillstånd att inta en roll i barnens lek. Vidare menar Lillemyr att förskolepersonalen
ska kunna ta sig in och ut ur barnens lek utan att förstöra lekens innehåll och kvalitet.
På denna nivå lär sig förskolepersonalen mer om barnens lek men lär sig även i 
diskussioner med kollegor. Det är ett samspel mellan alla nivåer i arbetsmodellen och 
de påverkar varandra, lika som förskolepersonalen påverkar varandra under 
processens gång. När de fyra nivåerna är utförda har grunden för den femte nivån 
lagds. 

Den femte nivån i arbetsmodellen är åtgärd, och Lillemyr skriver att det är här som 
det pedagogiska arbetet med leken kan börja. Förskolepersonalen kan nu med hjälp 
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av de tidigare erfarenheterna av nivåerna i modellen påbörja och skapa lekåtgärder 
som överensstämmer med deras pedagogiska mål. De åtgärder som 
förskolepersonalen väljer att utföra kan till exempel vara att medvetet påverka och 
stärka:

                    • barns förmåga att känna empati och medkänsla för andra människor,

                    • att barn känner trygghet i sin relation till de vuxna och andra barn,

                    • barns utveckling i att tolerera och respektera andra,

                    • att alla barn har möjlighet till att medverka i leken,

                    • barns drivkraft att ta sig an utmaningar,

                    • barns positiva uppfattning som sig själva inom vissa områden,

                    • barns val av könsmönster.

Lillemyr framhåller vikten av att förskolepersonalen medvetet observerar barns lek, 
men även aktivt deltar i leken och systematiskt observerar med stöd av sina kollegor. 
Han menar att förskolepersonalen bör både observera och utvärdera den enskilda 
åtgärden, för att se om de måste ändra riktning eller komma på ett nytt sätt att gå 
tillväga. Lillemyr skriver att förskolepersonalen troligtvis växlar mellan de olika fem 
nivåerna i arbetsmodellen, men att vanligtvis bör nivåerna arbetas nedifrån och upp, 
då det slutgiltiga målet kommer på den femte och sista nivån. Om förskolepersonalen
väljer att utgå ifrån denna arbetsmodell förutsätter den att de respekterar och tar 
barns lek på allvar samt att deras inträde i barns lek är på barnens villkor. Denna 
arbetsmodell utgår ifrån att förskolepersonal medvetet inkluderar leken i sitt 
pedagogiska arbete samtidigt som den tar hänsyn till deras försiktighet när de ser 
behovet att inta en aktiv roll i barnens lekprocess. Alla nivåer i modellen kräver att 
förskolepersonal observerar och ständigt utvärderar barns lek. ”Vilken pedagogisk 
grundsyn man har, eller hur grundsynen utvecklas, är själva grunden”(Lillemyr, 
2013, s.191).

2.4 Förskolepersonals syn på lek
Johansson och Pramling Samuelsson (2006) har studerat hur förskolepersonals 
samspel blir tydlig i arbetet med lärande och lek i förskolans vardag, samt hur barnen 
tar del av dessa erfarenheter. Resultatet visade att förskolepersonalens samspel med 
barnen utgick från deras syften, samt hur de ser på lärande och lek. Dessa två kan 
antingen vara i förgrunden eller också i bakgrund för förskolepersonals
meningsskapande. Det framgick även att förskolepersonalens samspel är relaterade 
till hur öppna alternativt bundna de är till lärandets och lekens olika former, till
erfarenheter av kontroll, fantasi och kreativitet. Däremot skriver Knutsdotter 
Olofsson (2003) att förskolepersonalen kan känna skuldkänslor när de sitter ner och 
leker med barnen. Hon menar att orsaken kan vara de rutiner som de måste hinna 
med i verksamheten men även att de känner att de inte utför något inför övriga 
kollegor. Hon menar vidare att det är krävande för förskolepersonalen att helhjärtat 
samspela med barnen på deras villkor i leken, då det är förskolepersonalen som 
måste anpassa sig efter barnen.

Sandberg (2002) skriver att vuxnas föreställning av lek kommer från tidigare 
kunskaper som de bär med sin från sin egen barndom, kunskaperna kan därför
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tillföras som ett betydelsefullt inslag i leken med barnen. Hon har studerat 
förskolepersonal som anser att leken i barndomen är förknippad med var de lekte, 
vem som deltog i leken och fantasin. Hon förklarar att vuxna bär med sig kunskap om 
lek, och fortsätter att leka även som vuxna. De vuxna leker med andras och egna 
barn, på arbetsplatsen, restauranger och i naturen som några exempel. Det som hon 
också har konstaterat är att när förskolepersonalen är lekfulla och spontana, har 
humor och tid för lek bidrar detta med att utveckla leken för barnen. Därför menar
hon att förskolepersonalen kan bidra till en stimulerande lekmiljö genom att 
observera lekens olika former, skapa delaktighet samt ge tid för och underlätta leken 
för barn. Hon menar att lek ger barn erfarenheter och kunskaper beroende på hur ett 
barn uppfattar och tolkar sin lek. 

2.5 Barns syn på lek
Johansson och Pramling Samuelsson(2006) skriver att barn har svårt att särskilja på 
vad lärande och lek är, men de menar att barn kan berätta om det på sitt eget sätt och 
gör det utifrån sitt perspektiv. Barnen i förskolan funderar inte över vad de gör under 
en dag utan de tar det för givet. Barnen tycker att det är roligt att leka i förskolan, och 
anser att lärandet hör till när man börjar skolan, som till exempel att kunna läsa, 
räkna och skriva.

En undersökning av McInnes, Howard, Miles och Crowley (2011) har visat att barn 
skiljer på lek och icke lek beroende på hur förskolepersonalen förhåller sig till barns 
lek. Undersökningen bestod av två grupper av förskolepersonal, den ena gruppens
förskolepersonal planerade barns lek genom att låta barnen själva leka utan att de 
deltog i leken, förutom när de planerade de vuxenstyrda lekar där förskolepersonalen
bestämde lekens utgång. Förskolepersonalen engagerade sig därför i ett pedagogiskt 
samspel med barnen som planerades utifrån förskolepersonalen själva. I den andra 
gruppen deltog förskolepersonalen mer i barns lek och lät barnen bestämma och välja 
även i lekarna som förskolepersonalen styrde. På det här sättet gav det barnen 
möjligheter till val och kontroll i alla lekar. Resultatet visade att i den första gruppen 
upplevde barnen lekar som två skilda sätt att leka på, såsom att leka och inte leka. 
Medan i den andra gruppen skiljde inte barnen på de olika lekarna, eftersom det var
barnen som fick välja hur leken skulle gestalta sig i samspel med förskolepersonalen.

2.6 Lek på barns villkor
Enligt Knutsdotter Olofsson (2003) studie menar förskolepersonalen att de inte ska 
ingripa i barns fria lek. Orsaken kan vara det som Johansson och Pramling 
Samuelsson (2006) förklarar, att förskolepersonalen anser att de inte vill störa 
barnen i deras lek, med känslan att de kan förstöra leken. De förklarar vidare att när 
förskolepersonal anser att de inte ska störa barnen i deras lek, menar de att barn 
också sällan inkluderar förskolepersonalen i sina lekar, samspel eller när de 
engagerar sig i andra aktiviteter. Detta kan innebära att förskolepersonal går miste
om viktiga ögonblick när barn bjudit in dem i mötet mellan lärande och lek.

Även Knutsdotter Olofsson (2003) anser, att barns fria lek inte nödvändigtvis betyder 
att barn ska leka helt fritt, utan barngruppen behöver förskolepersonalen som kan ge 
stöd och stimulans till barnen i sin lek. Det hon även skriver om är att det vanligtvis 
är så att förskolepersonal leder och visar barn i deras utforskande, att det är deras
uppgift att se till att barn i en barngrupp inte stör varandra. Hon menar vidare att det 
oftast är förskolepersonalen som stör barns lek genom att driva igenom sina planer av 
aktiviteter och att fullfölja rutiner oavsett om barnet leker eller inte. Därför menar 
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hon att förskolepersonalen inte ska styra barnen i leken utan hjälpa dem så att 
barnen kan utveckla det de har tänkt. Om förskolepersonalen leker med barnen på 
deras villkor blir relationerna till barnen mer harmoniska och ömsesidiga. Hon 
påpekar dessutom att i olika studier tyder det på att förskolepersonal samtalar i högre 
grad till barnen än med barnen.

Det här är något som också Hjorth (1996)skriver om att barn ibland upplever 
förskolepersonals ingripande i deras lek som störande. Barnen i hennes studie 
menade att när de kommer i konflikt om något, ville de gärna lösa det på egen hand 
utan att förskolepersonalen ingriper. Barnen upplevde det också störande när 
förskolepersonalen tvingade in vissa barn i leken eller att något barn togs bort från 
leken. Det hon även framlägger är att barnen föredrar att leka med jämnåriga barn än 
med de yngre, eftersom de har mer samhörighet med varandra och att de yngre kan 
vara störande i deras lek. Däremot menar Johansson och Pramling Samuelsson 
(2006) att de yngsta barnen bjuder in förskolepersonalen till lek, med förklaringen
att yngre barn och förskolepersonal är närmare varandra fysiskt.

2.7 Barns behov av stöd i leken
Trawick-Smith och Dziurgot (2011) skriver om tre olika nivåer av hur 
förskolepersonalen svarar på barns olika behov av stöd i leken. Dessa steg delar de in 
i stort behov, viss behov och inget behov alls. De utgår från Vygotskijs närmaste 
utvecklingszon som sträcker sig från vad barn kan utföra utan hjälp av en vuxen (i 
deras fall, inget behov av vägledning i leken) till de som kräver direkt vuxen 
vägledning (lek i stort behov av vägledning). Lek i visst behov av vägledning 
överensstämmer med Vygotskijs närmaste utvecklingszonen, där barn kan utföra 
uppgifter självständigt med endast lite hjälp från andra. 

Trawick-Smith och Dziurgot menar att förskolepersonalen behöver ingripa i barns lek 
på ett mer strategiskt och reflekterande sätt, för att se hur leken pågår och att 
medvetet överväga hur mycket stöd något barn behöver. Detta för att främja 
självständig lek hos barnen. För att göra det på ett effektivt sätt, behöver 
förskolepersonalen utveckla sina färdigheter genom observation och tolkningar av 
barns lekbehov. En kunskap som kan lägga grunden för framgångsrika ingripanden i 
barns lek. Vidare anser de att det krävs specifika strategier för att ta itu med 
förskolebarns variationer av lekbehov. Genom kunskaper kan förskolepersonalen
erbjuda indirekt vägledning genom att ge tips, ställa frågor eller samtala med barnen 
på ett diskret sätt. De beskriver att förskolepersonal inte alltid har ett fördelaktigt sätt
att närma sig barns lekbehov och det finns individuella skillnader bland 
förskolepersonal hur framgångsrikt det görs. De menar att förskolepersonal med 
professionell utbildning och kunskap har bättre förutsättningar att möta barns 
lekbehov. Ett bra samspel mellan barn och förskolepersonal leder därför till en
självständig lek.

2.8 Barns svårigheter i leken
Knutsdotter Olofsson (2003) skriver att barn som har svårigheter i leken är oftast 
otrygga, de har svårt att koncentrera sig och är rastlösa, utan något mål eller intresse 
till att göra något. Hon förklarar att orsaken kan vara att barnet känner sig otryggt i 
ett familjeliv som är oroligt. En annan orsak till att barn har svårigheter i leken kan 
enligt Knutsdotter Olofsson vara att de inte behärskar de tre lekreglerna turtagande, 
samförstånd och ömsesidighet. Barnet saknar förmågan att anpassa sig till det 
ömsesidiga samspelet som uppstår mellan barn i leken. Ett exempel på detta kan vara 
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att barnet fortsätter att leka trots att det andra barnet har förklarat att leken är slut 
eller inte vill leka längre.

Därför menar Hjorth (1996) att förskolepersonalens uppgift innebär att skapa en 
intressant och trygg miljö för barn och de barn som inte har nödvändiga 
lekkompetenser eller av någon annan orsak inte får inträde i leken med andra barn. 
Genom att skapa dessa miljöer får alla barn möjligheter att komma in i leken, vilket 
kan bidra till att barn utvecklar sin kreativitet och självkänsla. För att 
förskolepersonal ska kunna ge stöd i leken menar hon att det fordras en förståelse 
hos förskolepersonalen om lekens utveckling och att deras delaktighet i barns lek är 
genomtänkt. Förskolepersonals delaktighet i barns lek kan därför ge barnen glädje, 
när de kommer med olika förslag och erbjudanden om olika roller förskolepersonal
kan delta i om barns lek inte fungerar. Med denna utgångspunkt kommer därför 
förskolepersonal och barn mer nära varandra i ömsesidiga upplevelser, detta bidrar 
med att barn och förskolepersonal får en bättre relation även utanför leken.

3 Metod
I metoddelen kommer vi att skriva om vilken undersökningsmetod som vi har använt 
oss av i vår undersökning. Vidare presenterar vi vårt urval, genomförande, studiens 
tillförlitlighet och hur vi har tagit hänsyn till de etiska aspekterna i undersökningen.

3.1 Undersökningsmetod
Vi har valt att använda oss av ett kvalitativt tillvägagångssätt, med intervjuer som 
insamlingsmetod, för att undersöka förskolepersonals perspektiv på sin delaktighet i 
barns lek samt hur barnen upplever förskolepersonals delaktighet i leken. Bryman 
(2011) skriver att använda kvalitativa metoder innebär att identifiera ett problem på 
ett induktivt sätt, vilket menas att empirin föregår teorin. 

Vi prioriterade om en aning eftersom vi inte kunde utföra intervjuerna innan 
missivbrevet och innan intervjufrågorna godkändes. Vi valde därför att pendla mellan 
ett deduktivt och ett induktivt tillvägagångssätt. Vi började med att leta teorier och 
litteratur utifrån vad vi fått fram i pilotstudien(pilotstudien kommer vi att beskriva 
under rubriken urval). När vi sedan kunde genomföra intervjuerna och fick fram ett 
resultat, passade inte den litteratur och forskning vi tidigare funnit. Då fick vi återgå 
till det induktiva sättet och leta litteratur som relaterade till vårt resultat. 

Bryman (2011) förklarar att det deduktiva angreppssättet inte alltid följer formen, 
från teori till hypotes sedan till datainsamling och resultat. Han menar att när 
resultatet är färdigt kommer resultatet antingen styrka hypotesen eller så avfärdas 
den och då formuleras teorin om. Men han tillägger även att det deduktiva och det 
induktiva sätten har inslag av varandra. Enligt Hartman (2001) innebär ett induktivt
tillvägagångssätt att först samla in ett material från fältet, utan att en hypotes finns
och att sedan göra en analys och utifrån analysen hitta ett samband. Efter att detta 
avklarats och ett uppenbart samband i datainsamlingen finns kan en slutsats dras.

Bryman(2011) skriver vidare att den induktiva metoden också innebär att den mest 
rimliga förklaringen till ett fenomen belyses, vilket inte alltid är den sanna eftersom 
olika fenomen kan vara lika trovärdiga. Den sociala verkligheten beror på vem som 
upplever eller betraktar den. Därför valde vi att undersöka förskolepersonals- och 
barns perspektiv rörande förskolepersonalens delaktighet i barns lek, eftersom de 
kan ha lika eller olika uppfattningar angående det område vi ska undersöka. 
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3.2 Urval
Vi genomförde en pilotstudie under hösten 2014 med kvalitativa intervjuer på två
Reggio Emilia förskolor i mellersta Sverige för att undersöka förskolepersonals 
uppfattning av deras deltagande i barns lek och hur barnen upplevde 
förskolepersonalens deltagande i leken. Det var ett bekvämlighetsurval eftersom vi 
tidigare haft kontakt med förskolorna. Med barnen utförde vi fyra parintervjuer med 
sammanlagt åtta barn som förskolepersonalen hade valt ut. I intervjuerna med 
förskolepersonalen valde vi att intervjua två stycken samtidigt per förskola. Barnen 
var i åldrarna fyra till sex år och förskolepersonalen var mellan 36 år till 58 år. 
Resultatet i pilotstudien har används i resultatanalysen och resultatdiskussionen i 
denna undersökning med godkännande av deltagarna.

I det här examensarbetet valde vi att utöka med ytterligare två förskolor med olika 
inriktningar, för att få en djupare inblick i förskolepersonalens perspektiv på sin 
delaktighet i barns lek och hur barnen upplever förskolepersonalen delaktighet i
leken. Denna undersökning genomfördes på två förskolor i mellersta Sverige som var 
obekanta för oss. Vi valde även här att utföra kvalitativa intervjuer. Förskolorna har 
olika profiler, en är inriktad mot Utomhuspedagogik och den andra 
Montessoripedagogik. Förskolornas inriktningar är inte preciserade i resultatet 
eftersom syftet med undersökningarna inte var att jämföra förskolorna. Det som var 
viktigast för oss var att få fram vad barn respektive förskolepersonal hade för
uppfattningar om förskolepersonalens delaktighet i barns lek.

Urvalet av deltagare i barnintervjuerna valdes av förskolepersonalen i båda
förskolorna. Vi genomförde fokusintervjuer med barnen, i den ena förskolan deltog 
sex barn och i den andra fem barn i åldrarna fyra till sex år. Intervjuerna med 
förskolepersonalen genomfördes denna gång enskilt. Vi valde att intervjua fyra av 
förskolepersonalen, två per förskola i åldrarna 33 år till 67 år.

Tabell 1: Antal deltagare 

         Barn Förskolepersonal

Pilotstudien                8                  4

Examensarbetet               11                    4

        Totalt               19                 8 

3.3 Genomförande
Det första vi gjorde var att välja vilka förskolor vi skulle intervjua på, genom att söka 
förskolor på internet inom samma kommun som i den tidigare pilotundersökningen.
Sedan ringde vi upp förskolorna och frågade om någon i förskolepersonalen kunde 
tänka sig att delta i intervjuer för vårt examensarbete och förklarade syftet med
arbetet. De ville att vi skulle mejla våra intervjufrågor till dem för att sedan kunna 
besluta om de ville delta (bilaga 1). Båda förskolorna valde att ställa upp på intervjuer 
och vi bokade sedan in en tid för att komma och lämna vårt missivbrev till 
förskolepersonalen (bilaga 2). Vårdnadshavarna mottog även de ett missivbrev, där vi 
förklarade vårt syfte med arbetet(bilaga 3) och vi skickade med en
medgivandeblankett som vårdnadshavarna skulle skriva under, om de godkände att 
deras barn fick medverka i intervjun (bilaga 4).
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3.3.1 Genomförande av intervjuerna
Vi deltog båda två i samtliga intervjuer. Vi hade beräknat att en intervju skulle pågå i 
cirka 30 minuter men det blev 20 minuter som längst. Vid intervjuerna använde vi 
oss båda av varsin mobiltelefon för att spela in ifall den ena mobilen skulle sluta att 
fungera under intervjun. Eftersom vi har använt oss av ett kvalitativt 
tillvägagångssätt i vår undersökning, har vi också använt oss av kvalitativa intervjuer.  
Kvalitativa intervjuer menar Bryman (2011) handlar om att låta intervjun röra sig i 
olika riktningar för att respondenten ska kunna ge svar på det som känns viktigt och 
relevant i relation till våra frågeställningar. Denscombe (2000) förklarar att 
inriktningen för intervjuerna ligger i grund för vad syftet i undersökningen är. I 
intervjun riktas intresset till det som respondenten berättar. När vi intervjuade 
förskolepersonalen hade vi en uppsättning av intervjufrågor (bilaga 1) men vi lät dem 
själva styra samtalet och vad de tyckte var viktigast att framföra. Förskolepersonalen
gavs därför möjligheten att samtala och svara på ett diskuterande sätt, för att vi skulle 
få mer djupare svar på våra frågor.

Med barnen använde vi oss av fokusgruppintervjuer. Bryman (2011) menar att
”fokuserande intervjuer” innebär att en grupp av respondenter är närvarande i en 
intervju situation. I första hand innefattar fokuserande intervjuer öppna frågor som 
berör ett specifikt tema som är relevant till det som ska undersökas. Vi valde denna 
metod för att vi ville att barnen skulle få stöd av varandra när de var flera, och att vi 
också skulle få fler utvidgande svar från barnen. När vi intervjuade barnen satt vi 
tillsammans med dem, där vi fick tillgång till ett rum. I den ena förskolan fick vi sitta i 
förskolans personalrum och barnen satt vid bordet, eftersom det inte fanns något 
annat alternativ att välja på, då det var många barn kvar på förskolan. Det vi märkte 
under intervjutillfället var att en del barn ibland fokuserade på det som låg på bordet. 
Mitt under intervjun satte kopiatorn igång och barnen regerade på detta och ville se 
vad som skrevs ut, vilket blev ett störande moment under intervjun. 

I den andra förskolan satte vi oss på avdelningens samlingsmatta eftersom vi ville 
sitta i en ring på golvet med barnen. När vi genomförde pilotstudien intervjuade vi 
barnen där de kände sig mest bekväma eller där det var mest lämpligt att vara på vid 
det tillfället. Innan intervjuerna frågade vi barnen om vi fick spela in dem på 
mobiltelefonerna, vilket barnen godkände. Vi valde att spela in barnen under någon 
minut för att barnen skulle få lyssna på sig själva innan vi började intervjua. 

3.4 Tillförlitlighet
Bryman (2011) beskriver respondentvalidering som ett bra sätt att validera en 
kvalitativ undersökning. Han menar att den som undersöker något vill känna sig 
säker på att resultatet stämmer överens med respondenternas erfarenheter och 
upplevelser. Han delar upp tillförlitlighet i fyra delkriterier; trovärdighet, 
överförbarhet, pålitlighet och objektivitet.

I det första kriteriet förklarar han att den mest sannolika tolkningen i en 
undersökning är den då andra personer kan godta dess betydelse. I vår undersökning 
har vi därför koncentrerat oss på ett syfte som är trovärdigt och förståeligt hos andra 
personer, och som också kan intressera andra personer att vilja studera vidare.
Bryman förklarar vidare att i kvalitativa studier granskas den sociala verkligheten på 
ett djupare sätt med en liten grupp av personer som har gemensamma erfarenheter. 

I vår undersökning har vi därför valt att intervjua förskolepersonal och barn som har 
erfarenheter av det vi ska undersöka, eftersom de vistas i förskolans verksamhet 
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dagligen. Vi har även valt att exakt återge det barnen och förskolepersonalen
berättade utifrån våra intervjufrågor. Därmed har vi fått underlag till ett unikt 
resultat från både barn och förskolepersonal.

Ibland kan resultatet i en undersökning av en grupp personer eller situationer även 
upprepas på samma sätt i en annan grupp. Även om vår undersökning var en mindre 
studie, såg vi en tendens till att svaren påminde om varandra både från barn och 
förskolepersonal i samtliga förskolor (även i pilotstudien). Detta tyder på att 
resultatet i de två studierna kan förstås som trovärdiga.

I en undersökning ska också personliga värderingar undvikas. Genom att den som 
undersöker inte haft som avsiktligt att blanda in personliga värderingar i slutsatsen. 
Det vi har inriktat oss på i vår undersökning är att undvika att värdera de intervjusvar 
vi fick från förskolepersonalen och barnen. Vi har försökt att förhålla oss objektiva i 
intervjutillfällena genom att låta den som blev intervjuad få framföra sina argument, 
utan att vi på något vis försökte påverka svaren. 

3.5 Bearbetning av material
Bryman(2011) skriver att kvalitativa intervjuer riktar in sig på hur respondenterna 
säger något och vad de säger. Därför är det fördelaktigare att spela in den som blir 
intervjuad än att anteckna. Det sätt som vi har bearbetat vårt material på, är att vi
båda spelade in vid intervjutillfällena, samt delade upp transkriberingen av de 
inspelade intervjuerna. Bryman menar att utföra transkriberingar kan vara 
tidskrävande och att den som undersöker måste vara realistisk när det gäller antal 
intervjuer. Efter att vi hade transkriberat vårt material började vi analysera det och 
delade sedan upp det i olika kategorier. I den här processen märkte vi att vissa inslag 
upprepades i intervjusvaren på samtliga förskolor. Denscombe (2000) skriver att när 
forskaren går igenom material ska hon eller han leta efter regelbundna teman som 
träder fram i datamaterialets kategorier. Denna del av analysen upprepas flera gånger 
för att styrka de resultat som kommer fram. 

När vi utförde fokusgruppintervjuerna med barnen så ville barnen gärna diskutera 
om andra saker som inte var relevant utifrån våra forskningsfrågor. Ibland talade de 
samtidigt så att det var omöjligt att höra vad de sa. Därför uteslöt vi dessa delar i vårt
material. Bryman (2011) förklarar att vissa delar i en inspelning kan ibland inte 
användas, på grund av att svaren inte är relevanta för det som ska undersökas. Han 
menar att dessa delar kan tas bort eftersom det inte är någon idé att transkibera dem 
för vidare arbete. Med hänsyn till deltagarna valde vi att redigera vissa citat i 
resultatet eftersom deltagarna ibland använde sig av verbala tics. Bryman (2011)
framhåller att när en intervju transkriberas är det angeläget att återge ordagrant i text 
det som intervjudeltagaren berättat. Han menar vidare att om det framgår att en 
intervjudeltagare använder sig av upprepningar såsom verbala tics, som ”eh, liksom 
och visst” kan författarna till undersökningen ta bort dessa. 

3.6 Etiska ställningstaganden
Vi har använt oss av Vetenskapsrådets (2011) etiska principer i vår undersökning. 
Dessa principer innefattar informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Det första steget vi gjorde var att lämna 
ut missivbrev till de förskolor vi skulle utföra våra intervjuer på.

I relation till informationskravet användes missivbreven för att informera förskolorna
(bilaga 2) och vårdnadshavarna (bilaga 3) om syftet med vår studie, på vilket sätt
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undersökningen skulle utföras, hur många deltagare, tidsåtgång, etiska 
ställningstagande och hur vårt material skulle bearbetats och hanterats.

Vi har tagit hänsyn till samtyckeskravet genom att informera förskolepersonal och 
barn att det var frivilligt att medverka i undersökningen och att de när som helst 
kunde avbryta sitt deltagande. I missivbrevet tillkom det också en 
medgivandeblankett (bilaga 4) som vårdnadshavarna fick skriva under om de 
samtyckte att deras barn fick intervjuas.

Konfidentialitetskravet respekterades genom att vi informerade i missivbrevet att 
deltagarna i undersökningen är anonyma och att inga förskolor och i vilken stad 
undersökningen har utförts i kommer att kunna identifieras.

Nyttjandekravet uppmärksammades när vi informerade deltagarna i undersökningen 
om att det inspelade materialet endast kommer att hanteras av oss författare. Det 
transkriberade materialet kommer däremot att behandlas av handledare och 
examinator. Deltagarna har även informerats och godkänt att det fullständiga arbetet 
kommer att läggas ut på databasen DiVA.

4. Resultat och analys
Vi har valt att beskriva vårt resultat efter förskolepersonalens perspektiv på sin 
delaktighet i barns lek, samt hur barnen upplevde förskolepersonalens delaktighet i 
leken. Rubrikerna är uppdelade i följande för förskolepersonalen 1) Hjälpande hand i 
barns lek 2) Observatör i barns lek 3) Planering av miljön för barns lek 4) Delta i 
barns lek 5) Att låta barn leka själva. Rubrikerna är uppdelade för barnen 1) Vad 
förskolepersonalen leker med barnen 2) Vad barnen vill att förskolepersonalen ska 
leka med dem 3) Förskolepersonal deltar inte i barns lek 4) Barn leker själva. Dessa 
rubriker fick vi fram utifrån upprepande och liknande svar från samtliga 
intervjudeltagare både i pilotstudien och i denna undersökning.

4.1 Hjälpande hand i barns lek
I intervjuerna beskrev förskolepersonalen betydelsen av att agera som en
igångsättare, om de ser att barnen är ofokuserade och inte har några idéer om vad de 
ska leka med. Förskolepersonalen ansåg också att de kan hjälpa barnen in i leken om 
de ser att barnets lek inte faller sig naturligt för barnet:

Ja, det kan också vara det här att man är en igångsättare av en lek. Om man ser att barnen 
springer runt omkring och inte har några idéer av vad de tänker göra, så kan man, ja vad 
tänker ni nu, kan ni tänka efter vad ni vill göra. Så det är en roll som man har som pedagog att 
få igång leken.

Vi har just nu barn som inte leker själva, som inte kommer igång automatiskt själv med lek. Då 
ser vi att de gärna kommer och sätter sig i knät och de vill hålla i handen, de hela tiden söker 
vuxenstöd. Då tänker jag att vi måste vara motorer och komma igång och börja bygga med 
kaplastavar och bjuder in och försöka skapa situationer och roller tillsammans med andra 
kompisar i små grupper. Ge barn självförtroende att de kan leka, påminna dem hela tiden.

Förskolepersonalen berättade att de ska finnas som stöd för de barn som de 
uppmärksammat hade svårigheter att få tillträde till en lek eller om 
förskolepersonalen ofta såg samma barn ensamt. Därför menade förskolepersonalen
att de måste agera medlare mellan barnen i leken och hjälpa till med olika förslag till 
roller. Förskolepersonalen betonade att leken är komplex och att det är mycket som 
ska fungera i en lek, därför behöver barn förskolepersonal som stöd i leken:



15

För om man ser det här barnet ensamt en längre tid då försöker man hjälpa in den i den där 
leken, och frågar om barnet vill vara med och leka där. Kanske barnen säger nej vem vet. 
Barnet kanske säger ”jag vill” men inte får, då kan man kanske hjälpa in barnet i leken. Om de 
andra barnen leker mamma, pappa, barn som är en vanlig lek, då säger de andra barnen 
kanske att det redan finns en mamma, pappa, barn. Då kanske det här barnet kan vara något 
annat, oftast brukar det lösas sig.

Att aldrig ta sig in i leken då tror jag att barn vill att vi vuxna kliver med som stöd i leken, för 
leken är väldigt komplext och det är väldigt många delar i leken som måste fungera. Vi har 
varit inne på språket, man måste ha de sociala koderna, man måste förstå, ibland kan det vara 
brist på erfarenhet. De leker en lek om att åka tåg men jag har aldrig åkt tåg, då kanske någon 
måste förklara hur det går till när man åker tåg för att barnen ska kunna delta i leken.

Det som förskolepersonalen menade är att de brukade hjälpa barn i rätt riktig för att 
det sociala samspelet i leken skulle utvecklas, samt att de ska finnas som stöd i barns 
lek när barnen kommer i konflikt med varandra:

Man har vissa barn som har det svårare med den här sociala kontakten, att leken inte fungerar 
så bra så fort man är med så händer det tokiga saker. Sådana barn vill ofta att man ska vara 
med och leka. Som i morse men det var inte jag som var med om detta, men ett barn sa att 
barnet ville att du skulle vara med och leka. Du kan gå ut men jag vill att du ska vara med och 
leka. Då vill jag gå ut när du går ut. Så vissa barn behöver mer stöd än andra.

[…] det är väl vi som ska lära dom hur man leker alla barn kan ju inte det från början 
naturligtvis, dom kan ju inte det sociala samspelet så det måste man vara med och lära dom 
lite grann då. För det blir ju konflikter naturligtvis i en barngrupp så är det ju, så där måste 
man vara med och leda lite grann inte bara gå direkt bara gå in och bestämma och med
konflikter utan dom själva måste kunna lösa konflikter när dom är lite äldre.

Förskolepersonalen betonade att det är de som ska lära barnen att leka från början 
eftersom barn inte har utvecklat sociala samspel än. Däremot menade
förskolepersonalen att de inte bara ska gå in i leken och bestämma om konflikter 
uppstår mellan barnen, utan barnen måste också få möjligheten att lösa konflikterna 
själva i leken, särskilt när det gäller de äldre barnen:

De ber om hjälp när de känner att det inte går så bra. Jag har sett att igår och idag när några 
pojkar som kommer och vill ha samtal. De tycker att de har varit oense om saker ute, och då 
kom de till mig och säger, det är den gruppen som jag har, jag har hand om de äldsta barnen, 
vad det gäller portfolie och allt det. Så det blir liksom min grupp, och då kommer de fram till 
mig och frågar om de kan få ett samtal.

En av förskolepersonalen lyfte att barn oftast tar kontakt när de vill ha hjälp vid 
konflikter. Hon berättade att vissa barn i barngruppen brukade komma till henne för 
att få berätta om de problem de hade i olika lekar.

4.1.1 Analys
Det som framgick i den här kategorin var att förskolepersonalen ansåg att deras 
uppgift var att vara en igångsättare i barns lek, och då särskilt för de barn som en 
längre tid inte fått varit med i leken med andra barn eller för de barn som inte riktigt 
vet var de ska göra. På liknande sätt skriver Knutsdotter Olofsson (2003) att 
förskolepersonal ska finnas till hands för att barn ska kunna utveckla sin lek, utan att 
styra barnen. Eftersom leken inte går av sig själv, menar hon att det behövs
förskolepersonal som förstår lekens signaler och som kan förmedla det till barnen. 
Därför är det en fördel om förskolepersonal deltar i barns lek för att skapa 
gemensamma intressen för barnen.
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Flera i förskolepersonalen menade att de också agerade som ett stöd för barnen
framför allt när de kom i konflikt med varandra eller när det gällde det sociala 
samspelet. Det här är något som Knutsdotter Olofsson,(2003) även skriver om, att 
orsaken till att barn har svårigheter med samspelet i leken kan vara att de inte förstår 
de sociala reglerna i leken. Det kan handla om att barnet saknar det gemensamma 
samspelet som uppstår mellan barn i leken. Barnet förstår därför inte när leken är 
avslutat, utan fortsätter att leka även när den andre har förklarat att leken är slut. De 
barn som har svårigheter att ta sin in i leken menar hon kan beror på olika faktorer. 
Barnen kan vara rädda, otrygga och inte vågar lämna verkligheten vilket medför att 
barnen inte kan ge sig hän till leken. Hon menar att förskolepersonalen måste visa 
barnen att de både kan gå in men även gå ut ur leken och på så vis ge barnet trygghet 
att inta lekens värld genom att själv delta i leken. Förskolepersonalen betonade vikten 
av att ledsaga barn, men att de inte alltid löste konflikter mellan barnen, för att de 
ansåg att barnen också måste lära sig själva att komma överens om olika beslut i 
leken, särskilt när det gäller de äldre barnen. Genom att tänka på ett mer välplanerat 
och reflekterande sätt kan förskolepersonal komma fram till hur mycket stöd barn 
behöver för att främja självständig lek hos barnen (Trawick-Smith & Dziurgot, 2011). 
På liknande sätt skriver Lillemyr (2013) som menar att förskolepersonal ska ha 
vetskap om lekens betydelse, hur den utvecklas och förändras med barns ålder.

4.2 Observatör i barns lek
I intervjuerna beskrivs observation av barns lek som en aspekt för hur 
förskolepersonal kan se vart barnen befinner sig i sitt lärande. Genom att inta en 
observatörsroll kan de också förstå barns lekar, när barnen är fokuserade och när de 
leker tillsammans på samma villkor:

Att man är där, att man är inlyssnande för att förstå vad håller de på med just nu och vad står 
det för. Jag tänker att det är jätteviktigt att vi pedagoger förstår och är med och ser vad som 
händer i barns lek men också att det är en grund till all vår verksamhet. Jätteviktigt att vi 
observerar och ser vad som händer i leken för att förstå vart barnen befinner sig just nu i 
lärandet, för att allting hänger ihop.

[…] att man är observant på vilken aktivitet de är i om man säger om det är en aktivitet där de 
är fokuserade på sin lek, där man ser att de har en, ett positivt bemötande mot varandra och 
där båda eller flera i gruppen är med på leken.

[…] när vi har observerat barns lek och vi ser att det är affär som de är intresserade av, att vi 
vuxna tillför en skillnad i miljö och material men också i händelseförlopp att dra leken vidare.

Flera av förskolepersonalen berättade att genom att observera barns lek kan de även 
se om material behövs till leken och om miljön behöver anpassas till leken.

4.2.1 Analys
Det som framkom var att förskolepersonalen såg observationer som ett sätt att öka 
sin egen förståelse och kännedom om barns lärande i leken, och var barnen befinner 
sig och vad de är intresserade av. Detta skriver också Lillemyr (2013) som menar att 
det är fördelaktigt att förskolepersonal är med i leken men samtidigt också observera 
barnens lek, samt att de systematiskt reflekterar med sina kollegor. Reflektionerna 
kommer på så vis leda till att förskolepersonalen kan utvärdera och därefter komma 
på ett nytt tillvägagångssätt i sitt arbete. Även i Trawick-Smith och Dziurgot (2011) 
forskning framgår det att det är en fördel om förskolepersonalen reflekterar innan de 
samspelar med barnen, för att få kunskaper om hur barn leker och hur mycket stöd 
de behöver. De menar även att förskolepersonal behöver utveckla sina kunskaper när 
de tolkar och observerar barns lek. På liknade sätt berättade förskolepersonalen, att 
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genom observationer kan de se vad barnen var i behov av för material i sin lek, men 
även hur miljön kunde förändras till fördel för barnen. Hjorth (1996) skriver, när 
förskolepersonalen skapar en stimulerande omgivning för barnen kan det leda till att 
barn utvecklar sin fantasi och självmedvetenhet som därmed främja lekens 
utveckling.

4.3 Planering av miljön för barns lek
Flera av förskolepersonalen ansåg att miljön var en viktig faktor i barns lek. En av 
förskolepersonalen nämnde även problematiken med övergångar i förskolans vardag 
som kan bli störande i barns lek. De tog även upp problematiken med att göra 
skillnader med miljöer ute som inne och om barnen får plats för den lek de är inne i 
för tillfället.

[…] finns allting i vår miljö så att barnens lek kan få utrymme det är jätteviktigt med barns lek 
såklart. Både hur vi organiserar oss, dagen, blir det för många uppbrott, när ligger våra 
övergångar från samling till matsituation till att vi ska ut, och hur påverkar det barnens lek? 
Hur ser vår miljö ut? Finns det plats för den lek de gör just nu, både ute och inne gör vi 
skillnader?

[…] man ser till att det finns utrymme för att barnen ska kunna leka. Det tycker vi är den 
viktigaste rollen, inte att vi leker direkt själva med barnen utan vi skapar det här utrymmet och 
en trygg och stimulerande miljö, för att barnen ska kunna leka.

Förskolepersonalen ansåg att utrymmet för leken var viktig i barns lek och menade 
att de själva inte riktigt deltog i leken. De menade att när de planerade det här 
utrymmet för barnen, skulle det ge en stimulerande och trygg miljö för dem att leka i. 

[…] om det alltid har sett likadant ut i en miljö då blir ju barnen lite less på miljön och 
destruktiva, det kanske blir att de bara ålar omkring på golvet och egentligen inte gör 
någonting eller de kanske, förstör material och då kan det vara bra att man försvårar det… 
miljön lite grann, anpassar den efter barnens mognad.

Var miljön för ”enkel” och ”tråkig” menade en av förskolepersonalen att barnen blev 
negativt påverkade och att det skapade frustration hos barnen. Förskolepersonalen 
menade därför att miljön måste försvåras och anpassas efter barnens ålder

4.3.1 Analys
En av förskolepersonalen talade om hur rutiner och hur de organiserade dagen på 
förskolan och hur dessa övergångar påverkade barns lek. Det var miljön som stod i 
fokus och förskolepersonalen berättade att den var anpassad efter barnens lek och 
inte att de själva deltog i leken. Det här förklarar Knutsdotter Olofsson (2003) som 
menar att många förskolepersonaler känner att de inte gör något när de är i leken 
med barnen. Det kan bero på att förskolepersonalen har rutiner som de måste hinna 
med under dagen, samt känsla av att de inte utför något inför sina kolleger. En av 
förskolepersonalen menade även att miljön var i behov av att utmanas för de barn 
som tydligt visade tecken på frustation och som agerade destruktivt. Knutsdotter 
Olofsson (2003) menar att barn som har svårigheter att koncentrera sig är oftast
rastlösa och har inga idéer om vad de ska leka med. Därför menar Hjorth (1996) att 
förskolepersonalens uppgifter är att skapa intressanta och trygga miljöer för de barn 
som har svårigheter att ta sig in i leken.

4.4 Delta i barns lek
Förskolepersonalen menade att det är viktigt att intressera sig för vad barnen leker 
med, och vad som engagerar dem i deras lek. Två av förskolepersonalen betonade
vikten av att vara närvarande och delta i barns lek på barnens villkor:
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[…] jag har pratat om hur viktigt det är när barnen håller på och bakar att man intresserar sig 
för barnen och kommer och smakar, åh vad gott vad har du gjort för något. Oftast i den leken 
vill de att man ska vara med i deras lek eller att man kommer och handlar och köper.

[…] vi måste försöka förstå vad som är intressant i deras lek för att hjälpa dom framåt både i 
lärande och utveckling och att när ni kommer ut och jobbar sen att ni tänker på att sitta på 
golvet och vara närvarande och inte stå hela tiden på sidan om utan skita ner er i sandlådan, 
gör det!

En av förskolepersonalen ansåg att de egentligen borde leka med barnen under hela 
dagen för genom leken och det lustfyllda menade de att lärandet kommer av sig själv. 
Förskolepersonalen uttryckte också att de ibland borde delta mer i barns lek, och de 
ansåg även att skolan borde titta mer på förskolans sätt att lära genom leken:

[…] jag tänker att vi vuxna ska leka hela dagarna egentligen med barnen här. Att ha det lekfulla 
sättet, att förskolan ska få fortsätta att vara en sådan plats där man leker mycket och får in 
lärandet på det sättet. Skolans värld tycker jag ska titta mer på förskolans värld hur vi jobbar, 
så och det är jätteviktigt att vi är stolta över leken i förskolan och trycker på den hela tiden.

[…] när dom spelar innebandy ute till exempel kanske jag är med och spelar bandy med dom.

[…] låt oss säga att ett barn är intresserat av hästar då kan man ju… ska vi gå in och måla en 
häst idag? Ska visa dig hur man kan göra, eller ska vi… titta va många hästar ska vi räkna dem? 
Oj nu sprang det iväg en häst hur många hästar finns det kvar? Då kan man få in barnets 
intresse i de flesta arbetsområdena och ämnena och på ett lekfullt sätt lära ut det.

Förskolepersonalen gav ett exempel på hur barns intresse utanför förskolan kan tas 
tillvara på och bli inkluderad i förskolans verksamhet. Hon menade att verksamheten 
kan använda sig av barns intressen i olika ämnen, och genom det, lär 
förskolepersonalen ut på ett lekfullt sätt.

4.4.1 Analys 
Förskolepersonalen berättade att de har en önskan att kunna delta mer i barns lek, än
vad de gör för närvarande. Johansson och Pramling Samuelsson (2006) skriver att
barn sällan inräknar förskolepersonalen i sin lek. Däremot menar Knutsdotter 
Olofsson (2003) att barn föds med förmågan att leka, men det är de vuxna som måste 
leka med barnen för att få barnen att utveckla sin lekförmåga. Hon lyfter vikten av att 
förskolepersonalen leker på barnens villkor och förklarar att relationerna blir på så 
sätt mer harmoniska.

En av förskolepersonalen ansåg att barns intresse utanför förskolan kan inkluderas i 
förskolans verksamhet med olika estetiska former men även matematik och språk.
Här blir det synligt att hon har lek och lärande i förgrunden i sitt tänkande. Något 
som framkom i Johansson och Pramling Samuelssons (2006) resultat, var att 
förskolepersonals sätt att samspela med barn berodde på hur förskolepersonalen
själva ser på lek och lärande, och att Sandberg (2002) anser att barn utvecklas mer i 
leken om förskolepersonal har tid för lek, är spontana, har humor och är lekfulla. 

4.5 Att låta barn leka själva
Två av förskolepersonalen menade att när barnen är koncentrerade och fokuserade 
på något eller är upptagna i en lek, då ska förskolepersonalen inte avbryta eller lägga 
sig i barns lek. Därför menade förskolepersonalen att de ska hålla sig undan och inte 
störa barnen:
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Då ska vi inte medverka när vi ser ett barn som är koncentrerad och klarar av de grejer de 
håller på med. Då ska vi inte medverka då ska vi hålla oss undan, vi ska inte vara framme och 
fråga hur går det nu, eller var gör du nu, då håller vi oss på avstånd när vi ser att det går bra.

[…] om man märker att barnen är fokuserade på någonting eller inne i en lek då tycker jag att 
man förstör genom att komma in och bryta eller att bara kommentera. Då märker man direkt 
om ett barn, om några barn leker och så kommer man och säger va fint ni leker eller något sånt 
där då liksom bryter man det där magiska på något sätt så då är det bättre att man bara står 
intill och lyssnar och kanske nästan låtsas att man inte ens ser deras lek.

En av förskolepersonalen ansåg att de inte ska störa barnen när de ser att lekarna inte 
innehåller konflikter, utan de lät barnen själva få bestämma utan en 
förskolepersonals inblandning. Hon menade att barn lär sig i de sociala 
interaktionerna tillsammans med varandra. 

[…] fungerar leken väldigt bra att dom leker väldigt fint ihop och det är liksom inga konflikter 
eller så, så kanske man inte alltid ska gå in och vara med men att man ändå observerar och 
tittar hur det fungerar, men jag tror att dom måste också få leka själva eller hur man säger, för 
det är där dom lär sig också det sociala samspelet med varandra, att det inte alltid är en vuxen 
där och styr och ställer utan dom själva måste hitta konstellationer som fungerar

Det kan vara viktigt att se och vara observant för när man inte ska delta, när de lekar där man 
ser att om jag går in här så kan jag hämma för det finns barn som känner att när en vuxen är 
med så kanske man tar en annan roll, kanske blir lite hämmad. Det är viktigt att se och låta 
barnen också få de stunderna för sig själva så lika viktigt att, och jag tänker att det är att delta.

En annan av förskolepersonalen lyfte även riskerna med att inträda i barns lek med 
en vuxens roll, då det kan förändra och hämma leken för vissa barn. 
Förskolepersonalen menade att det var viktigt att vara en observant angående när det 
är lämpligt eller olämpligt att delta i barns lek.

[…] om de klättrar uppför rutschkanans trapp till exempel då kan det vara ett moment att 
man vill klättra upp och sen klättrar barnet ner och klättra upp och klättra ner, att få upprepa 
oavbrutet utan att någon vuxen kommer och lägger sig i och sätter en i rutschkanan och 
skjutsar iväg! Då har man liksom förstört det lilla barnets lek så att i såna situationer tycker jag 
inte att man ska gå in.

Förskolepersonalen betonade hur en vuxen omedvetet kan förstöra ett barns lek 
genom att avbryta barnets lekprocess genom att flytta barnet från leken. 
Förskolepersonalen menade att barn måste få leka färdigt, utan att bli avbruten av en 
vuxens oförståelse att barnet leker en lek.

4.5.1 Analys 
Det som framgick var att förskolepersonalen ansåg att de inte ska delta eller störa 
barn i deras lekar. Mestadels handlade det om när barnen var fokuserade eller inne i 
en lek. En förklaring som Johansson och Pramling Samuelsson (2006) skriver om
kan bero på att förskolepersonal är rädda för att förstöra leken för barnen. Följderna 
med det kan bidra till att de viktiga stunderna i förhållandet till lek och lärandet kan 
gå förlorat mellan barn och förskolepersonal. Däremot anser Knutsson Olofsson 
(2003) att det vanligtvis är förskolepersonal som stör barns lek genom att driva 
igenom sina rutiner och planerade aktiviteter. Hon menar att barn behöver 
koncentration för att skapa sig inre bilder, annars förlorar barnet sammanhanget om 
de hela tiden blir störda. Det hon också anser är att förskolepersonal borde tänka 
efter vad detta beteende kan ge för följder för vissa barn, då det kan hända att barnet 
förhindras i sin lek. Förskolepersonalen uttryckte även problematiken med att
förskolepersonal kan ta leken för givet när de oförstående träder in i barnens lek utan 
att veta barns syfte med leken. En av förskolepersonalen menade att det är viktigt för 
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barnens skull att förskolepersonalen vet när de inte ska delta i barns lek. Hon menade 
att veta när de borde delta var lika viktigt som att veta när de inte borde delta. 
Lillemyr (2003) menar därför att förskolepersonal bör veta hur de kan gå in och ut ur 
barns lek utan att de förstör lekens kvalitet och innehåll.

4.6 Vad förskolepersonalen leker med barnen
Barnen berättade att förskolepersonalen brukar leka olika lekar med dem som till 
exempel lekar i sandlådan, istappen när de är utomhus. De berättade också att 
förskolepersonalen leker katt och mus, spelar bamse spel med barnen när de är 
inomhus. Nedan citeras barns beskrivningar om vad förskolepersonalen brukade leka 
med dem: 

Barn 1: I så fall brukar de vara med och leka med oss när om dom är osams i leken eller nått de 
brukar de vara med en liten stund för att se hur det funkar och slutar

Barn2: De brukar leka katten och låten då är musen utanför ringen och katten i mitten och då 
ska musen smyga in i skafferiet och då sjunger vi andra på samlingen eller ute

Barn3: Jo, det där bamsespelet med fröken

Barn4: I sandlådan

Barn5: Lärare brukar gräva med oss och sen bygger dom sandslott med oss ibland kan de gör 
allting

Barn 6: Ja istapp, om någon springer och en jagar den som nuddar en får stå som en istapp 
såhär [visar]

Barn7: Fröknarna brukar leka bro bro breja

4.6.1 Analys 
Det som blev tydligt, var att samtliga barn tyckte att deras förskolepersonal lekte
olika lekar med dem. Förskolepersonalen lekte traditionella lekar med barnen och 
verkade även ta in dessa i samlingssituationer. Det framgick även att 
förskolepersonalen spelade spel med barnen när de var inomhus. I resultatet visades
det sig att barnen kände glädje när förskolepersonalen lekte roliga lekar med dem, 
något som även Hjorth (1996) skriver fram. Hon menar att barn kan känna glädje när 
förskolepersonal deltar i deras lek genom att tillföra nya idéer och utveckla leken så 
att den kan fortsätta. Fördelen med att förskolepersonal deltar är att relationerna till 
barnen blir starkare då de upplever leken tillsammans, i och med det menar Hjorth 
att barnens och förskolepersonalens relation även blir bestående utanför leken.

Sandlådan var en plats där förskolepersonalen spenderade tid med barnen när de var
utomhus. Däremot framgick det inte hur aktivt förskolepersonalen gick in i barnens 
lek när de var i sandlådan. En förklaring som Knutsdotter Olofsson (2003) lyfter som 
betydelsefullt är om förskolepersonalen ser sanden som enbart sand kommer barnen 
också bara se sanden. Hon menar därför att förskolepersonal måste föreställa sig 
sandkakor som riktiga hembakade bullar för att enligt henne vara en god förebild och 
ge glädje för barnen.

4.7 Vad barnen vill att förskolepersonalen ska leka med dem 
Barnen berättade om vilka lekar de skulle vilja att deras förskolepersonal lekte med 
dem. Bland annat ville barnen leka kurragömma, istappen, stoppskylt, och under 
hökens vingar kom. När barnen berättade hur de skulle vilja att deras 
förskolepersonal lekte med dem svarade de:
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Barn1: Kurragömma!

Barn2: Ja! De leker stopskyltar också

Barn3: Vi brukar leka med lego brukar **** vill det

Barn4: Njaaa, jag tror att de leker var som helst saker de leker ibland

Barn5: Vi brukar säga om de kan vara med, att de lyssnade på oss så att alla kan bestämma 
lite. Alla barnen får bestämma eftersom det var dom som började leka leken

Barn6: Dom kom och frågade om dom får vara med och vi säger ja.

Barn7: Istapp

Barn 8: Jag vill leka under hökens vingar kom

Barn 9: Alltså såhär att om vi lekte med lego så lekte de också med det eller hur ***?

Barn10: Ibland så brukar de göra, vara, ibland brukar de komma utan att något barn och då 
brukar de göra former när barnen går och hämtar något då brukar fröknarna bara gå

4.7.1 Analys 
Vissa barn visste precis vad de ville att deras förskolepersonal skulle leka med dem. 
Ett barn uttryckte att förskolepersonalen borde leka de lekar som barnen själva leker, 
men även att de gärna vill att deras förskolepersonal skulle leka olika lekar och då 
främst deras favorit lekar. Knutsdotter Olofsson (2003) menar om 
förskolepersonalen för samman sitt och barnets fokus mot något kan detta skapa en 
samhörighet i leken. Hon menar därför att förskolepersonalen med fördel kan 
tillsammans med barnen leva sig in i det barnen har skapat i leken för att på så vis få 
en mer gemensam kontakt med barn i leken. Hon anser dessutom att människor 
måste kunna rätta sig efter lekens verklighet, eftersom allt inte är som det ser ut. 
Förskolepersonal bör därför kunna se dubbelheten i dessa tolkningar. Barnen 
påpekade också att i deras lek bör alla som vill träda in i leken också respektera de 
som började leken först. Det här något som Lillemyr (2013) anser vara betydelsefullt,
att förskolepersonalen måste få ett tillstånd av barnen som en godtagbar lekkamrat 
för att de ska kunna få en roll i barns lek. 

4.8 Förskolepersonal deltar inte i barns lek
En del av barnen tyckte att förskolepersonalen inte lekte med dem utan bara stod och 
betraktade dem i deras lek. Barnen uttryckte också att de tyckte att 
förskolepersonalen bevakade dem ifall om de kom i konflikt med varandra och att 
förskolepersonalen tillrättavisade dem när det blev för rörigt. Några av barnen 
uttalade att förskolepersonalen inte leker utan de hjälper och tar hand om barnen 
samt att de står och diskuterade med varandra. I intervjuerna berättade barnen att 
deras förskolepersonal inte brukar leka med dem:

Barn1: De brukar faktisk inte leka… bara ibland

Barn2: Men de brukar inte leka med oss

Barn3: De frågar inte om de får vara med

Barn4: Nej, de står bara och pratar

Barn5: De står och pratar eller går runt och tittar på barnen när de leker.

Barn6: De bara håller koll på oss
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Barn7: Så vi inte slåss, de håller koll så vi inte slåss

Barn8: Ibland går de och säger till barn typ att det är rörigt och då lär de oss rörigt och då får 
vi göra det själva sen och så.

Barn9: De tar hand om oss de leker inte med oss 

Barn10: Fröknar brukar inte leka 

Barn11: De står bara och kollar.

4.8.1 Analys 
Barnen upplevde att förskolepersonalen höll sig i bakgrunden och ägnade sig åt att 
samtala med varandra. Detta ledde till att barnen kände att förskolepersonalen
enbart talade med dem när de fick tillsägelser eller när de tyckte att barnen var
stökiga. Forskning visar att förskolepersonal oftast kommunicerar till barnen istället 
för med barnen (Knutsdotter Olofsson, 2003). Barnen nämnde också att 
förskolepersonalen inte brukade leka utan de tar hand om dem. Barnens upplevelser 
är helt enkelt att de uppfattade förskolepersonalen som frånvarande i deras lekar och 
att de inte riktigt hade den förståelsen att deras förskolepersonal kunde leka med 
dem. I Johansson och Pramling Samuelsson (2006) forskning framgår det hur 
förskolepersonal samspelar med barn är kopplat till hur närvarande eller frånvarande 
förskolepersonalen är för leken och lärandets former. Detta lyfter även McInnes, 
Howard, Miles, och Crowley (2011) som menar att barns syn på icke lek och lek
grundar sig i hur förskolepersonal inställning är till leken. 

4.9 Barn leker själva 
Barnen berättade att förskolepersonalen inte passade för vissa av deras lekar, utan de 
ville hellre leka med sina kamrater eller syskon. Barnen uttryckte även att de ville 
leka vissa lekar själva och om förskolepersonalen ville delta skulle de avvisa dem. 
Barnen berättade dessutom att de hellre lekte med de yngre barnen eller med sina 
syskon än med förskolepersonalen. På det här viset berättade barnen när de inte ville 
att deras förskolepersonal skulle leka med dem:

Intervjuare: Skulle ni vilja att fröken lekte med er i skogen?

Barn1: Nej, de skulle inte få plats att klättra

Barn2: Grenarna är för smala

Barn1: De är för stora för att klättra.

Intervjuare: Är det någon mer lek som ni tycker att fröknarna är för stora för?

Barn2: Att åka rutschkana, det blir för trång i rutschkanan då kommer frökens och barns ben 
sticka ut och då är det bara rumpan som åker

Barn3: Ja jag vill det när jag leker ninja då vill jag vara själv med mina kompisar

Barn4: Jag vill inte att fröknarna ska leka med oss, bakom stenen.

Barn5: Vi skulle säga ”nej stopp du får inte vara med!”

Barn6: Ja, och jag leker med min lille bror ***.

Barn7: Vi tycker mycket mer om att leka med små barn än fröknar.
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4.9.1 Analys 
Det som tydliggörs här är att barnen ansåg att förskolepersonalen inte 
storleksmässigt passade för vissa av deras lekar. Detta kan tolkas som att barnen 
tycker att förskolepersonalen kunde förstöra i leken på grund av sin storlek och att 
dessa lekar passade bättre till deras jämnåriga kamrater eller yngre barn. Det framgår 
att barnen gärna ville vara själva när de lekte rollekar med sina kamrater. Men 
däremot anser Knutsdotter Olofsson (2003) att barn inte alltid ska leka fritt utan 
förskolepersonalen, hon betonar att barn faktiskt behöver förskolepersonals närvaro i 
leken för att ge uppmuntran och stöd i deras lek. 

Barnen förklarade även att om förskolepersonalen ville vara med och leka skulle de 
avfärda dem från sin lek. Det här kan förklaras att barnen kände sig mer jämlika och 
att de kunde visa de mindre barnen sina erfarenheter och kunskaper i leken. Med en 
förskolepersonals närvaro blev det inte samma sak eftersom en vuxen har mer 
erfarenheter än barnet och att de kunde känna att förskolepersonalen kom och tog
över i leken. Något som också Knutsdotter Olofsson (2003) menar att
förskolepersonalen inte ska leda barnen i leken, utan finnas till hands för barnen så 
att de kan förbättra leken. Hon belyser att förskolepersonal måste respektera barns 
sätt att leka vilket leder till en förbättrad och ömsesidig relation mellan barn och 
förskolepersonal.

5. Diskussion
I diskussionsdelen kommer vi först skriva en metoddiskussion där vi tar upp de 
metoder som vi genomförde i vårt arbete, fördelar och nackdelar med att använda 
kvalitativa intervjuer och fokusgruppsintervjuer. Därefter skriver vi en
resultatdiskussion gällande resultatet med koppling till vår forskningsbakgrund. 
Slutligen kommer vi skriva vår slutsats, fortsatt forskning och pedagogisk relevans
gällande vårt syfte att undersöka förskolepersonals syn på sin delaktighet i barns lek 
och hur barn upplever förskolepersonals delaktighet i leken.

5.1 Metod diskussion
I den kvalitativa intervjumetoden innebär det att samla in data via intervjuer. För att 
få svar på våra frågeställningar har vi använt oss av fokusgruppsintervjuer med barn i 
två olika förskolor och parintervjuer i de andra två förskolorna(pilotstudien). Vi fann 
både nackdelar och fördelar med dessa metoder.

I fokusgruppintervjuerna fick barnen tala fritt i en grupp med utgångspunkt av våra 
intervjufrågor. Nackdelen med denna metod var att barnen lätt talade i mun på 
varandra eller påverkade varandra i de frågor de fick. Att barnen talade i mun på 
varandra hade vi kunnat undvika genom att organisera barnens diskussioner, genom 
att tala om att var och en skulle framföra sina svar. Fördelen med 
fokusgruppintervjuer var att barnen fick möjligheter att känna sig trygga i att kunna 
diskutera med varandra i en grupp och att vi fick fler utvidgande svar. I de 
parintervjuer som vi gjorde med barnen i pilotundersökningen hade vi liknande 
erfarenheter men att vi fick mer svar från barnen. Men även här kunde barnen 
påverka varandra i sina svar. Intervjuerna med förskolepersonalen blev mer som ett 
diskuterande samtal med många intressanta svar. En del av förskolepersonalen gav 
direkta och raka svar medan andra gav oss mer personliga indirekta svar. Att få raka 
och direkta svar var för oss lättare att transkribera, men de mer indirekta svaren gav 
oss mer material att analysera.
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Vi valde att använda oss av ett mindre antal frågor som var utformade efter den 
relevans som vi skulle undersöka (bilaga 1). Förskolepersonal vi fick direkta svar från,
blev intervjutiden kortare än från de som gav oss mer indirekta svar. Men från de 
direkta svaren fick vi en mer relevans utifrån det syfte vi skulle undersöka, än från de 
indirekta svaren som kunde innehålla svar som inte var relevanta. Tillsammans gav 
intervjuerna med förskolepersonalen och barnen en god förståelse om deras syn på
sin delaktighet i barns lek och hur barnen upplevde förskolepersonalens delaktighet i 
leken.

5.2 Resultat diskussion
Det vi tydligt kunde se i resultatet var att förskolepersonalens sätt att förhålla sig i 
leken med barnen var att hjälpa till eller vara ett stöd för barnen i deras lek.
Förskolepersonalen förklarade att deras profession handlade om att kunna observera 
och reflektera för att se vad barn behövde i sin lek i form av material, men även att 
stötta och hjälpa barnen i leken. Detta är något som också Sandberg (2002)
framlägger, när förskolepersonal deltar i barns lek kan de reflektera över vad barn 
behöver för slags material och leksaker för att barnen ska kunna utvecklas i leken. 
Det som förskolepersonalen menade med att stötta och hjälpa, handlade mestadels
om att lösa barns konflikter eller genom att hjälpa barn in i leken med andra barn. I 
dessa situationer kunde vi konstatera att förskolepersonalen menade att de deltog 
mer i leken med barnen. Det här sättet att delta i leken är något som också
Knutsdotter Olofsson (2003) påpekar, att vissa barn kan ha svårt för de regler som 
finns i leken och behöver därför förskolepersonalen som stöd. Hur mycket stöd 
barnen behöver ligger också i förskolepersonalens profession av den orsaken menar
Trawick- Smith och Dziurgot (2011) att förskolepersonal måste veta hur mycket stöd 
ett barn behöver, för att barnet ska bli mer oberoende i sin lek. Detta var något som vi 
också kunde se i resultatet att en del av förskolepersonalen talade om att det är de
som bör lära barnen leka, eftersom barnet inte har ett utvecklat socialt samspel från 
början. Barn behöver vuxna för att lära sig utveckla sin lekförmåga liksom att barn 
behöver vuxna för att lära sig tala (Knutsdotter Olofsson, 2003).

Miljöns betydelse för barns lek i form av utrymmen var något som vi också kunde se i 
resultatet. En del av förskolepersonalen såg detta som en viktig aspekt för barns 
lekutveckling. Inte att de själva deltog i barns lek förutom när de ansåg att barnen var 
i behov av förskolepersonalen i leken vid konflikter eller som stöd. Vi 
uppmärksammade också att det inte bara var det som förskolepersonalen menade 
som en viktig aspekt när det gällde att utveckla barns lek, utan några av 
förskolepersonalen tydliggjorde i sina uttalanden vikten av att vara närvarande och 
även delta i barns lek. De gjorde detta för att se vad som intresserade barnen i leken. 
Hjorth (1996) menar att förskolepersonalen bör ha förståelse för lekens utveckling 
och att deras samspel med barns lek har ett övervägande syfte.

I ett av förskolepersonalens uttalande framgick det att de även bör tänka till, 
reflektera om hur de organiserar sin vardag, att rutiner inte får påverka eller 
förorsaka att barnen inte får tid att leka sin lek. Denna problematik lyfte 
förskolepersonalen och syftade på att miljön var en stor del i detta, och menade att 
den med fördel ska anpassas efter barns lek. Det blev även tydligt i en annan av 
förskolepersonalens uttalande där miljön också togs upp, förskolepersonalen
förklarade att det blev synligt när barnen tröttnat på miljön. Därför menade 
förskolepersonalen att miljön måste stimuleras för att få igång leken hos barnen. 
Fördenskull kan vi konstatera, att det som blev tydligt i samtliga av 
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förskolepersonalens uttalanden i resultatet var, att de följde det som står i läroplanen 
för förskolan. Eftersom arbetslaget enligt läroplanen för förskolan ska vägleda barnen 
i leken och ordna för en stimulerande och utmanande miljö för barn att leka i 
(Skolverket, 2010). Men att det inte står framskrivet hur förskolepersonalen ska delta 
i barns lek.

Varför förskolepersonal inte deltar i barns lek kan också förklaras av det som
Knutsdotter Olofsson (2003) beskriver, att det har visat sig att en stor del av 
förskolepersonalen inte tycker att de ska involvera sig i barns lek utan låta dem leka 
på egen hand. Det hon dessutom menar är att förskolepersonal kan känna 
skuldkänslor inför sina kollegor när de sitter ner och leker med barnen, när de har 
annat som de ska hinna med i förskolans verksamhet. Med detta menar hon att det
inte alls behöver betyda att barnen ska leka på egen hand. Hon antyder att barn 
behöver förskolepersonal i leken och menar att barnen behöver både stimulans och 
stöd från förskolepersonalen. Däremot kunde vi inte se i resultatet från 
förskolepersonalens uttalanden att det var dessa orsaker som berodde på att de inte 
deltog i barns lek, men att de var medvetna om att rutinerna i förskolan kunde 
påverka barns lek. Istället menade förskolepersonalen att de inte skulle störa barnen 
om de lekte konfliktfria lekar.

En problematik om att ta leken för givet kom fram i ett uttalande, där förklaringen 
var att om förskolepersonalen inte observerat den pågående leken och därmed inte 
insett lekens syfte, kan förskolepersonalen omedvetet ta över leken för barnen och på 
så vis tas barns lek för givet. Förskolepersonalen tydliggjorde även detta som något de 
bör tänka på, att ifrågasätta sig själva vad det här handlingssättet kan innebära för en
del barn, som de menade kunde känna sig hämmade om en förskolepersonal tog över
leken. Detta är något som också Knutsdotter Olofsson påpekar, att förskolepersonal
inte ska delta i barns lek när de tar över leken på ett sätt som avbryter det barnen har 
byggt upp. Även Lillemyrs (2013) förklarar i sin arbetsmodell, att förskolepersonalen 
måste acceptera barns lek, och vara medvetna om när de kan få inträde i barns lek på 
deras villkor.

Det vi också såg i resultatet var att förskolepersonalen talade om att agera som en 
igångsättare i barns lek, när det gällde de barn som kom utanför leken med de andra 
barnen. Detta uppfattade vi som att deras roll i barns lek var att hjälpa barnen 
framåt, för att barnen skulle utveckla sin sociala kompetens. Även att 
förskolepersonalen själva agerade som ett stöd i barns lekar när leken inte fungerade
som barnen hade tänkt sig, till exempel vid konflikter mellan barnen eller att få in ett 
barn i leken. Lillemyr (2013) betonar att förskolepersonalen bör reflektera och 
samtidigt leka med barnen, för att få kunskaper om olika sätt att förhålla sig till 
leken. Medan Trawick- Smith och Dziurgot (2011) menar att det behövs särskilda 
strategier för barns olika lekbehov. De anser att förskolepersonalen kan ge barnen 
tips, samtala eller ställa frågor till barnen angående deras lek.

I resultatet konstaterade vi att barns förståelse om förskolepersonals delaktighet i 
leken inte överensstämde med det förskolepersonalen uppfattade som sin delaktighet
i barns lek. Förklaringen kan vara att förskolepersonalen och barnen inte upplevde på 
samma sätt, eftersom barn uppfattade utifrån ett barns perspektiv medan 
förskolepersonalen hade ett vuxet perspektiv. Detta såg vi tydlig i vårt resultat när 
förskolepersonalen talade om att observera barnen i leken och ordna för miljön eller 
hjälpa barnen i leken vid konflikter mellan barnen. Av den orsaken ledde detta till att 
barnen inte hade en förståelse för att förskolepersonalen kunde leka, utan barnen
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upplevde förskolepersonalen som frånvarande eller att de stod och betraktade dem i 
leken. Det sätt som förskolpersonalen förhåller sig i barns lek kan därför som 
McInnes, Howard, Miles och Crowley (2011) skriver om, påverka barns uppfattning 
om förskolepersonals sätt att delta i deras lek. Eller det som Huizinga (2004) skrev 
om att barn leker för att barnet tycker det är roligt, medan den vuxne ser leken från 
det nöje den ger.

Barnen berättade också att förskolepersonalen aldrig frågade om de fick vara med 
och leka. I vissa av barnens uttalanden blev det också tydligt att förskolepersonalen
kommunicerade mer med dem när de kom i konflikter med varandra, vilket 
förskolepersonalen också uttalade. I olika forskningar tyder det på att 
förskolepersonalen inte samtalar med barnen utan oftast till barnen (Knutsdotter 
Olofsson, 2003). Trots att vissa barn berättade att förskolepersonalen var 
frånvarande i deras lek menade andra barn att förskolepersonalen ibland deltog i 
någon form av lekar. I ett av barnens uttalande förklarades det att förskolepersonalen 
kunde leka de lekar barnen själva lekte, och att de också skulle förhålla sig till det som 
barnen hade bestämt i leken. Barnen ville helt enkelt att förskolepersonalen skulle 
leka på deras villkor. När förskolepersonalen lekte med barnen var det oftast de
traditionella lekarna som barnen nämnde i resultatet. Det vi också kunde se i vårt 
resultat var att barnen uppfattade att förskolepersonalen deltog mer i leken i 
utomhusmiljön och då främst i sandlådan. I inomhusmiljön var det vanligtvis olika 
spel som barnen förklarade att förskolepersonalen deltog i. 

En del av barnen ansåg också att de inte alls ville att deras förskolepersonal skulle 
delta i leken. Att barn inte inkluderar förskolepersonalen i sina lekar kan bero på 
olika orsaker enligt forskningen. Knutsdotter Olofsson (2003) skriver bland annat att 
förskolepersonal i sitt oförstånd kan avbryta barns lek för att de måste följa de rutiner 
förskolan har. Det kan också vara på det viset som Hjorth(1996) förklarar att barn 
störs i sin lek, om förskolepersonal ingriper i barns konflikter som de egentligen kan 
lösa själva, eller att de tas ut i leken eller placeras in i leken utan att barnen vill det 
själva. Hon menar också att forskning har visat att barn uppfattar förskolepersonalen
som störande när de oförstående blandar sig i barns lek som barnen byggt upp.
Orsaken till det kan därför resultera i det som Johansson och Pramling Samuelsson 
(2006) skriver om, att barn inte ofta innefattar förskolepersonalen i sina lekar eller i 
andra sorters sysselsättningar.

Den förklaring vi fick av barnen i vårt resultatet i förhållande till dessa studier var, att 
de ville att förskolepersonalen skulle acceptera barnens lek eftersom det var de som 
först började leken, eller att de inte storleksmässigt passade för vissa av barnens 
lekar. Barnen berättade också att de föredrog att leka med sina kamrater eller med de 
yngre barnen än med förskolepersonalen. Barnen ville därför leka själva och ansåg att 
förskolepersonalens inblandning i deras lek inte var fördelaktigt när de lekte vissa 
lekar. Att barnen ville leka med de yngre barnen kan förklaras med att dessa barn 
kände att de hade mer kontroll och övertag i leken, än med de äldre barnen eller
förskolepersonalen. Däremot skriver Hjorth (1996) att barn oftast föredrar att leka 
med jämnåriga än med yngre barn, orsaken kan vara att de yngre barnen stör de 
äldre barnens lek. Medan Johansson och Pramling Samuelsson (2006) menar att de 
yngsta barnen bjuder in förskolepersonalen oftare i leken, med förklaringen att de
yngre barnen och förskolepersonalen är fysiskt närmare varandra.
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5.3 Slutsats
Den slutsats vi kan dra utifrån vårt resultat och den analys vi kom fram till är: Att det 
sätt förskolepersonalen agerade och förhöll sig i barns lek och vilket barnperspektiv 
förskolepersonalen hade, påverkade barns föreställningar om hur förskolepersonal
deltog i deras lek utifrån ett barns perspektiv. Vi ser därför att det är betydelsefullt för 
förskolepersonals professionalitet men även för vår egen framtida yrkesroll, att 
diskutera med barnen och med varandra, vad det var barnen upplevde och 
uppfattade angående förskolepersonals delaktighet i deras lek. Därför menar vi att 
förskolepersonalen inte enbart ska reflektera eller observera i barns lek, utan också ta 
reda på vad barnen anser om förskolepersonals delaktighet i leken.

5.4 Fortsatt forskning
Detta arbete är en relativt liten studie som genomförts, och skulle kunna 
vidareutvecklas mer generellt. Den skulle kunna utvidgas mer genom en större studie 
med fler förskolor för att undersöka barn och förskolepersonals syn på delaktighet i 
barns lek. Det som också skulle vara intressant är om resultatet i den här studien 
skulle bli detsamma om fler förskolor deltar i undersökningen. Studien skulle också 
kunna fokusera sig på om barn utvecklas mer i sitt lärande i leken om 
förskolepersonal är mer delaktiga i leken. Studien skulle också kunna rikta in sig på i 
vilka miljöer barn uppfattar förskolepersonal som mer delaktiga i leken och i vilka 
lekmiljöer förskolepersonal anser sig delta i eller som de tycker är bäst att delta i. 

5.5 Pedagogisk relevans 
Denna studie visade att förskolepersonals förhållningssätt gentemot barns lek 
påverkade hur barnen i sin tur upplevde förskolepersonalens delaktighet i leken. 
Studien lyfter också fram barnens röster och förskolepersonalens synsätt som är 
betydelsefulla för att få en insikt i detta utifrån ett barns perspektiv, men även ett 
personalperspektiv. Därför kan undersökningen ge förskolepersonal kunskaper och 
reflektioner i deras pedagogiska arbete, genom att få veta barns tankar i relation till 
förskolepersonals tankar om det vi har undersökt.
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Bilaga 1

Forskningsfrågor

Intervjufrågor till förskolepersonalen

1) Kan du beskriva ditt deltagande i barns lek?

2) Vilken betydelse tycker du att förskolepersonal har i barns lek?

3) När upplever du att barn vill att förskolepersonalen ska delta i deras lek?

4) När deltar du i barns lek?

5) När tycker du att förskolepersonalen inte ska medverka i barns lek?

Intervju frågor till barn i förskolan

1) Berätta när förskolepersonalen brukar leka med er? 

2) Vilka lekar brukar förskolepersonalen leka med er?

3) Berätta, vilka lekar skulle ni vilja att förskolepersonalen lekte med er? 

4) Berätta, hur gör ni när ni vill leka med förskolepersonalen?

5) När vill ni inte att förskolepersonalen ska leka med er i era lekar?



Bilaga 2

Information angående en undersökning av barn och pedagogers 
relationer i leken i förskolan 

Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning

Hej
Vi är två förskollärarstudenter som studerar vid Mälardalens högskola i Västerås. 
Under november och december har vi därför som sista uppgift att utföra vårt 
examensarbete eller C-uppsats. Vi behöver därför ert samtycke för att kunna 
genomföra denna studie på er förskola.

Syftet med vårt arbete är att undersöka pedagogers och barns relationer i leken i 
förskolor med olika pedagogiska inriktningar. Vi anser att det är viktigt att få fram 
både barnens och pedagogers erfarenheter av deras relationer i leken. Den metod vi 
har tänkt använda oss av är intervjuer av både barn och personalen i förskolan. Vid 
intervjutillfället har vi tänkt att sex stycken barn intervjuas tillsammans för att de ska 
få stöd av varandra och att de kan känna sig trygga. Av personalen har vi tänka 
intervjua två stycken enskilt under 30 minuter per intervju. Vi kommer att spela in 
intervjuerna med hjälp av mobiltelefoner.

I vår studie utgår vi från de forskningsetiska principerna (www.vr.se), vilket 
innebär att vårt examensarbete kommer att skrivas på ett sätt att de som läser det 
inte kan identifiera barnets eller förskolans namn eller i vilken ort förskolan ligger i. 
Det insamlade materialet till arbetet kommer endast att hanteras av oss och vår 
handledare och det inspelade materialet kommer att raderas efter transkribering. De 
forskningsetiska principerna innebär även att de som deltar i studien måste ge sitt 
medgivande om de vill delta eller inte. När det gäller barn så måste också 
vårdnadshavaren ge sitt samtycke att deras barn får medverka i studien.  

Därför medföljer en blankett som vårdnadshavarna ska skriva under och lämna till 
personalen som vidare kontaktar oss vilka barn som kan och vill delta. Ert deltagande 
i undersökningen är frivilligt ni kan när som helst avbryta ert deltagande i intervjun 
utan motivering. 
Examensarbetet kommer i sin slutversion att läggas ut på databasen DiVA.

Om du/ni har någon fråga så kontakta oss 

Med vänliga hälsningar 
Janice och Kristina

Kristina Östensson  e-post:namn@student.mdh.se  Mobil: 072-xxxxxxx
Janice Feltendahl e-post: namn@student.mdh.se    Mobil: 073-xxxxxxx

Underskrift

…………………………..  ……………………………………. Och ………………………………………………. 
Ort/datum Kristina Östensson          Janice Feltendahl

Vår handledare på Mälardalens högskola
Eva Ärlemalm-Hagsér  e-post: namn@mdh.se Tel: 073-xxxxxxx



Bilaga 3

Information angående undersökning av barn och pedagogers relationer i 
leken i förskolan 

Du tillfrågas härmed om medgivande för ditt barns deltagande i denna undersökning

Hej
Vi är två förskollärarstudenter som studerar vid Mälardalens högskola i Västerås. I 
vår utbildning ingår det att i sista terminen av vår utbildning genomföra ett 
examensarbete, som vi kommer att arbeta med under november och december i år.
Syftet med vårt arbete är att undersöka pedagogers och barns relationer i leken på 
förskolor med olika pedagogiska inriktningar. Vi anser att det är viktigt att få fram 
barnens erfarenheter av deras relationer till pedagogerna i leken, därför vill vi 
intervjua barnen.

I vår studie utgår vi från de forskningsetiska principerna (www.vr.se), vilket 
innebär att vårt examensarbete kommer att skrivas på ett sätt att de som läser det 
inte kan identifiera barnets eller förskolans namn eller i vilken ort förskolan ligger i. 
Det insamlade materialet till arbetet kommer endast att hanteras av oss och vår 
handledare och de inspelade materialet kommer att raderas efter transkribering. De 
forskningsetiska principerna innebär även att de som deltar i studien måste ge sitt 
medgivande om de vill delta eller inte. När det gäller barn så måste också ni som 
vårdnadshavare ge ert samtycke att era barn får medverka i studien. 

Därför medföljer en blankett som ni kan lämna till personalen på förskolan om ni 
samtycker att era barn får intervjuas. Personalen väljer därefter vilka barn som 
deltar. Vid intervjutillfället kommer sex barn att intervjuas tillsammans, detta för att 
de ska få stöd av varandra och att de kan känna sig trygga. Barnen kan när som helst 
avbryta sitt deltagande i intervjun. Vi ska även intervjua personalen på förskolan.  
Examensarbetet kommer i sin slutversion att läggas ut på databasen DiVA (godkända 
examensarbeten från högskolor).

Vi hoppas att ni kan fylla i blanketten senast den 1 december

Om du/ni har någon fråga så kontakta oss

Med vänliga hälsningar 
Janice och Kristina

Kristina Östensson  e-post: namn@student.mdh.se  Mobil: 072-xxxxxxx
Janice Feltendahl e-post: namn@student.mdh.se    Mobil: 073-xxxxxxx

Underskrift

…………………………..  ……………………………………. Och ………………………………………………. 
Ort/datum Kristina Östensson          Janice Feltendahl

Vår handledare på Mälardalens högskola
Eva Ärlemalm-Hagsér  e-post: namn@mdh.se Tel: 073-xxxxxxx



Bilaga 4

Medgivande blankett

� Som vårdnadshavare ger jag tillstånd att mitt barn deltar i undersökningen

� Som vårdnadshavare ger jag inte tillstånd att mitt barn deltar i undersökningen

Datum ……………………………………………..

…………………………………………………….. ………………………………………….

vårdnadshavares underskrift


