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Abstract 

 

Syftet med denna uppsats är att undersöka pedagogens roll i förskolebarns lek. 

Forskningsbakgrunden behandlar den utvecklingspsykologiska samt den sociokulturella 

teorin om lek. Tyngdpunkten ligger på det sociokulturella perspektivet. Den kvalitativa 

undersökningen har gjort på två olika förskolor med videoobservationer samt intervjuer. 

Relevanta delar ur resultatet har valts ut och analyserats utifrån vårt syfte. Intervjuerna har 

använts som stöd i analysen.  Resultatet visar att pedagoger medverkar i förskolebarns lek, 

genom samspel och kommunikation samt genom intresse och engagemang förs leken framåt 

och utvecklas. Resultatet visar även att det finns en medvetenhet hos de observerade 

pedagogerna om sin styrning i leken.  

 

 

 

Ämnesord: Förskola, lek, pedagoger i lek, styrning.   
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Förord 
Vi vill tacka vår handledare Marie-Louise Hjort för all hjälp och stöd i arbetet med uppsatsen, 

samt vår handledningsgrupp för utvecklande möten. Vi vill även tacka våra informanter för 

deras medverkan i undersökningen. Ett stort tack riktas till våra familjer för all hjälp, stöd och 

tålamod de givit oss. Slutligen vill vi tacka varandra för många intressanta och roliga 

diskussioner genom arbetets gång.  



 5

1 Inledning 

Leken är en del av barnet och många olika färdigheter utvecklas i den. Vi upplever att leken 

är något som under senare år har lyfts fram som viktig för barns utveckling och många 

förskolor väljer nu att ha den i fokus och prata om dess vikt med föräldrar. Det finns förskolor 

som har valt leken som en form av profilering, de arbetar lekpedagogiskt, vilket innebär att 

pedagoger på förskolan arbetar aktivt med leken. Eftersom vi själva anser att leken har en stor 

betydelse för barnets utveckling tycker vi att det är roligt att möta dessa förskolor och få se 

deras verksamhet. 

 

Vi har under vår Verksamhets Förlagd Utbildning (VFU) upplevt att en omdiskuterad del i 

förskolans vardag är pedagogens medverkan i leken. En del förskolor med leken i fokus väljer 

att arbeta med att pedagogen skall vara delaktig genom att utveckla leken och inte ”förstöra” 

den. De arbetar med att kunna avväga när de kan och får gå in i barnens lek samt när de inte 

är välkomna. På de förskolor vi har besökt under vår utbildning upplever vi att leken är 

mycket i fokus, och att där finns aktiva pedagoger.  

 

Vi anser vidare att barn kan bearbeta och reflektera över mycket som har hänt, under deras 

vardag i leken. Detta säger även läroplanen för förskolan (Utbildningsdepartementet 1998), 

som menar att barn ges möjligeter att bearbeta upplevelser, erfarenheter och känslor i den 

skapande leken. Detta är också viktiga aspekter på leken som vi anser behöver finnas med i en 

vuxens tänkande när den går in i den. Vårt intresse för pedagogens medverkan har väckts 

samt funderingar kring hur leken påverkas av en vuxen lekkamrat.  

 

1.1 Bakgrund 

I FN: s barnkonvention, artikel 31, (http://www.bo.se/adfinity.aspx?pageid=44#31 2007-11-

30) står det skrivet att alla barn har rätt till lek. Leken har i många år haft en stor betydelse för 

barn, men frågor om pedagogens medverkan eller icke medverkan i leken, har alltid varit 

kontroversiell. Det har, under våra sju terminer på Högskolan Kristianstad, pratats mycket om 

pedagogens medverkan och hur pedagogen kan påverka leken och föra den framåt. Under 

hösten 2006 läste vi specialiseringen Lek i pedagogiska miljöer och fick där mycket teori om 

lek, dess betydelse och olika sätt att använda leken i förskolans vardag. Under den perioden 

hade vi ett lekprojekt som handlade om empati och omhändertagande. Vi har även haft 
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praktik på förskolor där det har arbetats med lek på olika sätt. Leken har varit en stor 

prioritering på dessa förskolor. 

 

Vår uppfattning är att det i förskolan har funnits en utvecklingspsykologisk syn på barn och 

dess lek. Detta har inneburit att de vuxna inte har medverkat i leken tillsammans med barnen. 

Utvecklingspsykologin kommer att förklaras kortfattat i forskningsbakgrunden. 

 

1.2 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att studera pedagogens roll i förskolebarns lek. 

 

1.3 Disposition 

Uppsatsen är upplagd utifrån fem huvudrubriker. I inledningen introducerar vi bakgrund och 

syfte till arbetet, där vi presenterar varför vi har valt detta ämne till vårt examensarbete. Under 

rubriken forskningsbakgrund presenteras litteratur som funnits relevant för ämnesvalet. 

Rubriken metod och genomförande presenterar hur vi har gått till väga för att få fram 

resultatet. Vi redovisar vårt resultat under rubriken resultat och analys där vi även analyserar 

det. I diskussionen diskuterar vi vårt resultat utifrån litteratur och egna tankar, där finns även 

en metoddiskussion som tar upp eventuell kritik. Under diskussionsrubriken finns en 

avslutning där vi sammanfattar vad vi har kommit fram till och redovisar tankar kring vidare 

forskning.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 7

2 Forskningsbakgrund 

Här kommer det att presenteras forskning och litteratur kring tre utvalda huvudrubriker, 

Utvecklingspsykologiska teorier, sociokulturella teorier om lek samt lära känna barnet genom 

lek som är relevant för vår undersökning. Det kommer även att presenteras en 

problemprecisering. 

 

2.1 Utvecklingspsykologisk teori 

Utvecklingspsykologin handlar om olika utvecklingsstadium. Två utvecklingspsykologer som 

har haft stor betydelse för den svenska förskolans verksamhet är Jean Piaget och Erik H. 

Erikson. De anser båda att människan går igenom olika biologiskt knutna utvecklingsstadium, 

dessa stadier går inte att hoppa över utan måste gås igenom i ordning. Varje stadium är 

kopplat till ungefärlig ålder. Ett stadium bygger alltid på det föregående stadiet och om 

utvecklingen i det ena stadiet påverkats negativt så blir även följande stadiums utveckling 

negativ. Utvecklingspsykologer menar att barn löser alla kriser som uppstår i de olika 

stadierna men att detta kan ske på olika sätt (Hwang & Nilsson 1995).  

 

Piaget (1968) var inte bara utvecklingspsykolog utan även kognitivist, vilket innebär att 

tidigare erfarenheter påverkar barnets handlande. Piaget har utvecklat två begrepp som har 

varit väsentliga för hans teorier om leken. De är assimilation och ackommodation. 

Assimilation innebär att barnen får in ny kunskap, bearbetar den men lär sig inget av den. 

Ackommodation innebär att barnen tar till sig ny kunskap och förändrar den efter vad barnet 

redan kan, och därmed sker ett lärande. Piaget talar även om att det lilla barnet är 

egocentriskt, vilket innebär att barnet inte är socialt och att det ser allt i omvärlden utifrån sig 

själv och sina behov. När barn leker, symboliserar de föremål och detta görs individuellt. 

Omgivningen har ingen vetskap om barnets enskilda symboler och kan därför inte deltaga i 

barnens lek (a.a.). 

 

I leken menar Piaget att det endast sker assimilation, det vill säga barnet övar sig på det redan 

kända. Han menar vidare att det lilla barnet många gånger inte ser nöjet i att leka med andra 

utan endast i att utföra en handling. Han påpekar att barnen inte lär sig lekreglerna innan det 

når cirka sju års ålder. Därför leker barnen innan dess bredvid- lek. Lite senare börjar barnen 
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leka rollekar eftersom deras fantasi då har utvecklats. De leker saker som de upplever i sitt 

verkliga liv, men det är fortfarande till viss del egocentriskt (Beard 1970). 

 

Den andra kända utvecklingspsykologen är Erik H. Erikson. Erikson menar att leken är av 

stor vikt framförallt för barnens psykologiska utveckling. Barnen leker upplevda 

krissituationer som de behöver bearbeta. Barn använder lek för att hitta lösningar på olika 

dilemman och för att stärka sitt jag. Enligt Erikson är lekens huvudsakliga syfte att lära sig 

hantera sig själv och sin kropp och miljön de lever i. Leken måste vara fri och självvald, inte 

påtvingad för det kan innebära att leken ger en negativ påverkan på barnet. Det ska vara roligt 

att leka och det är ett sätt att fly verkligheten som barnet lever i (Hwang & Nilsson 1995). 

Eriksons teori säger att leken används som läkande för barnet, där barnet kan uppväga för sin 

eventuella ångest. Leken är även ett sätt att bearbeta maktunderläget som barnet befinner sig i 

(Jerlang et al 1988).  

 

Utifrån Eriksons teori om lek skall pedagogen hålla sig utanför barns lek därför att barnet 

behöver bearbeta sina upplevelser samt att leken skall vara fri från styrning (Erikson 1977). 

Även Piaget anser att pedagogen skall stå utanför leken. Utifrån de biologiskt knutna 

stadierna som barnet går igenom, har den vuxna ingen roll i barns lek. Detta för att barn i lek 

låter verkligheten förändra sig samt att barnet är egocentriskt och har svårt att se kopplingar 

mellan sin egen tillvaro och omgivningen. De kopplar händelser till sina egna erfarenheter 

och förändrar inte sitt eget sätt att förstå och ta till sig ny kunskap. Det lilla barnet ser nöjet i 

utförandet och inte i att leka tillsammans med andra, de lär sig lekregler sent. På grund av 

ovanstående har barn inget utbyte av samspel med vuxna i lek (Hwang & Nilsson 1995, Beard 

1970, Piaget 1968). 

 

2.2 Sociokulturell teori 

Den sociokulturella synen är något som har utvecklas allt mer inom förskolan. En av de stora 

personerna inom det sociokulturella perspektivet var Vygotskij. Han ansåg att barnet var en 

kulturell och social individ redan från födseln, där alla barnets förmågor grundade sig i sociala 

relationer. Vi lär i samspel med andra och samspelet är grunden till utveckling, samt att den 

kunskap som barnet har nu har det fått i en situation tillsammans med andra. Människan är 

medskapare till den gemensamma kulturen som vi lever i (Strandberg 2006). Jerlang m.fl. 
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(1988) framhåller att det lilla barnet föds socialt, och i social interaktion utvecklas den 

individuella personligheten.  

 

Säljö (2005) hävdar att i ett sociokulturellt tänkande utvecklas människan genom interaktion 

med omvärlden. Inom den sociokulturella teorin är användandet av redskap en central punkt, 

fysiska ting kan ses som sådana redskap, samt förmågor som språk och motorik. Strandberg 

(2006) skriver om Vygotskij som framhåller att språket är en stor del av den kultur vi lever i 

och även inom den sociokulturella teorin. Han menar att de språkliga samspelen är av stor 

vikt då dessa hjälper barnet att ta till sig språket, barnet kan då fortsätta sin utveckling genom 

sociala samspel. Språket bidrar till att barnet blir en kommunikativ individ och därefter bidrar 

kommunikationen till en intellektuell utveckling. Säljö (2005) presenterar en tabell där han 

visar exempel på tillfällen till kommunikation i förskolan. Exempel på sådana situationer är 

sagoberättelser, sång samt lek. Han påtalar också på de olika samtalspartnerna som finns i 

förskolans vardag och tar upp exempel som besökare och andra barns föräldrar men främst 

vuxna, pedagoger och barnen på avdelningen. Dessa tillfällen till kommunikativ utveckling är 

viktiga stunder som inte bör glömmas.  

 

2.2.1 Sociokulturell syn på lek 

Lindqvist (1995) beskriver den sociokulturella synen på lek utifrån Vygotskijs tankar om att 

människan är kreativ, och att detta tydligt går att se i barns lek. Fantasi och verklighet är 

villkor för varandra. Vuxna behöver bredda barnets verklighet för att utmana barnets fantasi. 

Vygotskij påpekar att människor har större möjligheter till att fantisera och vara kreativa om 

de är rika på erfarenheter. Löfdahl (2002, 2004) skriver om Vygotskij som menar att i leken 

skapas det innebörd åt barnens fantasi och den är fri från hinder. I leken kan häpnadsväckande 

saker hända, detta för att fantasin ger handling till den. Som tidigare nämnts, är fantasi och 

verklighet beroende av varandra eftersom fantasin byggs upp av erfarenheter från 

verkligheten. 

 

När leken ses ur ett sociokulturellt perspektiv så menar Löfdahl (2002, 2004) att den har stor 

betydelse samt att den utvecklas i samspel med andra. Som tidigare nämnts, är det relationen 

mellan en person och dess omgivning som betonas i ett sociokulturellt synsätt. Barn är sociala 

och meningsskapande sker i leksituationer tillsammans med andra. 
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Lindqvist (1995) skriver om Vygotskij som menar att lek är ett möte mellan de inre idéerna 

och de yttre handlingarna. ”Leken ger barnet såväl en allmän förståelse för världen som en 

egen förmåga att tänka och skapa föreställningar” (Lindqvist 1995 sida 52). Han anser att 

leken inte är symbolisk utan handlar om betydelser, det är en utvecklingsgång där fantasi och 

skapande äger rum. Både i Lindqvists (1995) och i Vygotskijs (1981) står det om leken som 

ett viktigt redskap i barns utveckling. Hwang och Nilsson (1995) skriver om Vygotskij och 

hans tankar om lek. Vygotskij såg leken som en social utvecklingsgång, en arena där barnet 

kan träna olika färdigheter så som regeltillämpning och övning på sociala roller. Leken är mer 

än ett sätt för barnet att bearbeta trauma menar Vygotskij. Han påpekar även att barn är 

mognare i sin lekroll än de är i sin verklighetsroll. Löfdahl (2002) anser att eftersom 

barngrupp och omgivning är bundna av varandra är det sammanhang som förskolan utgör är 

en viktig del i barns lek, till exempel vilken sorts lekar miljön i rummen inbjuder till. Leken 

ger mening åt handlingar, föremål och begrepp. Leken är ett sätt att ta till sig och skapa den 

gemensamma kulturen, eftersom barns lek är kulturella handlingar samt att det som barn leker 

med är en del av den kultur som finns.   

 

2.3 Lära känna barnet genom lek 

Tullgren (2002) framhåller att i leken med barnen lär pedagogen känna barnet och dess sätt att 

se på omvärlden och hur barnet reagerar på det. En pedagog som aktivt medverkar i leken och 

som frågar barnet om hur den skall fortsätta, lär känna barnet på ett bra sätt, får tillgång till 

barnets sätt att tänka och annan kunskap som annars hade varit svårt att få reda på.  

Pedagogen kan med den kännedomen hjälpa barnet att bland annat, bearbeta kunskaper samt 

att den vuxna kan se relationerna i gruppen. Denna kunskap om barnet kan användas till att 

utveckla relationen till det enskilda barnet och till barngruppen. I likhet med Tullgren (2003) 

anser Fagerli et al (2001) att genom medverkande pedagoger så får arbetslaget information 

om barngruppens dynamik samt om det individuella barnets kunskaper inom olika områden 

samt dess personlighet. Vidare poängterar Tullgren (2002) vikten av en medverkande 

pedagog med ett lekfullt sätt. Åm (1986) anser att när den vuxna deltar i leken lär de känna 

barnen och stärker dem på ett helt annat sätt än vad de hade gjort om de satt och observerade, 

pedagogerna får möjlighet att vara tillsammans med barnen.  

 

Åm (1986) menar att det är viktigt att den vuxne finns med i barnens dagliga lek eftersom den 

vuxne kan behövas som stöd i en här och nu situation. Vidare menar Åm att det inte räcker att 
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arbeta med problembearbetning i planerade situationer, utan pedagoger bör vara medvetna om 

att det kan uppstå frågetecken när som helst under dagen. ”När vi vuxna deltar i leken 

kommer vi barnen nära eftersom vi är tillsammans med dem i något som de själva uppfattar 

som meningsfull aktivitet” (Åm 1986, sida 103). Olofsson (1996) finner att pedagoger får ut 

mycket av att leka med barnen. När pedagoger leker mycket med barnen blir de mer 

medvetna om vikten av lekens betydelse. Hon menar även att om en pedagog medverkar i 

leken utvecklar de den samt att den varar längre. Det är viktigt att pedagogerna tar vara på 

barnens fantasi och är lyhörda inför barnens lekar, många gånger märker inte pedagogerna att 

barnen leker. 

 

Pramling (1993) hävdar att det krävs att pedagogen är medveten om vilket förhållningssätt 

som förmedlas till barnen i möten och samspel i den dagliga verksamheten. Tullgren (2002) 

hävdar att vuxna som finns i leken många gånger kan vara omtyckta av barnen och ses som en 

rolig lekkamrat i leken. Fagerli et al (2001) påpekar att hur leken utformas i förskolans 

verksamhet beror på de verksamma pedagogernas syn på barn och lek. De tar upp frågan om 

hur pedagoger skall använda leken i verksamheten och att leken idag är ett betydelsefullt 

ämne i förskolans värld.  

 

I Lindqvist (1995) betonar Vygotskij erfarenheternas betydelse för fantasin. Vuxna har rikare 

fantasi än barn och på så sätt borde de inte ha några problem att gå in i leken.  

 

2.3.1 En medverkande och stödjande pedagog 

Tullgren (2002) menar att en lekande pedagog många gånger engagerar och inspirerar barnen 

till lek samt skapar en lockande, lustfylld och välbehaglig lek. Lindqvist (1995) menar vidare 

att när pedagogen är delaktig och skapar olika lekar tillsammans med barnen så lockas barnen 

till att vara med. Barnen blir skickliga lekare om pedagoger leker mycket med dem. Pramling 

(1993) menar att barn behöver ha en nära relation till personalen på förskolan, eftersom 

samspelet mellan barn och vuxna är av stor vikt, att man tillsammans reflekterar över världen 

som barnen lever i. Lillemyr (2002) skriver om Løkken, hon anser att relationen är viktigt 

mellan barn och vuxen och den har en stor betydelse för små barn.  Det är även av stor vikt att 

den vuxne finns och uppmuntrar samt hjälper barnet till att utforska och utvecklas.  
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Granberg (1999, 2003) skriver om pedagogers medverkan. Vuxna bör delta i barns lek på 

deras villkor både som lekpartner och som bollplank, men inte som styrande.  Hon menar att 

de äldre barnen på förskolan många gånger lämnas själva i sin lek medan det är vanligare att 

de små barnen leker tillsammans med pedagoger i spontana lekar så som på skötbordet och 

vid påklädning. Granberg trycker på vikten av att de små barnen får stöd i sin lek, men 

pedagoger skall inte vara rädda att gå in i de äldre barnens lek. De kan också behöva stöd i sin 

lek. Granberg menar att en lekande pedagog sprider trygghet till barnen i leken så att alla barn 

får vara med och leka utifrån deras egna förutsättningar. Hon säger att barnen i förskolan inte 

är redo att leda leken och styra varandra helt själva. Vidare poängterar hon att vuxna inte kan 

lämna barnen i sin lek, den fria leken bör inte innebära att den skall vara fri från vuxna. 

Granberg hävdar att de vuxna sviker barnen genom att de då lämnar de mer framträdande 

personligheterna till att leda och de mindre framträdande personligheterna till att bli ledda, 

detta mår båda parter dåligt av. Fagerli et al (2001) menar i likhet med Granberg (2003) att 

det är barnen som skall styra leken och att pedagogerna medverkar i form av stöd, som 

exempelvis att föra den framåt när den stannar upp. Däremot menar Fagerli et al (2001) att 

barnen kan styra sin och leda sin egen lek, de behöver inte en pedagog som hjälper dem med 

det. Även Pramling (1993) trycker på vikten av en vuxen i förskolan, och dess betydelse för 

de små barn som vistas där. Hon menar att en vuxen frambringar mycket hos barnen utan att 

de tänker på det, men att det krävs att de som arbetar i förskolan har kunskap om rollen de 

spelar och att de behöver vara medvetna om att de som person påverkar barnen. Løkken 

(Lillemyr 2002) menar att det är viktigt att förskolepersonalen är medvetna om små barns 

utveckling för att kunna stötta och hänga med dem, både som passiva aktörer och aktiva 

medverkande. Den vuxne ska även acceptera barnets känslor och deras upplevelser. Vår syn 

på barn påverkar sättet vi möter dem och vad vi förväntar oss av dem.  

 

Jorup (1980) anser att den vuxne kan gå in i leken och att detta inte behöver påverka. Hon 

menar att för att leken inte skall påverkas är det viktigt att den vuxne anpassar sig efter 

barnens lek och tar hänsyn. För att kunna ingripa på ett bra sätt krävs planering och kunskaper 

samt erfarenheter om lek och dens utveckling. Olofsson (1996) påpekar att personalen på 

förskolan är där för barnens skull, de ska må bra i den dagliga verksamheten. Det viktigaste är 

att personalen är engagerad och att de vet att de påverkar barnen framtida liv, det är inte bara 

ett jobb. 
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2.3.2 Den styrande pedagogen 

Tullgren (2002) menar att det är viktigt att komma ihåg att det är barnen som bör bestämma 

vad som skall lekas. Hon har under sin studie sett att många lekar styrs av pedagoger till att 

bli lugna lekar. Dessa lekar innefattade ofta mat, att laga eller att bjuda någon på mat. Hon 

kallar den styrningen för att normalisera lekarna från rörliga, med ett innehåll som känns 

olustigt för pedagogerna, till lugna lekar vars innehåll riktas mot hemmets innehåll och 

matlagning. Hon ställer sig frågan om det är negativt att förskolans personal styr barnen från 

sådant som samhället inte anser vara önskvärt, exempelvis krigslekar, eftersom styrningen 

sker på ett sådant sätt att barnen inte märker av den utan följer normen frivilligt. Det är efter 

dagens samhälle, och normerna som finns där, som pedagogerna i förskolan styr barnens lek. 

Hon poängterar att det är viktigt att vara medveten om den styrningen som sker men att det 

inte nödvändigtvis är något som kan tas bort från förskolan.  Granberg (1999, 2003) anser att 

vuxna inte skall gå in och styra för att det kan ta bort förutsättningarna för det som råder, utan 

pedagogen skall gå in och leka på de rådande villkoren. Granberg menar vidare att leken är fri 

eftersom den är ett fritt val från barnens sida.   

 

2.3.3 Osäkerhet inför pedagogens medverkan i barns lek 

Lindqvist (1995) visar i sina studier att det kan finns en viss tveksamhet från pedagogernas 

sida om och när de skall gå in i leken. Hon visar vidare att genom att arbeta med leken 

tillsammans med barnen på olika sätt så upphör denna tveksamhet inför pedagogens 

medverkan. Även Olofsson (1996) talar om den tvekan som finns ute i verksamheten, hon 

menar att det kan bero på att den vuxne inte vågar gå in i leken för att de känner sig generade 

inför övrig personal. Granberg (1999, 2003) poängterar att vuxnas frånvaro i leken kan bero 

på att de vuxna många gånger kan vara rädda att deras närvaro kan ha en negativ påverkan 

och störa samt förstöra. Åm (1986) visar i sina studier att vuxna många gånger kan känna sig 

osäkra inför barns lek och de vet inte riktigt var de har sin roll, i leken eller utanför. De är 

rädda för att hämma barnens frihet. Olofsson (1996) poängterar att när vi en gång lärt oss att 

leka finns den förmågan kvar livet ut, vi glömmer inte hur man leker. 

 

2.4 Problemprecisering 

Med ovanstående forskning bakom oss vill vi undersöka följande, Vad händer med leken vid 

en pedagogs medverkan? Hur kan en pedagog utveckla leken på barnens villkor? 
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3 Metod och genomförande 

Här kommer det att presenteras vilka metoder vi har använt oss av vid observationer och 

insamlande av material. Det kommer även att visas hur vi har gått tillväga under 

bearbetningen och hur vi har ställt oss till de etiska aspekterna. Vi kommer att diskutera valda 

metoder och se kritiskt på vårt sätt att samla in data till arbetet. 

 

3.1 Metod 

Undersökningsmetoden är kvalitativ. Enligt Nationalencyklopedins internetsida 

(http://www.nationalencyklopedin.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=234209&i_word=Kvalita

tiv 2008-01-21) innefattar en kvalitativ metod ett sätt att vilja se och analysera människors 

handlingarna och dess innebörder. För oss var det intressant att se pedagogernas sätt att 

handla i leken. 

 

 De valda metoderna för insamlandet av data är direkta videoobservationer i naturliga miljöer, 

”observationer på fältet äger rum i situationer som skulle ha utspelat sig oavsett om 

undersökningen hade ägt rum eller inte” (Denscombe 1998 sida 166). Vi vill observera en helt 

vanlig situation ur förskolans vardag. Det kommer även att utföras personliga 

semistrukturerade intervjuer, för att få tillgång till verksamma pedagogers tankar om deras 

medverkande i leken. Den personliga semistrukturerade intervjuformen passar vid detta 

tillfälle för att ”den är flexibel och den intervjuade får möjlighet att utveckla sina idéer” 

(Denscombe 1998 sida 135). Intervjuerna kommer att användas som stöd till resultatet. 

 

Grunden till dessa val är att videoobservationer passar sig bäst för oss eftersom vi kommer att 

observera en barngrupp. Vi vill ha möjlighet att i efterhand få syn på sådant som man inte sett 

första gången. Det är viktigt att inte några data går förlorad för att vi inte uppfattat dem under 

observationstillfället.  

 

3.2 Genomförande  

Videoobservationerna genomfördes på två olika förskolor. Vi var ute på fältet och 

observerade under sammanlagt fem tillfällen. Från början ville vi observera vid sex tillfällen, 
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tre på varje förskola. Men en av förskolorna fick förhinder under ett av tillfällena och 

observationen kunde inte flyttas på grund av tidsbrist från både studenten och förskolan.  

 

Denscombe (1998) skriver om vikten av att forskaren placerar sig diskret i ett hörn av rummet 

så att inte denne stör det naturliga skeendet under videoobservationen. Det är dock viktigt att 

forskaren får med hela situationen. Vidare skriver Denscombe att man som observatör och 

forskare bör vara osynlig för situationen som pågår. Observatören skall inte interagera med de 

andra.  Vi som observatörer placerade oss i en passiv roll på en plats i rummet så att det blir 

bäst dataupptagning. Vi undvek kontakt med deltagarna i leken under observationstillfället för 

att leken skulle fortgå på ett naturligt sätt.  

 

Intervjuerna genomfördes i ett avskilt rum. Intervjuerna bandades för att underlätta vårt arbete 

med att skriva ut den efteråt samt för att ingenting ska gå förlorat.  

 

3.3 Urval 

De två förskolorna valdes utifrån att det har varit Verksamhets Förlagda Utbildnings platser 

för någon eller båda av oss. Vi valde förskolor där både personal och barn var vana vid oss för 

att vi skulle kunna inta en passiv roll och observera utan att interagera. Denscombe (1998) 

menar att ju mer observatören har varit på förskolan, desto bättre kommer resultatet att bli för 

att närvaron blir självklar för de deltagande i på förskolan. Vi ville inte att vår närvaro skulle 

störa barnens lek på något sätt. Det är lätt att barn som inte är vana vid att bli filmade kan 

uppleva att de blir störda och på så sätt hämmas i sin lek. Vi hade sedan tidigare kunskap om 

förskolornas sätt att arbeta med lek och därför kändes valet relevant för vår undersökning. 

Barnen filmades i spontana situationer så det har inte skett något urval av dessa, detta för att 

det ska bli ett naturligt tillfälle som hade kunnat ske även om vi inte var där. De pedagoger 

som intervjuades var Kerstin och Veronika, det var de som varit medverkande under 

observationerna, dock fanns det inte möjlighet att intervjua den tredje pedagogen Sanna.  

 

3.4 Bearbetning 

Vi har bearbetat insamlade data genom att titta på det och få en överblick av vad som hänt 

under observationerna. Sedan har de skrivits ut, och lästs. Vi har valt ut delar av de insamlade 
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data som vi funnit relevant som resultat för denna uppsats. Intervjuerna har skrivits ut på 

samma sätt.  

 

3.5 Etiska aspekter 

Allt insamlat material kommer att behandlas konfidentiellt och det är bara vi som kommer att 

titta på det och läsa det. Efter arbetet med uppsatsen kommer det att förstöras. Denna 

information har de medverkandes målsmän samt förskolorna informerats om. Tillståndslappar 

har lämnats ut till målsmän och vi kommer att respektera deras eventuella val att inte låta sina 

barn medverka i observationerna. Inga ort- eller förskolenamn kommer att nämnas och alla 

barn- och vuxennamn kommer att vara fingerade. Vi kommer att använda oss av barnens ålder 

för att vi anser att detta är relevant för resultatet.  
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4 Resultat och analys 

Här kommer vi att presentera vårt resultat. I analysen har vi utgått från frågan om pedagogens 

roll i leken samt styrning från pedagogens sida. Det kommer att presenteras relevanta delar 

med efterföljande analys.  

 

4.1 Mamma – barn går till doktorn 

Denna observation berör en lek där tre flickor leker en mamma-barn lek och bjuder in 

pedagogen.  Flickorna, Kajsa, Sofie och Emma är fyra år gamla. Pedagogen Kerstin 

föreställer sin röst, hon använder så kallad lekröst, genom observationen.  

 
Kajsa - Vill du vara med Kerstin? 

Kerstin - Ja! Vilken roll ska jag vara? 

Kajsa - Du får vara mamma med mig. 

 Kajsa pekar på Emma 

 - För hon är storasyster.  

 Kajsa pekar på Sofie. 

 - Hon är bebis. 

 Kerstin tar på sig en svart skarfs. 

Kerstin - Men storasyster ska du inte ha jacka på dig. Den ligger ju där på golvet.  

Kerstin pekar på jackan som ligger på golvet. Emma tittar på jacka och sedan går hon 

till en korg där det ligger ett gosedjur. Hon sätter sig vid korgen och tar upp ett 

gosedjur. Sofie står och petar näsan. 

Kerstin - Och vi kan ta och torka dig om näsan bebisen så slipper du äta kråkorna.  

 Kerstin går och tar en bit papper. Kerstin torkar Sofie om näsan och fingrarna. 

Kerstin  - Ska vi torka dig om näsan, så ja bebisen.   

Kerstin - Vad ska vi göra idag då? 

Kajsa - Vi ska gå till doktorn med bebisen för hon har ont i magen.  

 Kerstin går och slänger pappret i papperskorgen några meter bort.  

Kerstin - Oj oj oj oj då! Fick ni tid hos doktorn då?   

Kajsa - Ja vi va i tid.  

Kerstin - Ni ringde?  

Kajsa tar Sofie i handen.  

Kajsa  - Kom bebisen. 

 

I denna leksekvens blir Kerstin inbjuden av barnen och de ger henne en roll. Genom att fråga 

barnen, låter Kerstin barnen bestämma själva över rollerna i leken. Pedagogen fogar sig efter 
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barnen och går genast in i den roll hon blir tilldelad. Genom att låta barnen bestämma hennes 

roll och ta den till sig samt att klä ut sig, visar Kerstin att leken är deras och att hon går in på 

deras villkor. Med sin lyhördhet och positiva inställning visar hon barnen att hon är 

intresserad av deras lek och tycker det är roligt att vara med.  

 
Vi ska vara lyhörda och finnas, vi ska observera barnen var de 

befinner sig i leken. Det skall vara utmanande för barnen, så att de 

utvecklas i leken. Vi skall vara de stora förebilderna, lyssna på barnen 

och ställa de rätta frågorna så att de går vidare.  

(Ur intervju med pedagogen Veronika 071128) 

 

Kerstin försöker komma in i leken genom att samtala med barnen om deras kläder, och hon 

ställer hela tiden frågor till barnen. På så sätt låter hon dem bestämma hur de vill att leken ska 

fortsätta. Hon är hela tiden entusiastisk inför leken och svarar positivt mot barnen. Sättet som 

Kerstin gick in i leken på innebar att leken kunde fortsätta. Eftersom hon lät barnen bestämma 

hennes roll och lekens handling var det fortfarande intressant för barnen. Med sina frågor för 

Kerstin leken framåt på barnens villkor.  

 

Kerstin försöker fånga upp Emma, som leker bredvid och visar lite intresse för de andra 

barnens lek. Genom att fråga henne om jackan ger Kerstin henne ett tillfälle att bli mer 

delaktig i leken. Eftersom Emma inte visar någon missnöjdhet med att leka bredvid, låter 

Kerstin henne leka sin lek med gosedjuren i samspel med den andra leken.  

 

I situationen med snorkråkorna handlar Kerstin på ett sätt som gör att hon inte går ur sin 

lekroll. Hon får in det som händer i verkligheten i leken på ett lätt sätt. Exempelvis genom att 

hela tiden behålla sin lekröst och genom att tilltala Sofie som bebisen visar Kerstin att hon är 

kvar i leken och att hon ser Sofie som bebisen. När Sofie behövde torka sina fingrar hade hon 

behövt gå ur leken, men med Kerstins medverkan kunde hon få hjälp i leken de lekte. Kerstin 

tar in verkligheten i leken och avbryter inte för en rutinsituation, vilket innebär att leken inte 

splittrades utan varar en längre stund. I intervjun (071128) säger Kerstin att det är viktigt att 

kunna ta in det som händer i verkligheten i leken.  

 

Senare i leken. Barnen och pedagogen har nu kommit till doktorn och upptäckt att de inte har 

någon doktor. Kerstin går ur sin lekröst och föreslår att hon kan ta rollen som doktor istället, 
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och detta tycker flickorna var en bra idé. Kerstin välkomnar dem in, med lekröst igen, och 

bebisen har nu fått namnet Tea.  

 
Kajsa - Hon har ont i magen. Lägg dig ner Tea.  

 Kajsa puttar lite lätt på Sofie. Emma och Kajsa sätter sig runt Sofie. 

Kerstin - Oj oj oj då har hon ont i magen? Hur länge har hon haft ont?  

Kajsa - Hon hade ont i magen igår. Vi vill ha tabletter till henne.  

Kerstin - Aja. Men vi måste undersöka henne först. Vi kan ju inte bara… nu får vi lyssna här.  

 Kerstin drar upp tröjan på Sofie en bit.  

Kerstin - Vi får ta lite prover.  

 Kerstin hämtar en pensel. 

Kerstin - Nu kommer det att stickas lite grann.  

Sofie - Jag vill inte.  

Kerstin - Jo men lite. 

 Kerstin låtsas sticka lite.  

Kerstin - Ja det kan ju vara lite vitaminbrist kanske. Vad äter den här bebisen? 

Kajsa - Hon äter tabletter när hon är sjuk.  

Kerstin - Äter hon frukt? 

 Kajsa klappar Sofie på kinden.  

Kajsa - Hon äter för mycket frukt.  

Kerstin - Äter hon för mycket frukt? Ja det är ju inte bra med för mycket frukt, men lagom frukt 

är himla bra.  

 

Kerstin tar själv rollen som doktor när de upptäcker att de inte har någon. Hon gör det på ett 

tydligt sätt eftersom hon går ur sin lekröst, men går in i den lika snabbt igen, när hon är 

doktor. Barnen visar på erfarenheter från att vara hos doktorn och vet hur det går till, 

exempelvis att man får tabletter när man är sjuk. Kerstin styr mycket i denna situation och 

barnen låter henne göra det. Den enda protesten som kommer är från Sofie som inte vill bli 

stucken, vilket kan komma från egna erfarenheter eller att hon inte riktigt vet att det är på lek. 

Kerstin trycker på lite, och säger att hon kan väl göra det lite. Denna gång accepterar Sofie 

det. Hon förstår att det är på lek. I intervjun med Kerstin (071128) talar hon om styrning i 

leken. Hon menar att så länge styrningen sker på barnens villkor kan barnen utveckla sitt 

tänkande ett steg längre, och på så vis för de också sin lek framåt. Pedagogen utvecklar denna 

lek på grund av att hon styr den medvetet framåt, men innanför barnens lekramar. Barnen har 

bestämt att de skall gå till doktorn och att bebisen Tea har ont i magen. Detta tar Kerstin 

tillvara på, och utvecklar just det, istället för att bygga vidare på andra områden inom 
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sjukvård. I denna situation följer barnen Kerstin, de accepterar att hon styr leken. Detta för att 

hon håller sig inom, de tidigare nämnda ramarna som barnen har satt upp.  

 

4.2 Björnen sover 

Klara, Lisa och Saga, flickorna är ett och ett halvt till två år gamla. De sitter i en soffa och 

leker med en filt, senare ansluter sig Johan, Emil och Emilia till leken. Barnen är ett till ett 

och ett halvt år gamla. Pedagogen Sanna tar tillfället i akt och startar upp en ”Björnen sover” 

lek. Leken innebär att ett eller flera barn täcks över med en filt och låtsas vara björnar. Övriga 

deltagare sjunger sången björnen sover och när de kommer till ”(…) honom aldrig TRO” i 

sången kommer barnen fram under filten. 

 
Klara - En till. 

Sanna - En gång till? 

Lisa leker själv under filten, tittar fram med ett skratt. Johan har kommit och tittar på. 

Sanna - Johan, vill du vara med? Vi har en liten Johan björn som vill vara med. Nu tar vi filten 

på dig Johan.  

Klara - Jag med. 

 Sanna sjunger och barnen klappar Johan på huvudet.  

Sanna - Nu är det Klaras tur. Kom björnen och kryp under. Kryper du under? Sover du nu? 

Snark.  

 Sanna sjunger björnen sover. Klara kommer fram. 

Klara - En till, en till.  

Sanna - Nu är det Emilias tur.  

Klara - Men jag. 

Sanna - Nu får vi sjunga om Emilia.  

Emil kommer och tittar, han klappar Emilia på ryggen tillsammans med Sanna. Emil 

och Saga hjälper Sanna att sjunga. Emilia tittar fram med ett leende. 

Sanna - Vill Lisa? Tillsammans med Saga? Två björnar. 

Barnen Kryper in under filten och Sanna börjar sjunga. Sanna behöver gå iväg, utan att 

avbryta leken löser Veronika av Sanna. Veronika tar vid i sången där Sanna slutade.  

 

I denna leksekvens styr Sanna leken i den bemärkelse att hon ser till att alla får lov att vara 

den som lägger sig under filten och vara björn. Barnen som deltar i leken visar tydligt sin 

entusiasm för den. De vill leka mer med filten och Sanna frågar barnen om de vill vara björn i 

tur och ordning. Det är endast Klara som verbalt uttrycker att hon vill vara björn, och då 

förklarar Sanna för henne att de andra barnen också ska få vara björnar. Sanna visar här 
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tydligt turtagande och lekregler som hon förmedlar till barnen genom sin styrning. Pedagogen 

hjälper barnen öva sig på sociala regler, hon är ett stöd i deras lek, samtidigt som hon får 

leken att fortsätta. I intervjuerna (071128) med Veronika och Kerstin påpekar de båda att 

barnen lär sig mycket i leken och då framför allt om den vuxna är med. Sanna låter även 

barnen vara björnar tillsammans om de vill det. De barnen som visar intresse och nyfikenhet 

inför leken, bjuder Sanna in till leken genom att fråga barnen om de vill vara med. Mot detta 

är det inget barn som protesterar utan hon visar att leken är öppen för alla. Kerstin poängterar, 

i intervjun (071128), vikten av att pedagogen är med i barnens lek, hon menar att barnen 

utelämnas om pedagogen inte är med. Hon ser sin roll som medverkande pedagog som viktig. 

I björnen sover leken tar Sanna tillfället i akt att gå in och stödja barnen så att de inte lämnas 

ensamma. Veronika (intervju 071128) påpekar att det krävs mod för att våga lägga sig under 

filten, och pedagogen behöver vara stöd så att barn vågar utmana sig själva i leken. 

 

Sanna utvecklar denna lek genom att förklara lekreglerna för barnen samt att hon bjuder in 

fler barn i leken som nyfiket står och tittar på.   

 

Senare i leken. Veronika är nu den medverkande pedagogen och de fortsätter att leka ”björnen 

sover”. Barnen får turas om att vara björn under filten. Veronika har också varit björn en gång 

och barnen vill att hon skall vara det igen.  

 
Emilia föser över filten på Veronika 

Veronika - Ska jag vara igen? 

Veronika lägger sig på golvet och drar filten över sig. 

Veronika - Nu får ni sjunga. 

Veronika sjunger björnen sover. Lisa Går fram och klappar på Veronika. Emilia 

kommer fram och pekar på Veronika, hon ler. 

Emilia - Titta, titta! 

Emilia söker ögonkontakt med annan vuxen i rummet. Hon tar på Veronikas knä. 

Emilia - Titta! 

Veronika kommer till slutet av sången och tittar fram under filten. Hon griper efter 

barnen, som sitter och gömmer sig i soffan. 

Saga och Emilia - Haha. 

Veronika griper efter barnen igen och får tag på Emilia, som har vågat sig fram.  

Lisa - Baaaa. 

Veronika - Baaaa. 

Veronika - Oh, här var lite lingon. Här kan jag äta.  
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Veronika låtsas äter på Emilias arm. Emilia skrattar. 

Veronika - Du har ju lingon här på tröjan, och blåbär. Det gillar björnar. Smask! Mmm. 

 

Ovanstående lek är det en annan pedagog som startar tillsammans med barnen. Leken pågår i 

cirka tio minuter innan Veronika tar över leken. Trots detta kommer hon in i leken på ett bra 

sätt och kan fortsätta den på barnens villkor. Leken upphör inte, den byter inte heller riktning 

mot att bli en annan lek. Veronika (intervju 071128) talar om avbrytning, både för att 

pedagogen behöver gå ifrån och när en annan pedagog kommer och behöver tala med den 

medverkande pedagogen. Hon anser att det är respektlöst mot barnen av att avbryta deras lek. 

Hon menar att om det är nödvändigt att göra en paus skall pedagogen be barnen om ursäkt 

och fråga om det går bra att de väntar en liten stund. Behöver pedagogen gå iväg är det bra 

om en annan pedagog kan ta över dens roll, så länge det sker på barnens och lekens villkor.  

 

Barnen bestämmer att Veronika skall vara björn igen. Detta tar Veronika till vara på och är 

björn igen. Barnen tycker det är både roligt och spännande att Veronika ligger under filten. 

Barnen gör som Veronika gjort tidigare i leken och klappar på henne. Emilia visar tydligt sin 

entusiasm över den lekande pedagogen, genom sin vilja att visa andra pedagoger i rummet att 

Veronika ligger under filten. I intervjun (071128) påpekar Veronika att barnen tycker att det 

är roligt när en pedagog sitter med i barnens lek. Vidare i leken imiterar Veronika en björn när 

hon kommer fram under filten, barnen är med på lekreglerna och låtsas bli rädda. De söker 

tillflykt till soffan. Veronika visar barnen att hon tycker det är rolig att leka med dem. Detta 

gör hon genom sin inlevelse i leken, hon följer barnens intresse. Genom att göra leken 

spännande för barnen för Veronika den framåt, hon utmanar barnen och detta gör att de vill 

fortsätta. I intervjun med Kerstin (071128) påtalar hon vikten av att pedagogen har ett lekfullt 

förhållningssätt och barnen skall kunna vara medvetna om detta. Hon menar även att 

pedagogen behöver ”släppa loss” och våga mer i leken.  

 

Barnen styr sin lek genom att ge ut roller och tala om för Veronika vad hon skall göra. 

Veronika låter barnen göra detta för att det är deras lek. När barnen sitter i soffan och 

Veronika kommer fram ur filten så tar hon tillvara på deras låtsasrädsla och börjar gripa efter 

dem och låtsas äta på Emilia. Barnen är medvetna om att det är på lek och skrattar. 
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4.3 Hästar och riddare 

Pedagogen Sanna sitter vid ett bord tillsammans med två barn Johan och Emilia, ett och ett 

halvt år samt två och ett halvt år gamla. Sanna sitter mellan barnen. Johan leker med riddare 

och hästar och Emilia sitter med en plopplatta och bygger. Efter en stund vill Emilia också 

leka med riddarna och hästarna. 

 
Emilia, Johan och Sanna leker med hästarna på bordet. Emilia ”smackar” till hästen. 

Hon går fram med hästen mot Johan. 

Sanna - Äter den lite mat med? 

 Sanna vänder sig till Emilia. 

Sanna - Vad äter hästen?  

Emilia ”smackar” och går med hästen mot Johan. Johan och Sanna tar upp varsin häst 

och gör likadant.  

Sanna - Vet du vad hästarna äter för någonting? 

Emilia - Den. 

Sanna - Den ja. Vad tror du hästarna äter för någonting? Lite gräs? Och hö? 

 Emilia nickar.  

Sanna - Morötter tror jag med att de tycker om.   

Johan - Ba ba ba. 

 Johan tittar på draken som han har i handen. Han pekar på elden som draken har i 

munnen.  

Sanna - Ja han sprutar eld där. Det är eld.  

 Johan tar draken och för den mot Sanna. Emilia ”smackar” vidare med sin häst. 

Sanna - Psssh. Sprutar han eld draken?  

 

I denna leksekvens är det tydligt att pedagogen försöker att styra in leken i en matlek. 

Samtidigt som Emilia leker med hästarna med Johan svarar hon pedagogen. Men varken 

Emilia eller Johan visar jättestort intresse av vad hästen äter utan de leker med varandras 

hästar istället. När pedagogen märker att barnen inte är intresserade ser hon att Johan visar 

stort intresse för draken och elden den har i munnen. Nu följer Sanna honom och börjar tala 

om elden den har i munnen istället för vad hästarna äter.  

 

Det som händer i denna lek när pedagogen medverkar är att hon försöker styra leken åt ett håll 

som barnen inte hade tänkt sig, men hon insisterar inte utan lämnar matleken när barnen visar 

intresse för annat. Hon ger matleken ett försök, men är sedan lyhörd inför barnens intresse om 
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eld och fortsätter därför leken därifrån. Kerstin påpekar i intervjun (071128) att leken kan 

utvecklas om den vuxne styr men att det bör vara på barnens egna villkor.  

 

Senare i leken. Barnen och pedagogen leker fortfarande med hästarna och riddarna, kring 

bordet.  
Emilia - Titta! 

 Sanna vänder sig mot Emilia.  

Sanna - Ja vad är det? 

 Emilia håller hästen i händerna och snurrar på den.  

Sanna - Har hästen några ögon? 

 Emilia pekar. 

Emilia - De där. 

Sanna - Ja de där. Har Emilia några ögon? 

 Emilia pekar på sina öron men ändrar sig snabbt till ögonen.  

Sanna - Där ja! Där! 

Emilia tar hästen och börjar ”smacka”. Sanna tar en häst och ”smackar” hon med.  

 

Senare i leken. Johan sitter med draken i handen. Emilia leker med hästen och ”smackar”. 

 
Sanna - Den gröna fina draken. Har du sett vilka öron den har? Var är Johans öron? Har Johan 

några öron.  

Johan - Där. 

 Johan pekar in i korgen som står på bordet.  

Sanna - Johans öron! Var är dem?  

 Sanna tar på Johans öron. 

Sanna - Här! Känn! Johans öron. 

 Sanna tar Johans hand och för dem till öronen.  

 Emilia sitter och tittar.  

Sanna - Där känn, det är ditt öra.  

Johan - Mmm.  

Sanna - Mmm.  

Johan - Denna.  

 Johan tar upp hästen och leker med den.  

Sanna - Har Emilia några öron. 

 Emilia tar upp sin hand till sitt öra.  

Sanna - Där ja. Har hästen några öron? 

 Emilia pekar på hästens öron.  

Sanna - Titta den har tappat det ena örat. Det har gått sönder. Oh, stackars häst!  

 Emilia tittar och pekar.  
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I dessa två avsnitt ser vi hur pedagogen försöker styra in leken på kroppsuppfattning. Barnen 

svarar Sanna men återgår sedan till den lek de lekte tidigare. I situationen med öronen visar 

Johan lite intresse för att visa var hans öron är men pedagogen vill gärna att han visar henne 

var hans öron sitter. Sanna tar tag i hans hand och för den mot Johans öron för att visa honom 

var öronen sitter. Johan är likgiltig till den handlingen och protesterar inte. Leken styrs av 

pedagogen in på andra saker än de som barnen visar intresse för. Styrningen kan vara ett 

försök att föra leken framåt, och utveckla den, men pedagogen läser inte av leksituationen. I 

situationen med Emilia som snurrar på hästen, visar Emilia sitt intresse för hästen, men 

pedagogen styr in leken på något annat.  Pedagogen Veronika talar om styrning i intervjun 

(071128). ”Ibland tycker jag att den vuxne styr för mycket. Man ska iaktta mer i leken, vad 

som händer och vad som sker”. 

 

4.4 Akta hajarna  

En flicka, Emma och en pojke, Per båda fyra år står på några taktila plattor och leker en hajlek 

med en pedagog, Kerstin.  

 
Per - Hjälp, hjälp.  

Kerstin - Oh, hjälp vi är tillfångatagna på en öde ö.  

Barnen och pedagogen går runt på plattorna. Emma lekputtar på pojken och han trillar 

ner i ”vattnet”.  

Per - Plask. 

Kerstin - Oj, massa hajar i vattnet. 

Kalle - Näää. 

Per - Hjälp. 

Kerstin - Nu får vi rädda, vi får kasta ut något att rädda med.  

Kerstin tar av sig sin skarfs och kastar den till Per. Per tar tag i den och han blir 

indragen.  

 

Leken börjar med att Per skriker på hjälp. Kerstin tar genast upp Pers invit till lek och säger 

att de är tillfångatagna på en öde ö. Både Emma och Per tycker att Kerstins ide till lek på en 

öde ö var rolig. Emma tar snabbt vid och puttar ner Per i ”vattnet” där han ”simmar” omkring. 

Per och Kerstin tar tillfället i akt och fortsätter på temat öde ö. Kerstin föreslår att de måste 

rädda Per, genom detta får pedagogen in empati i leken. Kerstin gör leken spännande för 

barnen genom att hon föreslår att det är hajar i vattnet. Alla leker med en stor inlevelse och 

visar att de tycker det är roligt, men spännande med ön och hajarna. Pedagogen utvecklar 
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leken genom att hela tiden föreslå nya spännande äventyr för barnen. Veronika anser 

(intervjun 071128) att när pedagogen är inbjudande och utmanande i leken samt visar stor 

inlevelse så kan fler barn bli intresserade och vilja vara med. Hon påpekar också att detta kan 

leda till att barnen vågar mer även om det är skrämmande.    

 

Senare i leken. Barnen och Kerstin fortsätter att leka om ön och hajarna. Kalle och Maria har 

kommit in i leken. De har nu fått upp Per på land och Kalle har börjat fundera på hur de skall 

skrämma bort hajarna. 

  
Kalle - Jag kastar grejor på dem.  

Kerstin - Men du får inte kasta grejor. Vem kastar du på? Hajarna? 

 Kalle nickar. 

Kerstin - Vad kastar du på dem? 

Kalle - Hajarna. 

Kerstin - Skrämmer du dem.  

 Kalle nickar. 

Kerstin - Vi kan ta den här Pippi ramsan på dem 

Maria - Stick iväg 

 Maria pekar ner i vattnet.  

Maria, Kerstin och 

Emma - Simsalabim försvinn, simsalabim försvinn, simsalabim försvinn. 

Kerstin - Försvinner de nu? 

Kalle - Nä, de är kvar. Nu skrämmer jag bort dem.  

Kerstin - Ja det är bra.  

Maria - Simsalabim försvinn. 

Kerstin - Simsalabim försvinn. 

Kalle - De är borta nu.  

Kerstin - Kan du komma upp och ställa dig här då? 

 Kalle går till plattorna och ställer sig där med de andra. 

Maria och Kerstin - Simsalabim försvinn, simsalabim försvinn. 

Kalle - De är borta! 

Kerstin - Ja men man kan skrämma de en gång till så de inte kommer tillbaka. 

Emma och 

Maria - Simsalabim försvinn, simsalabim försvinn. 

Kalle - Om ni säger så igen så kommer dom tillbaka.  

Kerstin - Nej, nej, nej. Då försvinner de, det har vi lärt oss, det är Pippis dunderramsa. Så lurade 

vi bort dem, Blom och Dunder-Karlsson.  

Emma och Maria - Simsalabim försvinn, simsalabim försvinn.  

Kalle  - Säg inte det fler gånger, då blir jag arg.  
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Maria  - Simsalabim försvinn. 

Kerstin  - Men vi får skrämma hajarna.  

 

Kalle börjar kasta saker på golvet, när han talar om detta för Kerstin tillrättavisar hon honom 

först. Sedan frågar hon honom vem det är han kastar på. Kerstin går ur leken en kort sund när 

hon tillrättavisar Kalle, men kommer snabbt på att det kan vara någon i leken han kastar på, 

då går hon in i sin roll igen. I intervjun med Kerstin (071128) påtalar hon att vuxna inte skall 

lägga värderingar i våldsammare lekar, det är mycket bättre att pedagogerna är med i leken så 

att ingen kommer till skada menar Kerstin. Kalle är väldigt aktiv med att försöka skrämma 

bort hajarna och de andra deltagarna är med på det han gör och vill hjälpa honom att skrämma 

bort hajarna. De börjar rimma en ramsa som ska skrämma bort hajarna, ramsan har pedagogen 

fått från en annan lek och tar in den i denna lek. Detta är ett sätt som Kalle inte riktigt tänkt 

sig, därför blir han arg när de andra inte slutar med sin ramsa.  

 

Pedagogen försöker ta in allas idéer i leken, vilket inte går så bra. Till slut är det ramsan som 

blir det som skrämmer bort hajarna. Här styr Kerstin in Kalle på att ramsan är det sätt som gör 

att hajarna försvinner. Kerstin påbörjar leken med ön och hajarna. Hon är också den som 

håller ihop leken. Men Kerstin har svårt att ta till sig alla barnens idéer och avvisar några på 

grund av förskolans vardagsregler. Pedagogen utvecklar leken åt det hållet hon vill att den 

skall utvecklas på.   
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5 Diskussion 

Leken och dess existens är ett omtalat ämne i dagen samhälle, som vi tycker är ett viktigt och 

intressant ämne. Den svenska förskolan har gått från Piaget (1968) och utvecklingspsykologin 

till att nu mer se barnet utifrån Vygotskij (1981) och den sociokulturella synen. Barnen i 

dagens förskola ses som kompetenta individer som är sociala från födseln.  

 

I vårt resultat har vi sett vilken påverkan en pedagog har på barns lekar, vad det är som händer 

med barnens lek när pedagogen är med. I många lekar från vårt resultat förs leken framåt med 

hjälp av pedagogen men vi har även sett att pedagogen styr mot ett område som inte 

intresserar barnen. Till exempel i situationen då Sanna börjar prata om hästens kost, Emilias 

ögon samt då Sanna vill ha Johan att visa var han har sina öron. Enligt Tullgren (2002) sker 

det en omedveten styrning från pedagogens håll mot lekar som innefattar mat och omvårdnad, 

att normalisera barnens lekar. Vi anser att barnen visade ett tydligt intresse för sin lek och att 

det då inte var nödvändigt att styra den. Det fanns mycket annat som var mer relevant än ögon 

när Emilia snurrade på hästen. Granberg (1999, 2003) menar att en pedagog bör vara 

bollplank och lekpartner men att det ska vara på barnens villkor och de ska inte styra. Vi 

håller med Granberg i det hon skriver, pedagogen ska finnas som stöd för barnens lek men att 

det är barnen själva som ska styra. I intervjuerna (071128) med pedagogerna påpekar både 

Kerstin och Veronika att det är viktigt att en pedagog är lyhörd inför barnen och deras 

intresse. Pedagogen behöver iaktta situationen mer innan de går in säger Veronika, pedagogen 

styr för mycket ibland. Jorup (1980) menar att pedagogen skall anpassa sig och ta hänsyn till 

barnens lek för att den inte skall påverkas. Vi ser vikten av att pedagogen går in i leken på 

barnens villkor, vi tycker inte att pedagogen skall styra in på ämnen den inte handlar om. Det 

skall vara barnen som visar intresse och det kan vi ta tillvara på. Om pedagogen styr in leken 

på sådant som inte finns inom barnets ram, kan det hända att barnet tappar sitt intresse för den 

och slutar att leka. Vi tror att de barn som inte vågar säga emot pedagogen vid styrningen blir 

lidande för att deras lek avstannar och barnen får inte leka det de vill. Däremot kan ett barn 

som vågar protestera mot pedagogens medverkan i leken sluta bjuda in pedagogen att 

medverka.  

 

I ”Mamma-barn går till doktorn” leken finns det en styrning från Kerstins sida men den sker 

inom ramarna för leken. Hon låter barnen bestämma ramarna och hon håller sig till dem. 

Även i ”Björnen sover” leken med Veronika finns det en styrning som utgår från lekramarna, 
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Veronika håller sig inom de ramar barnen satt upp. Både Kerstin och Veronika utvecklar 

leken med utmanande frågor och gör den spännande. Granberg (2003) tycker att pedagogen 

inte skall gå in i leken och styra, pedagogen behöver anpassa sig efter de villkor som råder. 

Tullgren (2002) menar att det är viktigt att det är barnen som bestämmer vad som ska lekas 

och att pedagogerna bör rätta sig efter det. Vi håller med både Tullgren och Granberg om att 

det ska vara lek på barnens villkor och att pedagogerna skall anpassa sig efter det. Därför att 

det är viktigt att barnens intresse hålls kvar och att barnen får leka det som de tycker är roligt. 

Pedagogen kan ge förslag men att det i slutändan skall vara barnen som bestämmer över sin 

lek. Kerstin (intervju 071128) påpekar vikten av att pedagogen är med på barnens villkor samt 

att utvecklingen av leken sker på barnens villkor. Med detta menar hon att pedagogen skall 

fungera som en handledare i leken. Pramling (1993) och Løkken (Lillemyr 2002) påpekar att 

pedagogerna som arbetar i förskolan behöver vara medvetna om den roll de har och på vilket 

sätt detta kan påverka barnen. Vuxnas sätt att se på barn påverkar sättet de möter barn på. För 

oss är det viktigt att pedagogen är medveten om sin styrande roll, vi tror att den 

medvetenheten kan användas som något positivt. För att veta vad det är som förmedlas till 

barnen är det viktigt att pedagogen är medveten om sitt förhållningssätt mot barn. 

 

I sekvenserna i ”Björnen sover”, ”Mamma-barn går till doktorn” och ”Akta hajarna” kan vi se 

att barnen får tillfälle att utveckla sin fantasi samt att uppleva något spännande som att ligga 

under filten och vara björn, vara hos doktorn och bli undersökt eller vara fången på en öde ö 

med hajar i vattnet. Pedagogerna gör lekarna spännande och fantasirika genom att föra dem 

framåt med inlevelse om björnar, sjukdomar och hajar. Enligt Vygotskij i Lindqvist (1995) är 

leken ett möte där barnets inre idéer och yttre handlingar möts. I leken ges barnet en möjlighet 

att förstå omvärlden och att utveckla sin förmåga att tänka och skapa egna föreställningar. I 

Hwang och Nilsson (1995) menar Erikson att leken är ett sätt för barnet att fly verkligheten 

samt att det skall vara roligt att leka. Vi anser att i leken får barnet tillfälle att utveckla sin 

fantasi, de leker sådant som de har sett och upplevt men även ”förbjudna” handlingar. Barnen 

vet att det är på lek och att de inte får lov att göra så i verkligheten. I intervjun men Kerstin 

(071128) påpekar hon att barn skall få leka ”förbjudna” lekar, men det är viktigt att 

pedagogen är med i stället för att förbjuda den. Vi tycker inte att barnen flyr verkligheten, så 

som Erikson menar, men att barnen kan gå in i en fantasivärld med inslag av verkligheten. Vi 

håller med Vygotskij (1981), som menar att leken är en utvecklingsgång där fantasi och 

kreativitet äger rum. I både Lindqvist (1995) och Löfdahl (2002, 2004) går det att läsa om 

Vygotskij, han menar att eftersom verkligheten och fantasin hör ihop är det viktigt att vuxna 
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som arbetar med barn breddar barnens verklighet och deras erfarenheter, så att de kan 

utveckla sin fantasi. Eftersom vuxna har större erfarenhets- och verklighetsuppfattning har de 

också mer fantasi. Vi anser att pedagoger behöver låta barnen erfara mycket för att hjälpa dem 

att utveckla sin fantasi, detta kan pedagogen göra genom att skapa många olika upplevelser 

för barnen. Vi håller med Vygotskij som menar att genom att låta barnen uppleva mycket, 

utvecklas inte bara fantasin utan även deras verklighetsuppfattning. Detta ökar även barnens 

kunskap. 

 

Vi kan tydligt se, utifrån vårt resultat, att barnen och de medverkande pedagogerna leker 

tillsammans i ett socialt samspel och utvecklar lekarna tillsammans utifrån det. Löfdahl (2002, 

2004) skriver att meningsskapande, utifrån ett sociokulturellt perspektiv, sker i leksituationer 

med andra. Hon menar vidare att leken utvecklas tillsammans med andra. Detta är något vi 

håller med om. Vi anser att i lek tillsammans med andra så kompletterar barn och vuxna 

varandra och kan tillsammans föra leken framåt. Både Kerstin och Veronika (intervju 071128) 

påpekar att barnen i lekens samspel lär sig mycket, bland annat många sociala regler. Hwang 

och Nilsson (1995) skriver om Vygotskij och hans tankar om lek. Han menar att leken är en 

social utvecklingsgång och att barnen där får möjligheter att träna sociala roller. Däremot 

menar Erikson (1977) och Piaget (1968) att leken inte är social, för att barn föds asociala och 

att de då helst leker själv. Vi är inte eniga med Piaget och Erikson utan vi håller med 

Vygotskij, då han menar att barnet föds socialt och personligheten utvecklas i samspel med 

andra (Vygotskij 1981, Jerlang et al 1988). Även Strandberg (2006) menar att barnets 

utveckling sker i interaktion med andra. I resultatet kan vi se hur Johan kommer och tittar på 

”Björnen sover” leken. Efter att han har sett hur de andra barnen lekte under filten, vågar 

Johan utmana sig själv och vara med. Vi anser att många barn behöver titta på lek, och på det 

viset sedan utveckla sig själv. Veronika (071128) påpekar att pedagogen behövs som stöd när 

barnen utmanar sig själva. Det krävs mod att lägga sig under en filt för ett litet barn, och vi 

anser att samspelet har en stor betydelse för barnets utveckling. 

 

Piaget (1968, Beard 1970) menar att det lilla barnet är egocentriskt och att det ser omvärlden 

utifrån sig själv. Därför menar han att barn inte får ut något av att leka tillsammans med andra 

barn eller vuxna, och därför skall pedagoger hålla sig utanför barns lek. Även Erikson (1977) 

menar att de vuxna inte har någon plats i barns lek. Detta för att barn bearbetar traumatiska 

upplevelser och att pedagogen genom att medverka kan störa den bearbetningen, samt att 

leken skall vara ett fritt val från barnens sida och fri från styrning. Även Kerstin (intervju 
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071128) säger att barns lek skall vara ett fritt val. Vi tror starkt på att barns lek skall vara ett 

fritt val men vi håller inte med om att pedagogen skall hålla sig utanför den, för oss innebär 

inte den fria leken att pedagogen skall utebli. Den fria leken innebär för oss att det är barnet 

som har tagit initiativet. Åm (1986) anser att pedagogerna bör tänka på att det kan uppstå 

situationer under hela dagen då barnen behöver stöd i sin lek. Därför anser vi att pedagogerna 

bör vara medverkande under hela dagen, men att det samtidigt skall finnas möjligheter för 

barnen att leka själva om de vill det. 

 

Utifrån vårt resultat har vi sett att det sker en styrning från pedagogers sida i leken. Men vi 

anser inte att styrningen behöver vara något negativt. Vi tror att barn bearbetar sin verklighet i 

leken, så som Erikson (1977) menar, dock anser vi att pedagogen kan ha en stödjande roll i 

den bearbetningen. Från intervjuerna (071128) framkommer det att pedagogerna på 

förskolorna är medvetna om sin styrning, de anser att så länge styrningen är på barnens villkor 

kan leken utvecklas och vara längre, som tidigare nämnts skall pedagogen fungera som en 

handledare.  

 

Säljö (2005) och Strandberg (2006) skriver om Vygotskij som framhåller språket som en 

viktig del i barns utveckling. Han menar att språket är en stor del av den kultur vi lever i, samt 

att det bidrar till att barnet utvecklas intellektuellt. Därför är de språkliga samspelen i 

förskolans vardag av stor vikt. Vi kan se i vårt resultat att de medverkande pedagogerna hela 

tiden talar med barnen och låter dem använda det språk de har. I till exempel ”Mamma-barn 

går till doktorn” och ”Akta hajarna” kan vi se hur de använder språk och kommunikation som 

grund för leken. Det är även på detta sätt som leken utvecklas. Säljö (2005) presenterar olika 

förslag då det finns tillfällen på förskolan till att använda språket, till exempel vid olika lekar, 

sång och sagoberättelser. I ”Björnen sover” leken används sång som kommunikationsmedel, 

leken byggs upp runt sången. Vi anser att det är viktigt att förskolans personal tar till vara på 

alla de tillfällen som ges till att använda språket. Vi anser att det finns oändliga möjligheter 

till kommunikation med barnen på förskolan, men att pedagoger kan behöva öva sig på att 

upptäcka dem. Många gånger glöms situationer bort i de dagliga rutinerna där det finns 

möjlighet till samtal. Som resultatet visar är leken ett mycket bra tillfälle till samtal och 

kommunikation.  
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Olofsson (1996), Lindqvist (1995), Åm (1986) och Granberg (1999, 2003) skriver alla om 

vuxnas tvekan inför att medverka i barns lek. Olofsson (1996) menar att det kan bero på att 

den vuxne känner sig osäker och generad inför sina arbetskamrater när de leker. Åm (1986) 

påpekar att den tvekan kan bero på att de vuxna inte är säkra på sin roll i barns lek. Granberg 

(1999, 2003) anser att det finns en tro om att deras närvaro stör och kan förstöra. Vi tror att 

den tvekan som finns kan kopplas till den tidigare synen på lek, då många förskolor utgick 

från utvecklingspsykologi, där pedagogen inte hade någon roll i barns lek. Utifrån vårt resultat 

kan vi se att detta har delvis förändrats och att många pedagoger ser det som en självklarhet 

att leka med barnen. Pedagogerna gick gärna in i leken och detta ser vi mycket positivt på. I 

intervjun (071128) säger Kerstin dock att pedagoger kan bli bättre på att leka och våga mer 

och visa barnen att vuxna också kan ha ett lekfullt förhållningssätt. Lindqvist (1995) menar att 

om pedagogerna arbetar aktivt med lek kan detta medföra att tveksamheten upphör. Vi håller 

med om detta, ur intervjuerna (071128) får vi reda på att båda förskolorna arbetar aktivt med 

leken och vi tror detta har haft stor påverkan på deras förhållningssätt till en medverkande 

pedagog. Olofsson (1996) poängterar att när vi en gång lärt oss att leka glömmer vi det aldrig. 

Vi anser, som tidigare nämnts, att pedagogerna bör vara medvetna om på vilket sätt de går in i 

leken, men att det första steget är att våga vara med och leka.  

 

Vi anser att det finns mycket att vinna med en medverkande pedagog i leken. Som vi tidigare 

nämnts är det mycket som övas i leken, till exempel sociala regler och kommunikation. En 

medverkande pedagog hjälper barnet att träna olika lekregler. Åm (1986) påpekar att genom 

att delta i något som barn ser som en meningsfull aktivitet får pedagoger möjlighet att vara 

tillsammans med barnen och lära känna dem. Lindqvist (1995) anser att barn blir skickligare 

lekare när pedagogen är med i leken. Hon anser att en pedagog som leker, lockar fler barn till 

leken. Detta är även något som Veronika (intervju 071128) påpekar, då hon har upptäck att 

genom hennes medverkan blir fler barn nyfikna och intresserade av leken och vill då vara 

med. Något som vi sett i vårt resultat är att barn tycker att det är roligt när en pedagog 

medverkar, till exempel när Emilia vill visa för övrig personal att Veronika är björn i 

”Björnen sover” leken, samt när Kerstin blir inbjuden i ”Mamma-barn går till doktorn”. Vi 

tror att detta är något som är viktigt, barnen skall känna att det är tillåtet att bjuda in en 

pedagog i en lek och att pedagogen då är positiv till att medverka. Fagerli et al (2001), 

Tullgren (2002) och Åm (1986) menar att pedagogen genom att delta i barns lek lär känna 

barnen och skapar en relation till barnen. Pedagogen får information om barnet och dess 

personlighet och sätt att tänka, som pedagogen annars troligtvis inte hade fått. Detta anser vi 
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är viktigt att komma ihåg som pedagog, när pedagogerna känner barnet kan de utveckla 

barnet. När pedagogerna utvecklar leken kan barnen upptäcka saker som de inte upptäckt 

annars. Veronika påpekar (intervju 071128) att en medverkande pedagog kan upptäcka saker 

hos barnet som de behöver hjälp med, till exempel talar Veronika om svårigheter med språk 

och sociala samspel. Vi tycker att detta är viktigt, i barns lek ser pedagogen mycket och får 

kunskap om barnen och dess personlighet. I leken utvecklas barn och pedagoger tillsammans. 

 

5.1 Metoddiskussion och kritik 

Metoderna som används för denna undersökning har vi upplevt som bra. Vi anser att 

videoobservationer fångar upp väldigt mycket av det som sker i leken därför finner vi att det 

var den metoden som passade bäst för oss. För att sedan stärka det vi har sett i våra 

observationer har det utförts två personliga semistrukturerade intervjuer av två pedagoger som 

båda medverkat i en eller flera observationer.  

 

Valet av förskolor gjordes utifrån våra önskningar om att vi skulle vara kända för barnen, 

därför observerade vi på förskolor som vi har varit i kontakt med tidigare. Barn kan känna sig 

obekväma av nya personer, och detta kan göra att barnen inte vågar leka i vår närvaro eller 

störas av att det sitter en främmande person med en videokamera och iakttar deras lek. Att vi 

redan kände till förskolorna och deras verksamhet kan ha påverkat vår inställning till 

resultatet. Detta är något vi har varit medvetna om och har därför varit så neutrala som möjligt 

i vår analys.  

 

5.2 Avslutning 

I vår undersökning har vi sett att pedagoger medverkar i barns lek, och att de gör det på ett 

positivt och entusiastiskt sätt som engagerar barnen. Dock såg vi att leken stannade upp när 

pedagogen gav förslag som inte var relevanta, detta gjorde barnen överraskade och förvirrade. 

Barnen visste inte hur de skulle fortsätta utan återgick till det de lekte tidigare. Detta gjorde 

oss uppmärksamma på styrningen som finns, men vi anser att den styrning som sker inte 

behöver vara något negativt, så länge den sker inom ramen för barnens intresse och lek. 

Läroplanen för förskolan (Utbildningsdepartementet 1998) skriver att i leken stimuleras 

fantasi inlevelse, kommunikation samt förmåga till samarbete och problemlösning. FN:s 

barnkonvention slår fast att barn har rätt till lek. Vi tycker att leken har en självklar roll i den 
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svenska förskolan och att pedagoger bör på ett medvetet sätt engagera sig i barns lek, på 

lekens villkor.  

 

Uppsatsen har bidraget till en medvetenhet hos oss som blivande pedagoger, om vikten av 

vårt enskilda förhållningssätt mot barn och respekten för deras lek.  

 

Uppsatsen har väckt intresse till vidare forskning, något vi blivit nyfikna på under arbetets 

gång är barns syn på pedagogers medverkan i leken.  
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