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Abstrakt 
 

Engelsk titel: Does preschoolteachers play? A qualitative study about preschoolteachers 

participation in children's free play.  

 

Denna kvalitativa studie har som syfte att bidra med mer kunskap kring förskollärares 

deltagande i barns fria lek. Studien undersöker och kartlägger förskollärares inställningar 

och förhållningssätt gentemot barns fria lek. Vidare undersöker studien vilka möjligheter 

och dilemman förskollärare ser med att delta i barns fria lek, samt vilka didaktiska aspekter 

de tar i beaktning när de närmar sig och deltar i leken.  

 

Denna studie använder sig av en kvalitativ ansats. Den använder sig även av semi-

strukturerade intervjuer och objektiva observationer för att samla in bred och djupgående 

data om förskollärares inställningar och förhållningssätt gällande barns fria lek.   

 

I studiens resultat framgår förskollärares inställningar till barns fria lek. Förskollärarna 

beskriver att de ser olika möjligheter och dilemman med att delta i barns fria lek och att det 

finns anledningar till varför de inte deltar i barns fria lek samt att de gör didaktiska val kring 

sitt deltagande. Informanternas svar analyseras utifrån ett didaktiskt perspektiv och ett 

sociokulturellt perspektiv med utgångspunkt från Lev Vygotskijs teorier om den proximala 

utvecklingszonen samt mediering. Resultatet analyseras även utifrån tidigare forskning för 

att undersöka om denna studies resultat har likheter eller skillnader med tidigare forskning. 

 

Nyckelord 
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1. Inledning 
Läroplanen för förskolan (Skolverket 2018) förklarar att syftet med verksamheten är att 

barn ska kunna inhämta och utveckla kunskaper och värden. Förskolan är barns första skola 

där de får utveckla sig till aktiva och självständiga individer. Därtill benämns det i 

läroplanen att förskolan är till för att främja alla barns utveckling och varje barns lust att 

lära. Leken har en central roll i barns utbildning, lärande och utvecklingsprocess, dessutom 

betyder den mycket för barns välbefinnande i förskolan.  

 

I förskolans historia har leken alltid varit en viktig del av barnens vardag, men 

förskollärarens betydande roll i leken har skiftats. På de första förskolorna ansågs det att 

barns lekar skulle skyddas och att vuxna inte fick delta i leken. Utifrån Erik Eriksons 

psykosociala teori ansågs det att lek gav barnen möjlighet att vara självstyrande och att lek 

möjliggjorde för barnen att få göra egna upptäckter. Under åren har förskollärarens roll 

diskuterats mycket. Å ena sidan anses deltagande i leken kunna störa barns lek och deras 

handlingsutrymme. Å andra sidan är det dock bra om förskolläraren deltar för att på så sätt 

kunna stödja barnens utveckling och lärande (Lagerlöf, Wallerstedt och Kultti 2019). 

 

Trots att lek är en betydelsefull del i barns vardag i förskolan och främjar barns utveckling 

på många olika sätt, råder det enligt Nilsson (2018) en stor osäkerhet hos förskollärare 

gällande deras deltagande i barns lek. Ur hennes forskning, har det visat sig att pedagoger 

antingen blir styrande eller lite passiva när de deltar i barns lek och att balansen mellan 

dessa ageranden är svår att hitta. Nilsson lyfter även att det finns två skäl till att förskollärare 
tvekar till att delta i barns lek. Den första anledningen är att pedagogerna inte vill störa 

barnens lek. En annan anledning är att de tror att barnen inte blir självständiga. ’’Det verkar 

finns en rädsla för att om vi leker med barnen blir de inte självständiga’’ (Nilsson 2018, s. 

12). 

 

Det finns en möjlig lekförmåga hos varje barn och den kan stimuleras och utvecklas genom 

stöd från vuxna. Leken kan dock dö om den till exempel inte får näring och om den ofta 

blir avbruten. Det är de vuxna som introducerar lekandet för barn och lär dem att förstå 

leksignaler, lekregler och turtagning. Vuxna har en betydande roll för lekens utveckling och 

de kan påverka den genom sin närvaro, sin inställning och hur de stimulerar den 

(Knutsdotter Olofsson 1991). Detta bekräftar också Tsai (2015) som förklarar att genom att 

delta i barns lek kan förskollärare hjälpa till att öka lekens variation och eventuellt bidra 

med ny kunskap som kan utveckla barnens lekar.  

 

Under utbildningens gång har vi utfört verksamhetsförlagd utbildning på olika förskolor 

och vi har lagt märke till att förskollärare ofta inte deltar i barns fria lek trots att deras 

närvaro i leken är så betydelsefull. En anledning till att förskollärare inte deltar i barns lek 

är enligt Nilsson (2018) att det finns en osäkerhet hos förskollärarna. Syftet med denna 

studie är att undersöka om förskollärare deltar i barns lek, vilka inställningar de har kring 

barns fria lek, hur de förhåller sig gällande fri lek, vilka möjligheter och dilemman 

förskollärare ser i att delta i barns fria lek, samt vilka didaktiska aspekter de tar i beaktning 

när de närmar sig och deltar i barns fria lek. Denna studie är relevant för verksamma 

pedagoger inom förskolan men även för de som studerar till förskollärare eller barnskötare. 

Syftet med studien är att väcka nya tankar och reflektioner för de som läser studien gällande 

deras förhållningssätt kring deltagande i barns fria lek.  
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1.1 Centrala begrepp 

I denna del presenteras och definieras centrala begrepp som frekvent benämns i denna 

studie. De centrala begreppen är: fri lek, deltagande och förhållningssätt och i detta stycke 

förklaras hur begreppen definieras i just denna studie. 

 

1.1.1 Fri lek 

Lek kan definieras som det barn väljer och signalerar som lek. Barnen signalerar i sina lekar 

till varandra att det inte är på riktigt utan att det är en lek. Traditionellt anses den fria leken 

vara fri från vuxna och att barnen får leka vad de vill och de får utrymme att göra det 

(Knutsdotter Olofsson 1996). Även Gärdenfors (2009) menar att barnen har kontroll över 

lekens innehåll i den fria leken och att motivation är en betydelsefull faktor som påverkar 

leken mycket. På grund av att leken är på låtsas och barnen får misslyckas, kräver leken 

ingen prestation vilket främjar barnens lärprocesser. Pramling och Wallerstedt (2019) 

benämner att “lek är ett tillstånd som skapar känsla av glädje och frihet”. I denna studie 

definieras fri lek utifrån dessa nämnda punkter. 

 

1.1.2 Deltagande 

Deltagande innebär i denna studie att förskollärare är med i barnens lek, att de är aktiva 

medlekare och finns med som ett stöd i barns fria lek. Deltagande är även när förskollärare 

startar lekar och bjuder in och lockar barn till dem. Knutsdotter Olofsson (1996) förklarar 

att genom att vuxna deltar i barns lek kan leken hållas vid liv en längre tid. Därtill menar 

Öhman (2011) att ett uppdrag som förskollärare har är att ta vara på barnens initiativ till lek 

och bör delta i den för att stötta och uppmuntra leken som barnen har påbörjat.  

 

1.1.3 Förhållningssätt  

Förhållningssätt handlar om värderingar och synsätt på ett visst fenomen. I ett 

förskolesammanhang kan förhållningssätt relateras till hur förskollärare handlar i olika 

pedagogiska situationer. Förskollärares förhållningssätt kan påverkas av deras barnsyn och 

tidigare erfarenheter. Enligt skolverket (2013) ska förskollärares förhållningssätt byggas på 

demokratiska värderingar och de ska genomsyra lärarens pedagogik i olika sammanhang i 

förskolans vardag. 
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2. Syfte och frågeställningar 
Syfte med denna studie är att utifrån ett didaktiskt perspektiv öka kunskapen kring 

förskollärares delaktighet i barns fria lek. Studien görs för att få en djupare förståelse för 

vad som ligger bakom förskollärarnas handlingar och didaktiska val kring barns fria lek. 

Denna kunskap kommer att uppnås genom kartläggning av förskollärares handlingar och 

inställningar kring sitt deltagande i barns fria lek som sedan analyseras. 

 

● Vad är förskollärares inställningar till barns fria lek i förskolan? 

● Hur förhåller sig förskollärare till den fria leken i förskolan?  

● Vilka möjligheter och dilemman upplever förskollärare att det finns i att delta i barns 

fria lek?  

● Vilka didaktiska aspekter tar förskollärare i beaktning när de närmar sig eller deltar 

i barns fria lek? 
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3. Tidigare forskning 
Det här kapitlet ägnas åt tidigare forskning gällande förskollärares deltagande i barns fria 

lek. Utifrån den tidigare forskningens inriktning och ämne som är relevant till denna studie 

är den nedanstående texten uppdelad i barns fria lek och förskollärares deltagande, 

strategier för lärarens deltagande i leken samt didaktiskt förhållningssätt.   

 

3.1 Barns fria lek och förskollärares deltagande 

I nedanstående text presenteras hur förskollärare beskriver sitt eget deltagande i barns fria 

lek och på vilket sätt de deltar i barns fria lek utifrån olika vetenskapliga studier. 

 

Aras (2016) har studerat förskollärares inställningar kring barns lek och deras deltagande i 

leken och nämner att förskollärares engagemang har en betydande roll i barns lek och barns 

utveckling. För att studera detta intervjuades förskollärare och observationer gjordes av 

leksituationer. Studien framhäver att förskollärare är ansvariga för att stödja barns 

proximala utvecklingszon och för detta används lek som utgångspunkt. Resultatet visade 

att pedagogerna intar en ganska passiv roll i barns lek trots att interaktionen mellan barn 

och vuxna är grundläggande för att främja barns proximala utvecklingszon. Förskollärarna 

förklarade att tid för fri lek ibland används för att lösa verksamhetsfrågor och fylla i 

formulär. När lärare inte är närvarande i gruppen kan de inte stödja barnens lek och detta 

kan få negativa konsekvenser. Studien visar att närvaro vid barns lek handlar mer om än att 

bara observera. För att kunna utveckla barns lärande bör förskollärarna vara närvarande i 

leken och svara på barns frågor samt hjälpa till när det behövs. Det visade sig i studien att 

deltagande i barns lek öppnar dörren till barns tankesätt samt att kontinuerlig och 

systematisk observation av fri lek möjliggör förståelse av barns utveckling och förmågor. 

Dock visade det sig att en vuxens närvaro i barns fria lek kan påverka leken negativt, på 

grund av exempelvis förskollärarnas nyfikna frågor kan upplevas som störande för barnen.  

 

I Tsais (2015) studie, där endast en förskollärare deltog, framgick det att förskolläraren 

ansåg att förskollärare behöver vara delaktig i barns lek. Förskolläraren beskrev det enligt 

följande;’’If I just let them play on their own, then they might not make any progress’’ (Tsai 

2015, s. 32). Genom att delta i barnens lek blir det enligt förskolläraren möjligt att förstå 

barnens tankesätt, utveckling och eventuella behov. En situation som benämndes i studien 

var när ett barn lekte med endast en leksak. Detta förklarade förskolläraren som en situation 

där en förskollärare bör delta i barnets lek för att hjälpa barnet samt öka lekens variation. 

Därtill förklarade hon att genom att delta i leken och hjälpa barnet kan hon eventuellt bidra 

med ny kunskap för att utveckla barnets lek vidare. Tsais studie visade även att deltagande 

i leken förenklas genom att barnet själv bjuder in den vuxna i sin lek.  

 

Fleer (2015) har undersökt vilken roll vuxna tar i barns lekar inom barnomsorg och 

förskoleverksamhet. Undersökningen gjordes genom att filma nio förskollärare när de 

interagerade med barn i deras fria lek. I studiens resultat visade det sig att det fanns en 

mångfald av olika förhållningssätt från förskollärare gentemot deltagande i barns lek. Dessa 

förhållningssätt delades in i fem olika kategorier. Ett av förhållningssätten var att 

förskolläraren befann sig i närhet av barnens lek och gick in i leken när barnen behövde 

stöd. En annan kategori var när förskollärare missuppfattade vad barnen var intresserade av 

i sin lek och försökte undervisa i leken, vilket gjorde att barnen och förskollärarna hade 

olika intressen och syften med leken. Barnen uppmärksammade det förskolläraren 

undervisade om och svarade på förskollärarens frågor, men så fort förskolläraren gick 

återupptog de den lek de lekt innan. Detta var vanligt när förskolläraren inte befunnit sig i 
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närheten av barnens lek innan sitt deltagande i leken. Det vanligaste kategorin var att 

förskollärare observerade barnens lek, visade intresse för leken och ställde frågor till barnen 

men de deltog inte i leken. Ett annat förhållningssätt förskollärare använde sig av var att 

interagera med flera barn samtidigt genom att delta i deras samtal kring leken, men 

förskollärarna deltog inte i själva leken. Den sista kategorin var att förskollärare deltog i 

barns fantasilekar. Detta var dock inte vanligt, förskollärarna deltog oftast bara en kort stund 

i barnens lek för att sedan dra sig ur leken. Om förskollärare gick in barns lek var det oftast 

för att starta leken och de tog inte en aktiv roll.  

 

3.2 Strategier för lärarens deltagande i leken 

I nedanstående text beskrivs olika som strategier förskollärare använder sig av när de 

närmar sig en lek eller deltar i barns lek. 

 

Finns det strategier som förskolläraren använder sig av för att delta i barns fria lek? Det var 

frågan som Tsai (2015) ville studera. Genom videoobservationer och intervjuer med endast 

en förskollärare kom han fram till att läraren använder olika strategier. Vilken strategi 

läraren tillämpade och hur, berodde på lärarens undervisningsfilosofi, kännedom om barnen 

samt vilken typ av lek barnen var engagerade i. Resultatet visade att förskolläraren i studien 

oftast närmade sig lek på barnens initiativ. När barnen behövde hjälp, hjälpte läraren till 

men hon såg till att ta vara på barnens tidigare erfarenheter och kunskaper för att utveckla 

barnens lärande. Därtill visade studien ett exempel där förskolläraren försökte närma sig 

barnens lek med hjälp av rätt timing och strategi, genom att observera leken innan och ha 

barnens karaktärer och förmågor i åtanke. Enligt forskaren är detta ett sätt att främja 

möjligheten till att kunna delta i barnens lek. Därtill nämns i studien att den vuxnas 

deltagande kan påverka leken positivt genom att ställa frågor och ge vägledning, dock ska 

den vuxna hålla sig lite i bakgrunden för att undvika att sitt eget deltagande riktas mot ett 

mål som strider mot barnets intentioner.  

 

Løndahl och Greve (2015) har också studerat lärares deltagande i barns fria lek, de ansåg 

att det inte fanns mycket forskning kring hur förskollärares deltagande kan påverka barns 

fria lek. De valde därför att studera detta med hjälp av två barngrupper med 10 barn i varje 

grupp. I varje grupp var fyra pedagoger ansvariga för gruppen och utbildningsnivå bland 

pedagogerna varierade från utbildad till outbildad personal. Studien genomfördes genom 

att forskarna observerade leksituationer där barnen och pedagogerna var inblandade. I 

resultatet framkom det tre olika strategier som pedagogerna använde; övervakning, 

inspirerande strategi och deltagande strategi. När pedagogerna övervakar leken innebär det 

att de observerar leken för att kontrollera situationen. De valde även att inspirera barnen i 

leken, genom att exempelvis berätta något om ämnet som vidareutvecklade barnens lek utan 

att pedagogerna var delaktiga i den. Resultat visade att inspirerande och deltagande 

strategin förekom mest. En situation där övervakning förekom var när en pedagog hade 

ansvaret för 8 barn i rummet men var ofta i samtal med en annan pedagog. Forskaren 

observerade att pedagogen tyckte det var svårt att interagera med ett barn i taget. En pojke 

ville få uppmärksamhet men fick det inte och det verkade som att pedagogen tyckte det var 

svårt att interagera med varje barn för sig i denna stund i samband med att hon behövde 

hjälpa sin kollega. Forskaren tolkar det som att det kan bero på att hon intar en övervakande 

roll istället för en pedagogisk roll där omsorgen är mer synlig. Att inta en mer övervakande 

roll sker även i andra situationer som denna studie påvisar. När fler barn tillkommer i leken 

tar pedagogen en mer övervakande roll. Ett exempel på inspirerande taktik som togs upp i 

resultatet var när pedagogen istället för att hjälpa en pojke att klättra över sandlådans kant 

så uppmuntrade hon honom och guidade honom att göra det på egen hand. 
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Deltagandestrategin visades tydligt när en pedagog satt tillsammans med två barn, i två års 

ålder och byggde med duplo. Pedagogen styrde inte leken utan hon bekräftade barnens 

handlingar och frågade dem om de olika färgerna på duplot. Forskaren menar att denna lek 

fungerade bra eftersom barnen fick den uppmärksamheten de behövde och lekens svårighet 

anpassades utifrån barnens förmågor. Det krävs övning när det gäller att delta i barnens lek 

samt kunskap och improvisation för att kunna välja rätt lek strategi och för att respektera 

barnens pågående lek.  

 

3.3 Didaktiskt förhållningssätt 

I nedanstående stycke beskrivs olika sorters didaktiska förhållningssätt förskollärare kan 

inta. 

 

Björklund och Palmér (2019) undersökte utifrån 62 videodokumentationer där förskollärare 

var delaktiga i barns lek, hur undervisningens målorientering kan tillämpas i leken och om 

det påverkar leken samt barnens intentioner. Studien visade att leken inte förändrades trots 

att målorienterade processer ägde rum. Därtill framkom det att målorienterade processer 

kan driva leken framåt om förskolläraren tar rätt didaktiska beslut och möjliggör tillfällen 

där färdigheter och kunskaper som krävs i leken får utmanas och utvecklas. Dessutom 

menar Björklund och Palmér att barnets och den vuxnes fokus i interaktionen ska riktas på 

samma mål och att förskolläraren bör försöka förstå var barnets främsta fokus och förståelse 

ligger på i leken. Det är enligt forskarna en förutsättning att förskolläraren urskiljer barnets 

intentioner med leken, eftersom den fria lekens öppenhet kan innebära att leken kan ta 

oförutsägbara riktningar samt att barnet inte vet hur leken kommer att se ut i längden. Detta 

fenomen i samband med vuxnas deltagande är en balansgång. Därtill menar forskarna att 

undervisning i lek inte har som syfte att uppnå ett kunnande, utan de anser att syftet är att 

främja barns utveckling genom att ta barns proximala utvecklingszon i beaktning. Vidare 

lyfts i studien att om förskollärare deltar i barns lek med didaktiska avsikter kan hen 

bestämma och sätta ramar för vad som är möjligt att göra i leken, men det framkom även 

att förskollärare kan vara följsamma för barnens initiativ i samband att ny kunskap lärs ut i 

interaktionen. Dock uppmärksammas det att om målorientering sker i interaktionen mellan 

barn och den vuxne, kan det uppstå svårigheter för deltagarna att förstå lekens riktning. 

Därför behöver förskolläraren vara lyhörd för vad hen anser vara nödvändiga kunskaper i 

leken och barnens intentioner (ibid).  

 

Weisberg, Hirsh-Pasek och Golinkoff (2013) skriver att det finns bevis som stödjer 

användningen av läroplan i yngre barns utbildning. Utbildningen som de yngre barnen får 

i förskolan ska ge dem redskap som kan hjälpa dem när de kommer högre upp i sin 

utbildning. Det författarna vill komma fram till i denna artikel är på vilket sätt detta kan ske 

bäst. Författarna skiljer på läroplan och pedagogik, de skiljer på vad som lärs ut och hur det 

lärs ut. Det finns två olika pedagogiska metoder som ofta används inom förskolan, fri lek 

och direkta instruktioner. Fri lek innebär att barnen själva får välja aktiviteter och att det 

inte finns någon vuxen vägledning. Denna andra metoden går ut på att förskolläraren tar en 

aktiv roll och lär ut information till barnen och i denna metod är barnen relativt passiva 

mottagare. Båda metoderna stödjer barns lärande inom förskolan, i till exempel fri lek 

utvecklar barn sin socio-emotionella förmåga. Men det finns en till metod, guidad lek, och 

den är en medelväg mellan de två andra metoderna. Det har visat sig att barn som deltar i 

guidad lek får matchande eller bättre akademiska resultat än barn som lärt sig via direkta 

instruktioner. Forskning har visat att barn lär sig bättre när de deltar i lekfulla aktiviteter. 

Sammanfattningsvis finns det bevis som visar på att lekfulla, barncentrerade 
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tillvägagångssätt som har vuxenvägledning ger bättre resultat än både fri lek och direkta 

instruktioner.  

 

3.4 Sammanfattning 

I tidigare forskning framkom det att förskollärares engagemang har en betydande roll i 

barns fria lek och utveckling. Enligt Tsai (2015) är det förskollärarens uppgift att delta i 

leken för att stödja, öka lekens variation och bidra med ny kunskap, som i sin tur kan bidra 

till att barns kognitiva förmågor utvecklas och barns proximala utvecklingszonen berörs. 

Björklund och Palmér (2019) tar också upp det och förklarar att målorienterad undervisning 

är möjlig i fria lek utan att leken påverkas negativt. Flera studier tog upp att deltagande i 

barns fria lek möjliggör att förskollärare får förståelse för barnens tankesätt och genom 

systematisk observation blir barns utveckling och förmågor synliga. Därtill försökte 

förskolläraren i Tsais (2015) studie ofta närma sig barnens lek på barnens initiativ och tog 

vara på barnens tidigare erfarenheter och kunskaper för att kunna vara med i leken samt för 

att utveckla barnens lärande. Dock finns det enligt Aras (2016) studie faktorer som 

begränsar förskollärarna från att delta. Hon såg att förskollärarna ibland intog en ganska 

passiv inställning till barnens lek.   

 

Fleer (2015) undersökte vilken roll förskollärare intar i barns lek och kom fram till fem 

olika förhållningssätt. Fleer och Løndahl och Greves (2015) studie kom båda fram till att 

inspirerande och deltagandestrategin förekom mest. Løndahl och Greve tog upp ett tydligt 

exempel på en förskollärare som ville bekräfta barnens handlingar och ville motivera och 

inspirera barnen mera för att främja deras utveckling och engagemang för leken. Flera 

forskare förklarade att det krävs övning, rätt strategi och didaktiska val för att kunna vara 

med i barnens lek utan att barnen ser den vuxnes deltagande som ett störande moment. I 

Weisberg, Hirsh-Pasek och Golinkoffs studie (2013) framkom det att förskollärares 

didaktiska förhållningssätt till barns fria lek kan påverka barns lärande och utveckling.  

 

Dessa tidigare vetenskapliga studier bidrar till denna studie genom att belysa olika sorters 

strategier gällande förskollärares deltagande i barns fri lek. Denna studie kommer att 

undersöka vilka strategier förskollärare använder sig av och om det finns strategier som inte 

framkommit i tidigare studier.  Det har framkommit att det finns positiva samt negativa 

effekter till att delta i barnens lek samt att rätt strategi för att kunna delta i barnens lek är 

avgörande för hur aktiviteten sedan blir. Syftet med denna studie är att kartlägga vilka 

möjligheter och dilemman förskollärare anser det finns med att delta i barns fria lek. Det 

har även framkommit att förskollärares didaktiska förhållningssätt gällande fri lek kan 

påverka barns lärande och utveckling. Det vi ansåg saknades i tidigare forskning är varför 

förskollärares förhållningssätt till barns fria lek varierar så mycket. Vissa studier tar upp att 

förskollärare deltar och inspirerar barn i leken medan andra anser att de inte ska vara med 

för mycket för att inte störa barns pågående lek samt att det finns andra faktorer som 

begränsar dem till att kunna delta i lek. Denna studie kommer bland annat gå in mer på detta 

och kommer att belysa vilka hinder förskollärare möter gällande leken.  Ett annat fenomen 

som saknas i Björklunds och Palmérs (2019) studie och som denna studie kan bidra till, är 

hur pedagoger får in målstyrda processer i leken utan att styra leken för mycket. 
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4. Teoretiskt ramverk  
I detta kapitel presenteras olika teoretiska perspektiv och begrepp som senare kommer att 

sättas i relation till studiens resultat för att kunna analysera resultatet. 

 

4.1 Didaktiskt perspektiv  

Didaktik handlar om de teoretiska utgångspunkter som ska beaktas i undervisningen. För 

att ta reda på målet med undervisningen, ställs frågor som vad, hur och varför. Frågorna 

kan konkretiseras till: vad är det som ska läras ut, hur ska det läras ut och varför ska det 

läras ut (Wahlström 2016). Att ställa vad frågan har som syfte att diskutera vad som ska 

läras ut. I relationen till studien kan frågan ställas för att förstå vad pedagogen vill att barnen 

ska få ett ökat kunnande om samt vad pedagogen kan göra för att stimulera och utveckla 

leken. Hur frågan handlar om sättet ny information lärs ut. På vilket sätt lär pedagogerna ut 

nya fakta genom lek? Sist ställs varför frågan, för att ta reda på anledningen till varför 

pedagogerna vill att något ska läras ut samt varför pedagogerna väljer att delta i leken eller 

håller sig utanför.   

 

Pramling och Wallerstedt (2019) beskriver att förskoledidaktik handlar om lärande och 

undervisning och beskriver att lärande alltid har ett innehåll medan undervisning handlar 

om att hitta förutsättningar för att kunna möjliggöra lärande. I lekresponsiv undervisning är 

enligt författarna deltagande av förskollärare i barns lek central, där hen kan ge barnet 

stöttning och nya kunskaper utifrån barnets lek. Förskolläraren ses alltså som en 

medskapare av kunskap och har som uppdrag att genomföra eventuell undervisning utifrån 

lekens innehåll och utveckling samt att den ska grundas på barnens intressen. Författarna 

påpekar att förskollärare inte alltid ska vara delaktiga i leken eftersom deras läraruppdrag 

är mångsidigt. Likväl förklarar de att när förskollärare är närvarande i leken är det av vikt 

att de är responsiva och uppmärksamma på att främja barns förståelse och utveckling. 

 

Inom didaktik är tre grundpelare centrala; innehållet, läraren och barnet. Barnet kan förstå 

ett innehåll genom vägledning av läraren. För att barnet ska kunna ta sig an något nytt i 

undervisningen behövs samspel och interaktion mellan lärare och barn. Barnet har en 

förförståelse för ett slags innehåll genom tidigare erfarenheter men det har även läraren. 

Detta gör det möjligt för läraren att använda sin egen och barnets förståelse för att kunna 

uppnå ett ökat lärande om ämnet. Dessutom kan läraren använda barnets förförståelse för 

att kunna rikta barnets uppmärksamhet mot något (Björklund & Palmér 2019). Det 

didaktiska perspektivet är relevant för studien eftersom förskollärare genomför didaktiska 

val när de är i barngruppen. Utifrån det didaktiska perspektivet kommer denna studie 

undersöka vilka didaktiska aspekter förskollärare tar i beaktning gällande barns fria lek. 

Närmare bestämt hur och varför förskollärare deltar eller inte deltar i barns fria lek, samt 

vilka faktorer som begränsar dem från att delta i barns fria lek. Har förskollärare ett 

bakomliggande syfte med att endast observera leken eller har de ett syfte med att inta barns 

lek med en specifik strategi? Därtill har det didaktiska perspektivet valts för att kunna 

problematisera ämnet. Lek är en viktig del i barnens vardag och med en pedagog närvarande 

i leken kan lärandet främjas ytterligare. Det behövs fördjupad kunskap kring vilka faktorer 

som påverkar deltagandet i leken och hur verksamma förskollärare ser på deltagandet i 

barns fria lek samt hur förskolepedagoger bör förhålla sig till barnens lek utan att hen blir 

alltför undervisande eller ledande.  
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4.2 Sociokulturellt perspektiv  

Lev Vygotskijs tankar kring utveckling, lärande och språk ligger till grund för det 

sociokulturella perspektivet. Enligt Säljö (2017) handlar det sociokulturella perspektivet 

om hur människor lär sig och utvecklar kulturella förmågor, som till exempel räkna, läsa 

och skriva. I detta perspektiv anses språket som redskapens redskap och ett oupphörligt 

utvecklingsbart teckensystem. Utöver det fokuserar det sociokulturella perspektivet på 

samspel och interaktion som betydelsefulla aspekter i lärande och utveckling. Vygotskij 

ansåg att människor aldrig slutar utvecklas utan ständigt utvecklas och tar till sig nya 

kunskaper. Lärande och utveckling är en ständigt fortgående process och barn är i behov av 

stöd från vuxna eller mer kompetenta personer för att kunna förstå omvärlden. En 

frågeställning som denna studie vill undersöka är vilka möjligheter eller dilemman 

förskollärare ser i att delta i barns fri lek och detta kommer att sättas i relation till det 

sociokulturella perspektivet i analysen, som har fokus på samspel, interaktion och lärande. 

Utifrån det sociokulturella perspektivet kommer studien även försöka besvara i analysen 

vad förskollärare har för inställningar gällande barns fria lek. 

 

4.2.1 Den närmaste proximala utvecklingszonen 

Inom det sociokulturella perspektivet används begreppet den närmaste proximala 

utvecklingszonen och handlar enligt Vygotskij om skillnaden mellan det barnet kan i 

nuläget och den potentiella utvecklingen som utvecklas med hjälp av vuxnas stöd eller i 

samspel med andra som redan kan lite mer (Säljö 2017). Lärandet ska enligt Vygotskij 

(1978) utgå från och matcha den utvecklingsnivån som barnet befinner sig på. För att 

förklara utvecklingsprocessen kan den delas upp i två olika utvecklingsnivåer, den första är 

den nivå som barnet befinner sig på nu och den andra är vad barnet klarar av med stöd av 

en person med mer kunskap. Den första nivån är den aktuella utvecklingsnivån och 

innefattar de kunskaper som barnet redan besitter och förstår. Ofta testas och bedöms barns 

lärande och utveckling utifrån vad de klarar av själva, men Vygotskij menar att det barn 

klarar av med stöd av en mer kunnande person är en mer betydande indikering på var barnet 

befinner sig i sin utveckling. Den proximala utvecklingszonen är avståndet mellan det 

barnet kan själv och vad barnet kan med stöttning från en mer kunnande person. Den 

proximala utvecklingszonen innefattar de funktioner som ännu inte har utvecklats men som 

är på väg att utvecklas, de funktioner som ännu bara är ett frö men som kan utvecklas och 

blomma ut. Å ena sidan fungerar den vuxnas handledning som en stor hjälp till barnets 

utveckling men å andra sidan menar Vygotskij (1978) att pedagogen bör lägga lagom stora 

krav för att inte göra det för svårt för barnet, eftersom det kan leda till att barnet ger upp. 

 

En problematik med den proximala utvecklingszonen är enligt Wertsch (1984) att Vygotskij 

inte har preciserat vad som utgör problemlösning med hjälp av en vuxen eller en mer 

kompetent person. På grund av att detta kan den potentiella utvecklingsnivån och den 

proximala utvecklingszonen rent generellt inte definieras. När det inte finns en precis och 

konkret analys av den potentiella utvecklingsnivån uppstår det svårigheter. Om till exempel 

en vuxen skulle hjälpa en 5-åring med att ta på sig ytterkläderna kan man anta att den vuxna 

skulle hjälpa barnet med att dra upp dragkedjan på jackan eller knyta barnets skosnören. 

Men om den vuxna skulle hjälpa en 1-åring med att ta på sig ytterkläderna kan man anta att 

den vuxna skulle behöva hjälpa barnet betydligt mer. Om påklädningsproblemet blev löst i 

båda fallen, går det då att säga att samma potentiella utvecklingsnivå manifesterats? De 

båda barnen har båda två löst samma problematik med hjälp av en vuxen på samma 

potentiella utvecklingsnivå. 
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Den proximala utvecklingszonen är relevant för studien då syftet med studien är att 

undersöka om förskollärare deltar i barns lek och vilka möjligheter de ser i att delta i leken. 

Dessutom är syftet även att undersöka om förskollärare deltar i barns lek för att utmana och 

stödja barnen i deras utveckling. Detta kan även kopplas till studiens frågeställning: Vilka 

möjligheter och dilemman upplever förskollärare att det finns i att delta i barns fria lek? En 

förskollärare kan ha ett bakomliggande syfte med att delta i leken, till exempel för att 

utmana barnet och stödja barnets potentiella lärande. Förskolläraren kan finnas där som ett 

stöd och anpassa leken så att barnen lär sig något nytt, trots att lekens innehåll inte 

förändrats. Denna aspekt är även relevant för när vi kommer att analysera hur förskollärare 

förhåller sig till barns fria lek. Vill de bara se vad barnen är intresserade av eller vill de 

bidra med nya idéer i leken och lära barnen något nytt? Vi anser att den proximala 

utvecklingszonen och det didaktiska perspektivet kan kopplas samman, därför att det krävs 

didaktiska beslut för att kunna bidra till ett ökat lärande. Om förskollärarna vill bidra till 

lärande och utveckling behöver de förstå vad barnet har förstått och redan kan för att på så 

viss kunna utmana barnet vidare till ett ökat kunnande. Förskollärarna behöver tänka på vad 

de vill att barnen ska få utveckla sig inom och hur detta ska möjliggöras.   

 

4.2.2 Mediering och interaktion 

Inom det sociokulturella perspektivet är mediering ett viktigt begrepp. Det handlar om de 

redskap som används för att förstå omvärlden, såsom språkliga och materiella redskap 

(Säljö 2017). Kunskaper och färdigheter kommer från insikter och erfarenheter som delas 

och förmedlas med hjälp av kommunikation och interaktion. Genom att kommunicera och 

samspela med andra skapas sociokulturella resurser (Säljö 2000). För att kunna förstå 

omvärlden är interaktion en viktig del inom mediering och är på så sätt medierande resurser 

för varandra. Säljö (2010) beskriver att deltagarnas blickar, tonlägen eller beskrivningar av 

en händelse medierar och beskriver världen och gör det möjligt för lärande att ske. När barn 

lär sig något nytt sker detta oftast i interaktion med någon annan, som besitter kunskap och 

som fungerar som en medierande resurs. Enligt Lagerlöf, Wallerstedt och Kultti (2019) 

behöver barnet bli bekant med kulturella redskap utav en pedagog för att kunna integrera 

med andra barn och vuxna samt för att kunna samspela med barn utan att en vuxen är 

närvarande. Författarna nämner även att språkliga redskap är avgörande för hur 

interaktionen och leken utvecklar sig, då barnets handlingsförmåga kan påverkas ut av 

förskollärarnas sätt att integrera och sätt att kommunicera. Därför kan mediering även 

kopplas till didaktik, specifikt till hur-frågan. Mediering är ett sätt som förskollärare kan 

använda sig av för att inta barns lek eller närma sig den för att eventuellt utveckla den.  

 

Inom samspel och interaktion sker mediering genom olika sätt och det krävs ibland tid för 

att förstå varandra och för att samordna en gemensam förståelse (Säljö 2010). En 

problematisk aspekt med mediering som Daniels (2015) benämner är att processen inte 

alltid kan ses, utan den kan ibland vara dold, både för de som utför processen men även för 

de som försöker studera den. Med tanke på detta kan det vara problematiskt att använda sig 

av detta begrepp då mediering kanske inte kommer kunna observeras i studien. Men då 

begreppet känns relevant för att kunna analysera studiens resultat har vi valt att använda oss 

av begreppet. Mediering är ett begrepp som kommer kunna analyseras tillsammans med 

informanternas svar för att urskilja om språkliga och materiella redskap används av 

förskollärarna i barns fria lek och på vilket sätt.  
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5. Metodologiska utgångspunkter och metod 
I det kommande kapitlet presenteras de metodologiska utgångspunkterna, såsom vilken typ 

av vetenskaplig ansats som använts och hur datainsamlingen, urvalet och genomförandet 

har skett, samt vilka etiska överväganden som tagits. Studiens trovärdighet, tillförlitlighet, 

externa validitet och validitet diskuteras även i slutet av kapitlet.  

 

Denna studie har utgått från en kvalitativ ansats. Enligt Denscombe (2009) tillämpar 

forskaren i en kvalitativ studie forskningsmetoder såsom intervjuer och observationer för 

att få sanna upplevelser, åsikter och inställningar om ett visst område. Forskaren studerar 

forskningsfrågan genom subjektivt deltagande för att på så vis få en fördjupad förståelse av 

ämnet. Den inhämtade datan sammanställs och tolkas med syfte att få en helhetssyn på 

förskollärarnas inställningar och upplevelser. Eftersom syftet med denna studie är att få 

detaljerad kännedom om förskollärares deltagande i barns fria lek har därför kvalitativ 

undersökningsmetod valts.  

 

5.1 Datainsamling 

Intervjuer och observationer har valts som datainsamlingsverktyg för att kunna 

dokumentera förskollärares inställningar och synliggöra deras perspektiv kring deras 

deltagande i barns fria lek. Denscombe (2009) beskriver att intervjuer är ett redskap för att 

få fram informanternas åsikter, inställningar, känslor och erfarenheter.  Han förklarar även 

att en fördel med intervjuer är att följdfrågor kan ställas, för att få bredd och mer detaljerad 

information om ämnet. Dessutom kan intervjuer ge värdefull information om komplexa 

fenomen som kräver ingående insikter för att förstå delarna i helheten samt för att kunna 

sammankoppla olika faktorer. Observationer grundar sig inte i vad någon säger att de gör 

utan sker genom iakttagelser av personer och deras handlingar. I denna studie har 

systematisk observation använts för att kunna jämföra om det informanterna berättat i 

intervjuerna i stora drag stämmer med deras handlingar. På detta sätt grundar sig inte 

resultatet enbart på deras ord. Därtill ger denna typ av observation objektiv information och 

gör det möjligt att samla in information under en kort tidsperiod. Inför observationerna har 

ett observationsschema skrivits (se bilaga D), enligt intervjufrågorna, så att vi kan rikta 

uppmärksamheten på samma saker, vilket gör det enklare att se om det finns likheter eller 

skillnader med det informanterna har sagt under intervjun. En annan fördel med 

observationsschema är att genomförandet av observationen görs på samma sätt. 

Observationerna genomfördes av oss båda samtidigt för att säkerhetsställa att ingen data 

missades. Risken med om bara en av oss hade observerat är att den ena kan missa någonting 

som den andra kanske hade sett om den varit där. 

 

Inför intervjuerna designade vi en intervjuguide (se bilaga C), i den hade vi formulerat 

frågor som vi ansåg skulle kunna ge oss data som skulle kunna besvara studiens 

frågeställningar. Intervjufrågorna som ställdes vid intervjutillfällena, var formulerade på ett 

så objektivt sätt som möjligt och kunde därför tolkas fritt av informanterna. För att vara 

säkra på att vi fick den information vi behövde formulerade vi ett fåtal följdfrågor att ställa 

om informanterna gav icke djupgående svar. Under intervjuerna ställde vi även följdfrågor 

som vi kom på under intervjun. Intervjuer förekommer i tre olika strukturer och denna 

studie använde sig av semistrukturerade intervjuer. Denna typ av intervju innebär att 

forskaren har en lista med ämnen och frågor som ska besvaras, för att hålla kvar fokuset på 

det utvalda ämnet. Den som intervjuar är flexibel i sitt sätt att ställa frågor och ser till att 

intervjun liknar mer en slags dialog (Denscombe 2009). Eftersom förskollärarnas 

inställningar och erfarenheter ska tolkas och sättas i ett sammanhang i relation till 
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forskningsfrågorna, krävs det öppna frågor som informanterna kunde utveckla och förmedla 

sina synpunkter kring. Under intervjuerna ställdes frågor som var relevanta för att besvara 

studiens syfte och frågeställningar. Valet att använda både intervjuer och observationer i 

denna studie grundades på att intervjuerna synliggör förskollärarnas inställningar och 

åsikter kring att delta i barns fria lek. Vidare sågs observationerna som ett komplement för 

att kunna jämföra förskollärarnas handlingar i förhållande till det de sagt i intervjuerna samt 

att observationer därutöver kan bidra med mer användbar information.  

  

5.2 Urval 

Studien har använt sig av ett icke-sannolikhetsurval, ett bekvämlighetsurval samt ett 

subjektivt urval. Ett icke-sannolikhetsurval betyder att forskaren inte anser det vara möjligt 

att inkludera en tillräcklig stor grupp i urvalet utan begränsar sig till en mindre grupp på 

grund av tidsbrist eller för att minska kostnaderna (Denscombe 2009). Eftersom studien 

genomfördes under en begränsad tid begränsades urvalet till tre förskollärare. Studien har 

begränsats till intervjuer med enbart förskollärare då förskollärare har en 

högskoleutbildning inom förskolepedagogik och därmed bör besitta god kunskap kring hur 

barns lek fungerar och hur de ska förhålla sig till den. Utifrån detta är det från förskollärare 

som studiens frågeställningar kommer kunna besvaras. Detta är även motivet till varför 

studien har utgått från ett subjektivt urval och informanterna har valts ut med särskilt avsikt. 

Författaren förklarar att explorativt urval ingår i en subjektiv urvalsprocess. Det innebär att 

forskare får möjligheten att välja deltagare med avsikt, som i sin tur ger värdefull och 

specifik information och besitter insikter och erfarenheter om ämnet. Anledningen till 

varför studien har tillämpat ett bekvämlighetsurval är för att ämnet till studien inte är 

specificerat till enskilda förskolor utan gäller alla förskolor, såväl kommunala som privata. 

På grund av resekostnader valdes förskollärare ut som var lättillgängliga och arbetade på 

geografiskt nära förskolor för oss. Dessutom valde vi dessa förskollärare för att vi hade 

träffat dem innan, bland annat under våra verksamhetsförlagda utbildningsperioder. 

 

I denna studie har tre förskollärare deltagit och för att ge dem anonymitet benämns dessa 

förskollärare med fingerade namn. Förskollärarna har fått namnen Karin, Anna och Wilma 

och de har olika arbetserfarenheter inom förskoleverksamhet. Förskollärarna Karin och 

Anna har jobbat cirka 20 år som förskollärare medan Wilma har jobbat fyra år som 

förskollärare då hon tidigare arbetat några år som lågstadielärare. De utvalda förskollärarna 

arbetar på olika förskolor belägna i en mellanstor stad i södra Sverige. 

 

5.3 Genomförande  

Innan vi intervjuade och observerade förskollärarna, skickade vi ett missiv (se bilaga A) till 

de förskollärare som vi ansåg skulle kunna besvara studiens frågeställningar. I missivet 

presenterade vi oss och förklarade syftet med studien och vad vi ville undersöka. Därtill 

förklarade vi att det var frivilligt att delta i studien och att förskollärarna kunde avbryta sitt 

deltagande när de ville samt att vi skulle ta hänsyn till alla etiska huvudkrav. När vi hade 

fått positivt svar föreslog vi datum för att möta upp förskollärarna på deras arbetsplatser. 

Innan intervjuerna och observationerna genomfördes fick de deltagande förskollärarna 

skriva på en blankett (se bilaga B) där de gav sitt samtycke till att delta i studien. 

Intervjuerna genomfördes av oss båda för att säkerställa att ingen information som tonlägen 

och kroppsspråk gick förlorad då detta inte framgår från att endast lyssna på det inspelade 

samtalet. För att säkerställa informanternas svar spelades intervjuerna in av oss båda, detta 

för att ha kopior av samtalet om det skulle försvinna. Vid intervjutillfällena spelade vi in 

samtalen med våra smartphones, efter förskollärarnas tillåtelse. Inspelningarna av samtalen 
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var till stor fördel när vi skulle transkribera samtalen. Vi valde att genomföra intervjuerna 

först för att få en inblick i vilka inställningar förskollärarna hade kring sitt deltagande i 

barns fria lek samt för att på så vis kunna rikta uppmärksamheten i observationerna på det 

förskollärarna hade sagt i intervjuerna. En studiedeltagare hade inte möjlighet att bli 

intervjuad först så därför observerades hennes förhållningssätt och deltagande först och 

därefter genomfördes intervjun. Observationsschemat (se bilaga D) utformades utifrån våra 

intervjufrågor och fylldes i under observationen genom att fokusera främst på det 

förskolläraren hade lagt fokus på under intervjun samt det vi ansåg kunde besvara studiens 

frågeställningar.  

 

5.4 Bearbetning av data 

Den inhämtade datan från intervjuerna behövde bearbetas innan den kunde analyseras. 

Insamlad data behöver enligt Denscombe (2009) göras tillgänglig och kategoriseras, vilket 

innebär att datan struktureras upp. De genomförda intervjuerna transkriberades och utifrån 

dessa transkriptioner kunde förskollärarnas svar analyseras och kategoriseras. 

Förskollärarnas svar har i studiens analys kategoriserats utifrån likheter och skillnader samt 

begrepp och teman. De olika kategorierna och teman har därefter behövts delas upp för att 

göra datan mer begriplig och enklare att analysera.  Författaren beskriver att dessa 

kategorier bör delas upp i högre och lägre nivåer. Datan som ingår i de högre nivåerna 

omfattar mer inkluderande information och denna information var användbar för att kunna 

besvara studiens syfte och forskningsfrågor. De utvalda kategorierna och begreppen 

relaterades i analysen till relevanta teorier. Den insamlade datan från observationerna 

behövde också struktureras upp efter likheter och skillnader. Genom att ett 

observationsschema använts var de olika delarna redan uppdelade i kategorier vilket 

underlättade analysen av datan. Då observationerna var ett komplement till de utförda 

intervjuerna presenteras datan från observationerna i resultatet efter presentationen av 

informanternas svar. Datan presenteras både så att den styrker informanternas svar men den 

presenteras även vid de tillfällen vi har upptäckt skillnader mellan informanternas svar och 

handlingar.   

 

5.5 Etiska överväganden 

Forskningsetik är en viktig aspekt inom vetenskapliga undersökningar. Enligt Codes (2019) 

riktlinjer har forskare ansvar för att studien består av god kvalitet och är ‘’moraliskt 

acceptabel’’. Varje forskare måste ta hänsyn till alla de etiska dimensionerna som berörs i 

undersökningen. Dessutom förklarar Vetenskapsrådet (2017) att etiska överväganden och 

riktlinjer ska beaktas med omsorg, eftersom det påverkar forskningens kvalitet, 

genomförande samt hur resultatet kan användas för att bidra till samhällsutvecklingen. 

 

När forskning ska bedrivas finns det fyra huvudkrav som måste hållas i beaktning, dessa är: 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Informationskravet innebär att forskaren måste informera om forskningen syfte till de som 

berörs av forskningen. I denna studie har deltagarna blivit informerade, såväl muntligt som 

skriftligt via ett missiv, om studiens syfte och att det skulle genomföras en intervju och en 

observation för att samla in data. Vid intervjutillfället informerade vi återigen om de etiska 

principerna som vi tog hänsyn till.  Med samtyckeskravet menas att forskaren måste få 

samtycke av de som deltar i forskningens undersökningar. Deltagarna har fått skriva under 

en blankett att de samtycker till sitt deltagande i studien innan intervjuerna och 

observationerna genomfördes. Konfidentialitetskravet innebär att uppgifter om studiens 

deltagare inte sprids och fungerar som ett skydd så att obehöriga inte får del av uppgifterna. 
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De som deltog i studien gavs konfidentialitet till den grad det gick, till exempel genom att 

de fick sina namn fingerade i arbetet. Även namnet på förskolan och vart i landet förskolan 

är placerad benämns inte i studien. Vetenskapsrådet (2017) klargör dock att forskare inte 

kan lova till hundra procent att källdata inte kommer användas i andra sammanhang 

eftersom andra forskare till exempel ska kunna ompröva studiens resultat samt att en 

fakultetsopponent vid granskning kan kräva delar av studiens underlag. Det sista 

huvudkravet, nyttjandekravet, innebär att de uppgifter som samlats in om deltagarna i 

undersökningen endast får användas i forskningsändamål (Vetenskapsrådet 2011). Vid 

intervjutillfället förklarades för informanterna att uppgifterna endast används i 

forskningssyfte och att alla uppgifter kommer att förstöras efter arbetets publikation. 

 

5.6 Metoddiskussion 

Studien har utgått från en kvalitativ ansats, eftersom denna typ av ansats möjliggör att 

förskollärarnas inställningar och förhållningssätt kan tolkas på olika sätt med hjälp av 

intervjuer och observationer. För att få en fördjupad kunskap om förskollärares delaktighet 

i barns fria lek har såväl intervjuer som observationer genomförts. Valet av intervju som 

forskningsverktyg kändes relevant för att ta reda på vad förskollärarna har för inställning 

kring barns fria lek och vilka inställningar de har kring att delta i den. Därtill var 

intervjufrågorna formulerade på ett sätt så att informanterna kunde tolka frågorna fritt, 

vilket gav oss bred information om ämnet. Valet att observera grundades på att vi ville 

observera förskollärarna i sin naturliga omgivning och för att kunna se hur de agerar i barns 

fria lek eller hur de tar sig in i leken. Anledningen till varför båda verktygen har använts är 

för att jämföra förskollärarnas åsikter och inställning i relation till hur de faktisk förhåller 

sig till barns fria lek samt att det kan ge oss ytterligare värdefull information som kanske 

inte tas upp i intervjuerna. Enligt Denscombe (2009) finns det inga absoluta sätt att verifiera 

att informanterna talar sanning när de berättar om sina upplevelser, tankar och känslor. Men 

ett sätt att kontrollera innehållet från intervjuerna är genom observationer. Dock behöver 

faktorer som kan ta förskollärarnas uppmärksamhet under observationens gång överses för 

att de kan hindra förskolläraren att utföra ett arbete som de har berättat om och egentligen 

vill eftersträva. Observationer kan ge ett visst stöd gällande informanternas svar men 

observationer kan även skapa tveksamheter kring rimligheten i intervjusvaren. Dessutom 

grundar sig valet att observera på att all tidigare forskning hade genomfört observationer. 

Detta sätt att samla in data gjordes för att främja studiens kvalitet och validitet.  

 

Enligt Allwood och Erikson (2010) handlar extern validitet om möjligheterna till att kunna 

generalisera resultatet från studien till andra situationer. Om resultatet från studien kan 

generaliseras till ett stort antal andra typer av deltagare, platser eller tidpunkter innebär det 

att den externa validiteten är hög. Den nuvarande studien är dels generaliserbar på grund av 

att andra forskare kan studera ämnet och kan undersöka detta på andra förskolor eftersom 

de flesta förskoleverksamheter har utbildade förskollärare i arbetslaget samt att lek 

förekommer på varje förskola. Men på grund av att denna studie fick olika svar från de 

intervjuade förskollärarna, är det dock troligt att andra forskare kan få ett annat resultat om 

de skulle göra en replika av studien. Studiens tillförlitlighet försvagas lite på grund av att 

just intervju och observationsdatan kan variera beroende på forskarens tolkningar, urval av 

informanter och metod. Därtill kan utformningen av följdfrågor variera i olika sammanhang 

och resultera i att resultatet och studiens slutsats kan skilja mellan olika forskare.   

 

Fördelen med intervjuer och observationer är dock att det styrker studiens trovärdighet. 

Informanterna som har deltagit i studien, har valts utifrån ett subjektivt urval och är 

utbildade förskollärare och har rätt expertis för att kunna besvara våra frågor och bidra med 
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kunskap till denna studie. Intervjufrågorna som ställdes vid intervjutillfällena 

konkretiserades så att de inte kunde bli missförstådda, vilket hade riskerat att validiteten 

hade försvagats. För att öka trovärdigheten i resultatet och analysen kommer vissa citat att 

tas med i studien, av anledningen att läsaren kan kontrollera vår tolkning av informanternas 

svar. Enligt Allwood och Eriksson (2010) är det i en forskning avgörande att forskarna inte 

påverkar resultatet genom konservativa åsikter och därav felaktigt analyserar 

informanternas svar i förhållande till forskningsfrågorna. På grund av detta har 

informanternas svar, observationsresultatet, de utvalda kategorierna och teman som har 

kommit fram i resultatet diskuteras tillsammans med utvalda teorier, tidigare forskning och 

begrepp som är relevanta. Analysen har genomförts noggrant och strävan var att kunna 

koppla de utvalda teorierna och studiens resultat så nära som möjligt.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
 

16 

 

6. Resultat och analys 
I det nedanstående kapitlet presenteras studiens resultat och en analys av det empiriska 

materialet som samlats in. Resultatet presenteras sammanfattningsvis med tillhörande och 

belysande citat. Kapitlet är fördelat i olika underrubriker utifrån studiens frågeställningar 

och varje stycke avslutas med en kort analys där den inhämtade datan kopplas till tidigare 

forskning och utvalda teorier.   

 

6.1 Förskollärarnas inställningar gällande barns fria lek i förskolan 

Nedan redogörs hur förskollärare definierar fri lek och hur den fria leken kan påverka barns 

lärande och utveckling. Därtill presenteras även vilka inställningar förskollärarna Anna, 

Karin och Wilma har kring att delta i den fria leken samt hur länge och hur ofta de väljer 

att vara med i leken. Avslutningsvis presenteras olika faktorer förskollärarna beskriver 

hindrar dem från att delta i barns fria lek. 

 

6.1.1. Förskollärarnas definition av fri lek  

Det framkom i intervjuerna att såväl Karin som Wilma ansåg att fri lek består av aktiviteter 

och lekar som inte är förutbestämda och är grundade på barnens egna initiativ.  Därtill 

benämndes att lek anses vara otroligt viktigt och det alltid har varit det. ’’Det är nog 

egentligen den största delen av dagen för barnen och är en väldigt viktig del’’ (Anna). Fri 

lek kan se ut på många olika sätt och innefattar mycket fantasi och frihet för barnen. Wilma 

förklarade att fri lek även finns om en vuxen deltar i den, men då är det av vikt att den vuxna 

inte styr leken alltför mycket. ’’Sen tycker jag att fri lek är även om vi vuxna deltar, såklart 

beroende på hur mycket vi styr’’(Wilma). 

 

Det finns likheter mellan det informanterna berättade och det Aras (2016) har kommit fram 

till i sin studie. De deltagande förskollärarna i studien var eniga om att deras deltagande 

hade en betydande roll i barns lek och utveckling. Det som framkom i Aras studie, kunde 

bekräftas av Wilmas upplevelser från när hon deltar i fri lek. Det är av vikt att inte styra 

leken för mycket, eftersom det kan påverka leken negativt. Med detta i åtanke kunde vi se 

samband mellan samspel, didaktik och den vuxnas deltagande i leken. Det är viktigt att göra 

rätt didaktiska beslut för att kunna samspela med barnen på ett sätt som gynnar både lekens 

förlopp, men särskilt barnens utveckling och lärande. Har en förskollärare exempelvis för 

mycket idéer och vill lära barnen mycket kunskap på en gång, kan detta resultera i att barnen 

lämnar leken eller att de bara leker med för att sedan återgå till sin egna lek när den vuxna 

lämnar leken. 

 

6.1.2 Lekens påverkan på barns lärande och utveckling 

Enligt de förskollärare som deltog i studien påverkar fri lek barns lärande och utveckling 

mycket. De nämnde till exempel att i den fria leken lär sig barnen mycket av varandra samt 

att leken fungerar som ett sätt att bearbeta saker som barnen har sett eller har varit med om. 

Fri lek beskrevs också som ett fenomen som ger barnen utrymme för att låta fantasin flöda, 

experimentera och ger även barnen tillfällen att tänka abstrakt. Wilma förklarade det enligt 

följande:  

 
Att kunna tänka abstrakt, att man kan träda in i en roll eller föreställa sig att det här är en affär 

och då kan man göra så och så .. just det abstrakta tänkandet, använder man ju även i andra, 

alltså i matematik och i många andra områden också. Så leken är ju jätteviktig.  

     (Wilma) 
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Såväl Karin som Wilma beskrev att de anser att den fria leken utvecklar och stimulerar 

samspelet mellan barnen och att i den fria leken kan de lära sig av varandra. ’’Även om det 

inte finns någon handledare med eller någon förskollärare eller någon pedagog så lär de ju 

av varandra också’’ (Karin). Wilma berättade även att samspel utvecklas särskilt i den fria 

leken och att det är pedagogernas viktigaste uppdrag att lära barnen att samspela med 

varandra. Detta förklarade hon genom följande: ”Ja det påverkar ju jättemycket, framförallt 

samspelet med andra barn. Det känns som vårt viktigaste uppdrag, så är det ju att, att barnen 

ska få vara med andra barn, att lära sig att vara med andra” (Wilma.)  

 

Utifrån det förskollärarna nämnde i intervjuerna kan det konstateras att de anser att fri lek 

är en väldigt viktig del och att fri lek även finns om en vuxen deltar i den, men det är då av 

vikt att hen inte styr leken för mycket. Aras (2016) studie tog upp att för att kunna utveckla 

barns lärande och utveckling bör en förskollärare vara närvarande i leken för att kunna svara 

på barns frågor och hjälpa till om barnet behöver hjälp. Såväl i intervjuerna som under 

observationerna framkom det att när förskollärarna deltog i barnens lek ville de utveckla 

barnens lärande och motivation till leken men att de försökte att inte vara alltför styrande 

och ledande i leken.  

Förskollärarna förklarade att barn lär sig mycket av varandra i den fria leken, vilket är en 

aspekt som förekommer i det sociokulturella perspektivet. I det sociokulturella perspektivet 

står samspel och interaktion centralt och enligt två förskollärare erbjuder fri lek möjligheter 

till att barnen utvecklar samspel och genom att samspela kan barnen lära sig av varandra. 

Detta kan kopplas till Weisberg, Hirsh-Pasek och Golinkoff (2013) som menar att det finns 

forskning som visar på att barn utvecklar sin socio-emotionella förmåga i fri lek. Säljö 

(2017) nämner att lärande och utveckling är en ständig process och att med stöd av vuxna 

eller mer kompetenta personer lär sig barnen att förstå omvärlden. En förskollärare nämnde 

detta och menade att barnen i den fria leken lär sig att tänka abstrakt. Observationerna 

visade att i interaktionen mellan barn och en vuxen förekommer mycket 

informationsutväxling och att den vuxna ofta för in ny information för att lära barnen 

någonting nytt om omvärlden. Detta kan tyda på att förskolläraren och som vi tolkar det, 

vill utmana barnets proximala utveckling. Samspel och medierande resurser krävs för att 

kunna ta reda på vad barnet är intresserat av, vad det klarar av på egen hand och vad 

förskolläraren vill att barnet ska lära och utveckla. 

6.1.3 Att delta i barns fria lek 

Samtliga förskollärare berättade att de deltar i barns fria lek men de har lite olika 

inställningar till varför de deltar i barns lek. Det nämndes bland annat att de intar barnens 

lek vid behov för att starta upp lek när de ser att ett barn inte leker eller för att utveckla 

leken vidare och för att ge barnen input som får dem att tänka vidare. Vidare framkom det 

att förskollärarna intar barnens lek men att det upplevs som en balansgång, för huruvida 

och hur mycket de ska delta i den.  

Vid behov och vid vissa tillfällen kan man säga, för det ju också en balansgång det där med 

liksom huruvida och hur mycket man ska delta. Men ibland kan man behöva delta för att få 

igång vissa barn, för att liksom, alla älskar inte att leka vissa saker.   

    (Anna) 

Wilma förklarade att hon anstränger sig för att inte inta en alltför undervisande roll i leken 

och att hon anstränger sig för att inte styra leken för mycket. Hon menade att det var en 

nackdel med att ta den undervisande rollen och styra leken för mycket. Detta uttryckte hon 
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genom att säga: ’’men att jag känner att jag får anstränga mig för att inte styra leken då för 

mycket åt det hållet och så här. Det är lätt att man påverkar leken’’ (Wilma).  

Observationerna visade att alla tre förskollärare ofta deltog i barnens lek och var villiga att 

förstå vad barnen gjorde i leken. När de närmade sig barns lek ställde de frågor för att ta 

reda på barnens intentioner i leken. Dessutom märktes det att förskollärarna, trots att de 

deltog i en lek, hade ögonen öppna för att observera någon annans aktivitet. Alla 

förskollärare berättade att de deltar i barnens lek, vilket skiljer sig lite från Fleers (2015) 

studie. I den studien framkom det att förskollärarna mest observerade eller ställde frågor till 

barnen och var inte aktiva i barns lek. I denna studie synliggjordes det tydligt att 

förskollärarna deltog så mycket som möjligt i barns lek men att personaltätheten påverkade 

deras förhållningssätt i leken. Det hände flertal gånger att förskollärarna som var ensamma 

i barngruppen, fick lämna en lek för att titta till andra barn.  

 

Förskollärarna beskrev olika anledningar till varför de intar barnens lek, den anledningen 

som förekom mest var för att starta upp en lek eller för att vidareutveckla den. Vygotskijs 

teori om den proximala utvecklingszonen kan kopplas till detta fenomen då förskollärarna 

observerar barnens lek och tillför något nytt, med ord eller material för att utmana barnens 

lärande. Observationerna visade även att förskollärarna vill ta reda på vad barnens lek går 

ut på för att på så vis kunna lära dem något nytt som de är på väg att förstå. En av 

förskollärarna berättade att det ofta blir att hon undervisar barnen när hon deltar i deras fria 

lek. Detta fenomen överensstämmer med Fleers (2015) studie där hon förklarar att ett 

vanligt förhållningssätt då en pedagog deltar i lek, är att hen intar en undervisande roll i 

barns lek. Detta kan även kopplas till det sociokulturella perspektivet då förskolläraren 

verkar vilja delta och interagera med barnen i den fria leken för att utmana deras lärande 

och utveckling.  

6.1.4 Hur ofta och hur länge förskollärarna deltar i leken 

På frågan hur ofta förskollärarna deltar i barns fria lek svarade förskollärarna 

överensstämmande. Det framkom att två förskollärare deltar fler gånger om dagen i barns 

fria lek och att den tredje förskollärare deltar mer under barnens inskolningsperiod, just för 

att barnen då inte har hittat kompisar att leka med i gruppen ännu och att en del barn behöver 

hjälp att komma in i lekar. I de situationerna där förskollärarna inte deltar ser de alltid till 

att ändå vara i närheten, Karin nämner ’’Så ibland leker de själva fast jag finns i närheten 

(Karin). 

 

Under observationerna gick förskollärarna runt och observerade vad barnen gjorde, de satte 

sig hos barnen och ställde frågor kring deras aktiviteter. När barn behövde hjälp eller 

konflikter uppstod avbröt förskollärarna det de gjorde och gick och hjälpte de barnen. 

 

Hur länge förskollärarna deltar i barns fria lek varierade beroende på anledningen till att de 

deltog samt om det fanns möjlighet att vara med länge eller om de behövdes någon 

annanstans. Såväl Karin som Anna förklarade att det är en balansgång med hur länge de 

deltar. Det krävs personal för att hinna vara med en längre stund i barngruppen och ibland 

behöver förskollärarna vara med i leken för att utveckla leken, men när de ska gå ur leken 

gäller det att göra det smidigt. Är de för lite personal så gäller det är flyta runt lite och 

observera hur det går för barnen.  

Men ja, det är ju lite så att det krävs ju lite personal, för att man ska kunna vara med några barn 

så länge till exempel. Utan det är ju lite så att man får hålla sig lite flytande lite runt omkring, 
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så det är ju lite olika tillfällen, men det kan vara allt från några minuter till en längre tid faktiskt.   

                         (Anna) 

 

Dessutom nämner en av förskollärarna att längden av deltagandet även beror på om barnen 

är bekväma med att ha en vuxen med i leken. ’’Det är liksom, det är nog mer från barn till 

barn, huruvida de liksom är vana och tycker om att ha någon vuxna med. En del är inte 

bekväma och en del tycker det är jätteroligt’’(Anna).  

 

Vid observationstillfällen visade det sig tydligt att personaltätheten påverkar förskollärarnas 

deltagande och hur länge de kan delta i leken. Karin och Wilma var ensamma med 

barngruppen och intog en mer observerande roll medan Anna hade kollegor runt sig vilket 

gjorde att hon kunde vara med ett barn en längre stund och därmed kunde fokusera sig mer 

på barnets agerande och uttalanden. Karin och Wilma deltog kortare stunder i barnens lek 

för att emellanåt titta till andra barns lekar eller för att lösa något problem som uppstått. I 

Karins fall var hon tvungen att stanna längre hos en pojke på grund av att han var upprörd 

och kunde därför bara delta korta stunder i andra barns lekar.  

Hur länge och hur ofta förskollärarna deltar i barns fria lek varierade. Något alla 

förskollärarna var överens om var att de helst deltog i barnens fria lek så länge de kunde, 

men att de ofta behövs någon annanstans. Denna information skiljer sig från det Fleer 

(2015) såg i sin studie, i hennes studie framkom det att förskollärare oftast bara deltog en 

kort stund i en lek för att sedan dra sig ur den. Utifrån en didaktisk synpunkt kan valet att 

starta upp en lek och sedan lämna den, grunda sig på att förskolläraren anser att leken 

fungerar och sedan gå till några andra barn som behöver mer stöd i leken. Enligt 
informanterna i denna studie är valet att delta och hur länge de ska delta i barns lek en 

balansgång. En annan situation som uppenbarades var att informanterna i intervjuerna 

benämnde att de vid personalbrist brukar flyta runt och observera barns lek. Detta fenomen 

nämndes också i Løndahls och Greves (2015) studie där pedagogerna övervakar leken 

istället för att delta aktivt i någon lek på grund av att hon var själv i barngruppen. Detta kan 

innebära att förskollärarna varken hinner interagera eller kan vara med lika mycket som de 

önskar samt inte hinner samspela med barnen för att på så vis sätta sig in i och bidra till 

leken. 

6.1.5 Inbjudningar av barnen 

I intervjuerna framkom det att förskollärarna ofta eller ibland blir inbjudna till barns lek 

utav barnen men att det oftare förekommer att förskollärarna tar första steget genom att ge 

en liten input, där de visar att de är intresserade av barnens lek. ’’Men det handlar lite med 

eget intresse också, att man kanske visar att man frågar, vad händer här? Vad leker ni?’’ 

(Anna). Det framkom även att barnen ibland vill leka själva och inte vill att en vuxen deltar 

i leken. En förskollärare förklarar att det kan bero på att barnen då får chansen att utforska 

saker som de egentligen inte får göra. ’’jag förstår ju att de i sin lek vill utforska saker som 

de kanske inte vill visa för oss vuxna, det låter kanske lite konstigt men de vill testa ord 

som man kanske inte får säga’’ (Wilma). 

 

Vid observationstillfällena uppmärksammade vi inte att förskollärarna blev inbjudna i 

barnens lekar. Vid ett tillfälle gick Karin omkring och pratade med ett barn, då kom ett 

annat barn fram och sa “Stopp”. Karin och barnet började då samtala om att det var en 

vägspärr där och att hon var tvungen att betala för att få gå vidare. Denna situation skulle 

kunna tolkas som ett försök till att bjuda in Karin i en lek. Men vid observationerna av Anna 

och Wilma såg vi inget som vi tolkade som inbjudan till lek.  
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Tsai (2015) nämner i sin studie att deltagande i leken kan förenklas om barnet själv bjuder 

in den vuxna i leken. Det enda som observationerna visade och som kan kopplas till 

inbjudningar är när en pojke stoppade en förskollärare för att troligtvis få uppmärksamhet 

av henne. Hon följde upp på det pojken sagt och undrade om det krävdes pengar för att 

kunna passera. På så vis tog barnet det första initiativet och den vuxna hakade bara på. Den 

situationen visar sociokulturella aspekter såsom att pojken söker kontakt och vill få 

uppmärksamhet genom att interagera med förskolläraren. Det krävs medierande resurser 

för att få igång ett samspel och bemöta barnets förväntningar. 

6.2 Hur förskollärarna förhåller sig till barns fria lek 
I denna del presenteras förskollärares attityder, förhållningssätt och strategier gentemot 

barns fria lek. 

 

6.2.1 Förskollärarnas attityd och förhållningssätt 

Förskollärarna i denna studie intar såväl en passiv som en aktiv roll i leken beroende på 

situation. Alla förklarade att de är passiva ibland i leken för att inte inta en alltför ledande 

och vuxen roll och att man som förskollärare bara är en gäst i barnens lek. ’’Jag är nog 

ganska passiv, för ofta är man ju gäst eller så där’’ (Karin). Wilma förklarar att hon ibland 

också intar en undervisande roll i leken och gör det genom att förklara saker eller bygger 

vidare på det barnen berättar i leken. ’’ För att liksom öka deras kunskaper på det området’’ 

(Wilma). Förskollärarna förklarar att det är viktigt att vara smidig och lekfull. Anna 

beskriver dessutom att den roll hon intar är beroende på hur hon vill att barnet ska utveckla 

i leken. Vill hon exempelvis att barnet ska styra leken så anpassar hos sig efter barnet, men 

om hon vill få barnet att komma igång med en lek så agerar hon mer aktivt i leken. 

Annars är det ju lättare att vara passiv som du säger och försöka få någon att styra, säga lite hur 

jag ska göra och då kanske jag kan föra. Men vi har ju haft gånger då man liksom känner att 

man behöver få igång barnen och man kanske då på så sett är ledande, för att sedan stå tillbaka. 

         (Anna)  

Wilma var aktiv i sitt sätt att vara och gick fram till barnen och samtalade med dem om vad 

de gjorde och ställde frågor. De frågor hon ställde var lite ledande och de styrde leken åt en 

viss riktning. Hon verkade även försöka föra leken vidare genom att språkliga och 

materiella redskap. Anna höll sig mest till det stora allrummet på avdelningen men 

observerade då och då vad barnen gjorde. När Anna deltog var hon ganska aktiv och 

uppmuntrade barnen till att försöka själva med ord som “Det klarar ju du”. Anna var aktiv 

när hon satt och spelade med ett barn men hon hade samtidigt koll på vad de andra barnen 

gjorde och samtalade med de barn som fanns i närheten. Karin hade ett aktivt 

förhållningssätt, men berättade för oss att hon höll sig nära ett av barnen vid 

observationstillfället, eftersom barnet tyckte det var extra jobbigt att bli lämnat på förskolan 

den dagen. 

 

I resultatet framkom det att förskollärarna intar såväl en passiv roll som en aktiv roll i leken 

beroende på situationen. Detta resultat skiljer sig i viss omfattning från Aras (2016) studie 

där förskollärarna ofta intog en passiv roll i barns lek. Dock påpekar Aras att för att kunna 

stödja barns proximala utvecklingszon, behöver pedagoger använda lek som utgångspunkt. 

Detta kan vara en av anledningarna till varför förskollärarna i denna studie väljer att delta i 

barns lek. En av förskollärarna berättade att hon ofta tar en undervisande roll i leken och 

gör det genom att förklara saker eller bygga vidare på det barnen berättar i leken. Detta 

fenomen påpekades också i Weisberg, Hirsh-Pasek och Golinkoff (2013) studie, där 
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forskarna nämnde att en pedagogisk metod utgår från att den vuxna är aktiv och lär ut 

information och barnen blir passiva deltagare. Dock kan detta kunna tyda på att 

förskolläraren har ett didaktiskt syfte med att delta i barns fria lek. Förskolläraren kanske 

får inspiration utifrån det barnen leker och vill delge sin kunskap kring ämnet och på så vis 

lära dem någonting nytt.  

6.2.2 Strategier till att delta i barns lek 

Det finns flera strategier som förskollärarna använder sig av för att närma och delta i barns 

lek. Ett sätt är att de är närvarande och observerar barnens lek för att se om barnen behöver 

hjälp. Ett annat sätt som framkom i intervjuerna är att förskollärarna intar barnens lek 

genom barnens inbjudningar och för att stödja barn som behöver hjälp med att inta en lek. 

’’Många gånger kanske man kommer in för att det är något barn som vill vara med i leken 

men som kan behöva stöd av en vuxen’’ (Wilma). Men en annan strategi som även benämns 

av flera förskollärare är att de försöker inta leken genom att tillföra något till leken och 

genom upplevelse.  

 
Kanske ta något annat, tillföra någonting, att man kommer på någonting eller här kommer jag! 

Och gud och ja jaha mitt hår har växt ändå ner till tårna, nej jag måste verkligen... lite inlevelse 

och lite. Det är nog det största liksom. 

     (Anna) 

 

Något som framgick i observationerna av förskollärarna var att när barn bara gick omkring 

kom förskollärarna fram till dessa barn och gav dem förslag på aktiviteter som de kunde 

göra. De observerade vad barnen gjorde och bekräftade, kommenterade och ställde frågor 

kring det barnen gjorde. Anna berättade vid intervjutillfället att hon brukar säga: här 

kommer jag! eller något annat som gör att hon bjuder in sig själv i leken. Denna strategi såg 

vi dock inte vid observationstillfället, utan hon undrade mest vad barnen gjorde för roligt. 

’’Vad gör ni för kul?’’ Vid ett tillfälle spelade Anna ett spel med en pojke och hon 

uppmärksammade då att ett barn som satt i närheten verkade intresserat av spelet och bjöd 

då in barnet att ta hennes plats i spelet. En strategi som Karin använde sig av var att vara 

med en stund i en lek och när hon märkte att leken flöt på drog hon sig ur leken.  

 

De strategier som förskollärarna benämnde och som framkom under observationerna 

benämns och återfinns även i Fleers (2015) och Tsais (2015) studier. Fleer tog upp att 

förskollärarna tog till vara på barnens tidigare erfarenheter och kunskaper för att utveckla 

lärande. Detta såg vi tydligt i en av observationerna i denna studie, där en förskollärare och 

barnen samtalade om ett ämne som barnen tyckte om, för att möjligtvis på det sättet främja 

lärandet utifrån det barnen redan kunde och var intresserade av. Detta tolkar vi också som 

ett sätt att integrera i leken. Den vuxna deltar i leken på barnens villkor och följer det barnen 

tycker är roligt. De förhållningsätten som var vanligast i Tsais studie var däremot inte lika 

vanliga i denna studie. I den studie var det vanligast att förskollärarna ställer frågor och 

visar intresse men deltog inte aktivt i leken. Detta sätt förekom delvis då personaltätheten 

påverkade förskollärarnas frihet men observationer visade att förskollärarna deltog aktivt 

så länge de kunde. Enligt intervjusvaren, strävade de efter att kunna vara hos barnen som 

mycket som möjligt. Vill förskollärarna delta mer i leken, så krävs det att det finns 

tillräckligt med personal. 
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6.3 Möjligheter och dilemman som förskollärare upplever när de deltar i 

barns fria lek 

I kommande text beskrivs vilka möjligheter kontra dilemman förskollärarna upplever när 

de deltar i barns fria lek.  

 

6.3.1 Möjligheter med att delta i barns fria lek  

Alla tre förskollärarna såg möjligheter och fördelar med att delta i barns fria lek. Wilma och 

Anna nämnde till exempel att de kan vara förebilder för barnen när de deltar i deras lek. En 

möjlighet som alla nämnde var att man kan se vad barnen intresserar sig för i leken. Både 

Karin och Anna nämnde att man som förskollärare kan utveckla leken och jobba vidare 

med den. Något som både Anna och Wilma nämnde i sina intervjuer var att när de deltar i 

barns fria lek kan de se saker som de kanske inte hade sett annars. Det kan till exempel vara 

vad barnen egentligen leker och vem som styr leken, hur barnen fungerar i leken, både vid 

mindre och större lekkonstellationer samt vilka roller de intar i leken.  

  
Det är en jättebra fördel, just för att kunna se vad det egentligen är de leker. Som sagt man tror 

ofta de leker mamma, pappa, barn. Han är alltid pappa eller hon är alltid mamma, men vem är 

det egentligen som styr leken till exempel? Man kan tro att ett barn hela tiden styr allting, men 

det kanske inte är så när man går in i en lek, man ser helt andra saker.  

                (Anna) 

 

Alla förskollärare var eniga om att barns lärande och utveckling påverkas positivt av en 

vuxen närvaro i leken. Såväl Anna som Wilma påpekade att det är av vikt att veta vart 

gränsen ligger för att kunna se vad barnens behov är samt att som vuxen inte styra leken för 

mycket. Något som Karin och Anna tycker är positivt med att delta i leken är att det ger 

möjlighet att kunna handleda barnen och samtidigt kunna föra leken vidare. ’’Och hitta 

liksom den där gränsen liksom, för man kan ju inte vara med hela tiden i en lek också, alla 

barn har ju sina behov’’(Anna). ’’(...) både att handleda i .. rent socialt men även att föra en 

lek vidare’’ (Karin). Något som de andra inte nämnde men som Karin ansåg vara viktigt är 

att hon kan få in ämnen såsom matematik i leken om hon deltar i den. ”Man kan ju dela 

pizzan i olika fjärdedelar eller åttondelar” (Karin). 
 

Resultatet visade att alla förskollärare såg möjligheter med att delta i barns fria lek. En 

möjlighet som framkom och som nämndes i Tsai (2015) var att pedagogerna kan bidra med 

ny kunskap som kan utveckla barnens lek. Detta kan tyda på att en förskollärare i studien 

väljer att inta en undervisande roll när hon leker med barnen. En annan möjlighet med att 

delta i barns fria lek enligt förskollärarna är att de kan se saker som de kanske inte annars 

ser. Det de kan se om de deltar i leken kan exempelvis vara hur barnen fungerar i leken, 

både i mindre och i större grupper. En annan möjlighet var även att förskollärarna kan agera 

som en förebild i leken när de deltar. Utifrån det sociokulturella perspektivet där samspel 

och interaktion är centralt fungerar förskolläraren som en medlare och som stöd för att få 

samspelet mellan barnet att fungera eller att utvecklas. Att samspelet och fri lek möjliggör 

tillfällen för lärande beskriver också Weisberg, Hirsh-Pasek och Golinkoff (2013) och 

upptäckte i deras studie att barn lär sig bättre när de deltar i lekfulla aktiviteter. En av 

förskollärarna i denna studie benämnde att kunnandet inte är det främsta syftet när hon 

deltar i den, men att hon ändå försöker få in ämnen i barns lek. Detta innebär att barnen på 

ett lekfullt sätt och på deras nivå, får utveckla exempelvis matematiska kunskaper.  

I intervjuerna framkom det att förskollärarna var eniga om att barns lärande och utveckling 

påverkas positivt av vuxen närvaro i leken. Förskollärarna nämnde att när de deltar i barns 

fria lek har de möjlighet att handleda barnen och föra leken vidare, vilket de ansåg vara 
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positivt. Detta resultat kan kopplas till Weisberg, Hirsh-Pasek och Golinkoffs (2013) 

forskning som konstaterade att barns akademiska resultat påverkas positivt när förskollärare 

deltar i och guidar leken. I deras forskning framgick det även att barn lär sig bättre när de 

deltar i lekfulla aktiviteter. 

6.3.2 Lekens förlopp 

De tre förskollärarna var överens om att leken kan förändras eller påverkas när de deltar i 

barnens fria lek. Karin framhöll att barnens lekar håller på längre när hon deltar i dem. Anna 

ansåg att barns lek ofta förändras till det positiva när hon deltar, eftersom hon bidrar med 

nya tankar. Dock förklarade Anna att leken kan påverkas negativt om barnen inte vill att 

den vuxna ska delta. Wilma förklarade att det är de våldsamma lekarna där barn leker att 

de skjuter varandra som påverkas mest av vuxnas deltagande, hon menade att vuxna lätt 

stoppar eller begränsar sådana lekar. 

 
Det är väl ofta de här lekarna kanske, där man ska skjuta på varandra eller döda varandra, att 

man ska, de väldigt fysiska lekarna. För där blir det mer att man är med, man stoppar här och 

stopper där och det blir ju mer o mer begränsningar. Så särskilt i de lekarna. 

                        (Wilma) 

 

En förskollärare berättade att lekar håller på längre när hon deltar i den och det skulle kunna 

tyda på att den förskolläraren använder rätt strategi och tillför något i leken som barnen 

hakar på och tycker är intressant. Utifrån ett didaktiskt synsätt skulle detta innebära att 

förskolläraren vet hur barnens lek brukar se ut samt vad barnen är intresserade av och kan 

på så sätt styra den så att den utvecklas och kanske även tillför något i barns utveckling. Att 
leken pågår längre kan enligt förskolläraren Karin och Björklund och Palmér (2019) tyda 

på att rätt didaktiska beslut tas och att förskolläraren möjliggör tillfällen där färdigheter och 

kunskaper får utvecklas och utmanas. Å andra sidan kan lekens förlopp påverkas negativt 

eller begränsas om den vuxna väljer att delta i den. Men det beror enligt förskollärarna på 

om barnen vill att de ska vara med eller om det händer något i leken som behöver avbrytas 

på grund av att lekarna blir för våldsamma eller någon är oschysst.  

6.3.3 Dilemman med att delta i barns fria lek 

Karin berättade i sin intervju att hon inte går in i barns lek om hon ser att de klarar sig bra 

utan henne, men om hon vet att en grupp kanske inte klarar av att vara helt själva, så tittar 

hon till dem med jämna mellanrum. Anna förklarade att hon inte såg något negativt eller 

dilemman med att delta i barns fria lek, förutom att en del barn inte är bekväma med att en 

vuxen deltar i leken. Ett dilemma med att delta i barns fri lek enligt Wilma var att det kan 

bli att förskolläraren styr leken och tar den i en riktning som leken kanske inte skulle gått 

utan vuxen medverkan. “Ett dilemma är just det, att man styr, att leken tar en riktning som 

den kanske inte hade gjort utan en vuxen i rummet”. Ett annat dilemma enligt Wilma var 

att barnen inte vågar utforska det som de inte tror är tillåtet när det finns en vuxen i rummet. 

Utifrån intervjusvaren framkom det att förskollärarna ibland väljer att inte delta och istället 

väljer att observera barnens lek. Anna förklarade exempelvis att hon väljer att inte delta i 

leken eller backar för att undvika att störa leken men att det ibland händer att hon behöver 

gå in i barns lek när hon får signaler om att det inte sker eller sägs schyssta saker. Wilma 

beskriver en annan anledning varför hon väljer att observera istället och beskriver att barnen 

ibland stänger dörren för att kunna leka ostört. Dock har arbetslaget bestämt att de vill att 

alla dörrar ska vara öppna för att på så sätt kunna se vad som händer. ’’(...) av olika 

anledningar vill vi att dörrarna ska vara öppna, man ska se vad som händer’’(Wilma). 
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Under observationerna kunde vi se att när förskollärarna inte deltog så var en anledning att 

förskollärarna observerade barnens lekar, de observerade hur det gick i leken och om 

samspelet fungerade bra. Om så var fallet tittade de bara till och gick senare fram till några 

andra barn. Detta fenomen framkom flera gånger hos alla tre förskollärare. På Wilmas 

verksamhet där dörrarna helst skulle vara öppna, var även detta fallet vid 

observationstillfället. Dörren till rummet där en liten grupp barn lekte, stod på glänt så att 

hon ibland kunde titta in för att se om allt stod rätt till.   

 

Sammanfattningsvis finns det enligt förskollärarna lite olika dilemman kring deras 

deltagande i barns fria lek. Ett dilemma som en av förskollärarna nämnde var att hon 

upplever att hon ibland intar en för undervisande roll när hon deltar i en lek. När en 

förskollärare tar en undervisande roll i en lek kan man anta att förskolläraren ställer frågor 

till barnen för att utmana dem. Detta dilemma finner stöd i Aras (2016) studie då hon 

beskriver att lek kan påverkas negativt på grund av förskollärares nyfikna frågor. 

Förskolläraren i denna studie förklarade att leken då intar en riktning som den annars inte 

hade gjort och att barnens utforskande begränsas på grund av den vuxnas närvaro. För att 

undvika dessa dilemman krävs det, enligt Løndahl och Greve (2015) övning för att kunna 

välja rätt strategi och för att kunna respektera barns pågående lek. En anledning som 

förskollärarna nämnde i intervjuerna till varför de inte deltar i barns lek var att de inte vill 

störa leken, utan väljer då istället att observera leken på håll. Då går de bara in om de märker 

att det inte går rätt till i leken. De nämnde även att de kikar in då och då om barnen vill leka 

själva. En av förskollärarna berättade att ibland stänger barnen dörren för att kunna leka 

ostört, vid sådana situationer förklarade förskolläraren att hon väljer att observera istället. 

Det som framkom i intervjuerna stämde överens med det vi kunde se i våra observationer 

av förskollärarna. I observationerna framgick det att förskollärarna observerade om det 

fungerade bra i lekarna och om samspelet fungerade när de inte deltog i deras lekar. Att 

förskollärarna väljer att hålla sig utanför barns lek på grund av risken för att störa kan 

kopplas till Aras (2016) studie. I Aras forskning framkom det att barns fria lek kan påverkas 

negativt av vuxnas deltagande då förskollärarnas frågor kan vara störande för barnen. Även 

i Løndahl och Greves (2015) forskning framkom det att det är vanligt att förskollärare tar 

en övervakande roll.  

 

6.3.4 Faktorer som hindrar förskollärare från att kunna delta i lek 

En faktor som framkom som ett hinder i alla intervjuerna med förskollärarna var tiden, att 

de känner att de inte har tid att delta i barns fria lek. Andra faktorer som togs upp som hinder 

var barngruppens storlek, personaltätheten och att de behövs någon annanstans. En faktor 

som benämndes som ett hinder av Anna var att en del barn inte är bekväma med att vuxna 

deltar i leken, “sen kan det ju vara också att vissa barn inte är bekväma med det, eller 

bekväma och bekväma, men leken stannar liksom upp”. 

 

Det finns vissa hinder som påverkar förskollärarnas deltagande i leken och som tidigare 

nämndes, visades dessa hinder också i våra observationer. Wilma och Karin var själva med 

barnen medan Anna kunde fördela ansvaret mellan sina kollegor vilket gjorde att de kunde 

spendera längre stunder med barnen. Det faktum som Anna nämnde att leken stannar upp, 

syntes även när vi observerade. När Anna ville veta vad barnen hittade på, blev barnen lite 

tillbakadragna men svarade på Annas frågor. Det verkade som Anna förstod barnens 

reaktion och valde att backa och gick tillbaka till barnen som pysslade i allrummet. En 

distraktion för Anna var att hon vid flera tillfällen samtalade med sina kollegor, både när 

hon var med barnen men även att hon drog sig ur aktiviteter för att prata med dem. Anna 

var även tvungen att lämna barnen vid några tillfällen när telefonen ringde. Något som 
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distraherade Karin från att delta i barns fria lek var att hon var tvungen att logga in barnen 

som kom på telefonen, men det såg även ut som hon var tvungen att läsa och skriva något 

på telefonen vid vissa tillfällen. Både Karin och Anna var tvungna att gå ur lekar för att 

hjälpa barn på toaletten. Något som distraherade Wilma var att två barn var lite stökiga när 

de umgicks och det slutade med att det ena barnet fick gå ut till de barn som befann sig på 

gården. Detta blev även en distraktion då Wilma var tvungen att hjälpa barnet med 

ytterkläderna.  

 

Det framkom såväl i denna studie som i Aras (2016) studie att förskollärarna benämnde 

olika faktorer som påverkar deras deltagande i barns fria lek. I Aras studie nämndes 

exempelvis att tid för fri lek används för att lösa verksamhetsfrågor och det tog 

informanterna i denna studie också upp. De förklarade även att barngruppens storlek, 

personaltäthet och behovet att behöva vara någon annanstans hindrar. När förskollärarna 

blir hindrade av dessa faktorer påverkar detta möjligheten att kunna samspela och interagera 

mellan barnen och den vuxne. Det i sin tur motverkar att förskollärarna inte kan belysa 

barnets proximala utvecklingszon. Detta är ett fenomen som kan ifrågasättas eftersom alla 

förskollärare i studien nämnde att personaltätheten ses som ett hinder för att kunna vara 

med barnen en längre stund samt att detta kan påverka utveckling av samspel och lärande. 

Något som inte har tagits upp i tidigare forskning är att alla barn inte är bekväma med att 

vuxna deltar i deras lekar, detta kan då betraktas som en faktor som hindrar förskollärare 

från att delta. 

6.4 Didaktiska aspekter som förskollärare tar i beaktning när de närmar 

sig eller deltar i barns fria lek 

Nedan redogör vi vilka didaktiska aspekter förskollärarna tar i beaktning när de närmar sig 

eller deltar i barns fria lek. Texten tar upp hur förskollärarna utmanar barns lärande i leken 

och vilket syfte de har när det gäller att delta i fri lek. 

 

6.4.1 Barns lärande  

Alla tre förskollärarna beskrev att de försöker utmana barnen gällande deras lärande och 

utveckling i den fria leken, men Karin beskrev att hon känner att hon kommer till korta. 

Hon beskrev att både hon och barnen kommer med förslag på hur de ska göra i vissa lekar, 

men att hon också ställer frågor och ger barnen tips: “ger dom tips eller frågar dom vad dom 

tycker”. Karin berättade att hon har den proximala utvecklingszonen i tankarna men att hon 

tycker att det är svårt att komma vidare i situationer. ’’Att komma vidare liksom, idag stod 

en flicka på en sådan där bräda och gungade, så där skulle man ju också kunna liksom ta 

det vidare egentligen’’. Anna beskrev däremot att barns proximala utvecklingszon berörs 

när hon deltar i barnens lek och hon anser att det är en viktig del att utmana dem i leken. 

 

Hur förskollärarna utmanar barnens lärande och utveckling i den fria leken visades på olika 

sätt. Karin gjorde detta till exempel genom att fråga ett barn som gungade om det kunde 

räkna från tio till ett. Hon märkte att barnet tyckte det var lite svårt så hon började räkna 

ner. Senare så utmanade hon barnet genom att barnet skulle räkna till 10, och säga en siffra 

varje gång hon puttade. Wilma utmanade två barn genom att ge dem ett papper med 

kompilurer, för att barnen annars skrev låtsas bokstäver. Anna utmanade barnen på ett annat 

sätt och uppmuntrade dem att lära ut till varandra samt att hon gav barnen förslag som 

hjälpte barnen att lösa svårigheter som uppstod när de vävde. Anna utmanade en pojke 

genom att säga ’’Vill du inte lära dig att knyta själv? Tänk vad skönt att kunna knyta själv!’’. 

I denna situation stimulerar hon honom att försöka knyta på egen hand.  
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När förskollärarna deltar i barnens lek, försöker de utmana barnens lärande och utveckling. 

Björklund och Palmér (2019) undersökte om målorientering kan tillämpas i lek och om det 

påverkar leken. En av förskollärarna i denna studie ansåg att målorientering och att beröra 

barns proximala utvecklingszon är viktigt i barns lek. Enligt Lev Vygotskij utvecklas 

människor ständigt och tar till sig nya kunskaper. En del i hans teori handlar om den 

proximala utvecklingszonen som handlar om det barnet kan i nuläget och den potentiella 

utvecklingen. När en förskollärare deltar och undervisar på barnets nivå kan barnet utveckla 

nya kunskaper, vilket påverkar lärandet och utvecklingen positivt. Pramling och 

Wallerstedt (2019) anser att barns lek är central i lekresponsiv undervisning och att 

förskollärare kan ge barn stöttning och nya kunskaper utifrån leken. Detta kan bekräftas 

utifrån det vi har sett i observationerna. Observationerna visade att de deltagande 

förskollärarna i denna studie stimulerar barns lärande genom att ställa frågor och 

undervisar. Något som också visades i observationerna men som skiljde sig från 

intervjusvaren var att Karin ansåg det vara svårt att utmana barnets proximala utveckling. 

Under observationerna visas dock att hon försöker utmana barnets lärande.  

 

6.4.2 Didaktiskt syfte 

Enligt förskollärarna har de alltid ett syfte med att inta barnens lek, men som Wilma nämner 

är det inte så att hon har de didaktiska frågorna i åtanke men att det ändå finns anledningar 

till varför hon väljer att närma sig eller delta i leken. Det framkom även i intervjuerna att 

ett av förskollärarnas syfte med att delta är att se till att samspelet fungerar och för att 

utveckla eller tillföra något i leken. ”Men mycket av min strategi är nog just rena samspelet, 

att få det att fungera i gruppen att kunna ge och ta mellan barnen” (Karin). 

 

Det nämndes även att förskollärarens uppgift anses vara att se till att de sociala relationerna 

fungerar och utvecklas samt att se till att leken bidrar till social interaktion. ’’Det handlar 

ju mycket om det sociala liksom, att förhålla sig till varandra och att säga till exempel till 

en kompis på ett bra sätt att jag kan inte just nu...’’ (Anna). Karin benämnde också detta 

och påpekade även på att hon i andra hand försöker få in ämnen såsom matematik och språk 

i barns lek. En annan didaktisk anledning som Wilma benämner och förklarar är att hon 

ibland intar barnens lek för att reda ut konflikter eller för att hjälpa ett barn att komma in i 

leken.    

 
(...) vid de tillfällena när man känner att, att det håller på att bli konflikter eller så, då är det ju, 

då är det ju det som man vill undvika eller reda ut, (...) och ibland är det ju då som jag sa, att få 

med någon i leken. 

                              (Wilma) 

 

Förskollärarna förklarade under intervjuerna att de ibland medvetet inte deltar i leken när 

de ser att den fungerar bra eller för att de helt enkelt inte har tid till att delta i allas lek under 

en dag. Enligt två förskollärare är det förskollärarens främsta syfte att i barns lek se till att 

samspelet fungerar. Detta påstående nämns dock inte i tidigare forskning. Enligt Pramling 

och Wallerstedt (2019) handlar förskoledidaktik om lärande och undervisning och beskriver 

att lärande alltid har ett innehåll medan undervisning handlar om att hitta förutsättningar 

för att kunna möjliggöra lärande. Det som framkom i observationerna är att lärandet alltid 

synliggörs i barns lek och att den vuxna ofta vill bidra med ny kunskap eller förslag. Dock 

så benämndes detta inte lika mycket under intervjuerna. Endast en förskollärare förklarade 

att hon inte har som syfte att lära barnen en massa utan att hon på ett dolt sätt får in vissa 

ämnen i leken. Det Pramling och Wallerstedt (2019) säger om att hitta förutsättningar för 

att möjliggöra lärande kan återkopplas dels till att förskollärare i denna studie använder 

strategier för att kunna utveckla samspelet och lära barnen hur de ska vara mot varandra. 
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Enligt en förskollärare fungerar de som en förebild för barnen, vilket vi kan relatera till det 

sociokulturella perspektivet där samspel står central samt den proximala utvecklingszonen, 

där den vuxna kan lära ut något nytt till barnet om hur hen kan samarbeta med andra på ett 

annat som kan fungera bättre.  

6.4.3 Språklig och materiella redskap 

Både Anna och Wilma beskrev att de tillför material i barns fria lek för att utveckla den, 

Karin beskrev att hon gör det ibland men inte så ofta som hon skulle vilja. “Inte så ofta som 

jag vill, för jag skulle vilja det, ännu mer”. Wilma förklarade att hon ställer frågor kring 

barnens lek och både Wilma och Anna förklarade att de försöker få in begrepp i barnens 

lek. Karin benämnde att hon oftast inte har material till hands och att man inte har så lång 

tid att skaffa material heller.  Anna berättade att hon anpassar materialet så att fler barn kan 

vara med.  

 
Ser man ibland kanske att det här kan göra att de kan fortsätta eller om det är många som 

kommer och vill vara med och kojan är kanske för trång. Jaha? Det är kanske där man kan kliva 

in lite men hörni vi kanske kan göra en våning till?  

                          (Anna) 

 

Observationen visade att förskollärarna använde språkliga redskap lite mer än materiella 

redskap. Det visade sig bland annat när de föreslog hur ett garage skulle byggas eller genom 

att räkna till tio medan barnet gungade. Språkliga redskap användes som en resurs för att ta 

reda på vad barnen leker men även för att hålla intresset högt för ett visst ämne genom att 

förskollärarna frågade om barnen hade erfarenheter av att köra i ett garage eller 
uppmuntrade dem genom att säga att de är på god väg. Materiella redskap användes också 

i samma syfte för att vidareutveckla leken. Det framkom i situationer där förskolläraren till 

exempel visade hur nålen skulle användas för att kunna väva samt användes i en situation 

där Wilma, med hjälp av kompilurer, ett papper med alternativa bokstäver, utmanade och 

stimulerade barnen att testa skriva bokstäver på ett annat sätt.  

 

I intervjuerna och i observationerna framkom det att mediering förekommer när 

förskollärarna vill inta barnens lek. Säljö (2017) förklarar att inom det sociokulturella 

perspektivet är mediering ett viktigt begrepp och där sociokulturella resurser används för 

att kunna kommunicera och samspela. Flera förskollärare beskrev att de använder 

materiella resurser för att komma in i leken eller för att vidareutveckla det. Hur och när 

språkliga och materiella redskap används går att analysera utifrån ett didaktiskt synsätt, då 

förskollärarna oftast har ett syfte med att använda vissa medierande redskap i barnens lek. 

Enligt intervjusvaren används ofta dessa redskap för att föra leken vidare eller för att hjälpa 

ett barn komma in i leken samt för att exempelvis få in nya begrepp i leken. I 

observationerna visades det tydligt att språkliga och materiella redskap används som ett bra 

sätt för att få in lärande och främja barns proximala utvecklingszon utifrån barns intresse. 

Det som dock tydligt lyfts fram var att språkliga redskap användes mer än materiella 

redskap. Detta kan förklaras genom Lagerlöfs, Wallerstedts och Kulttis (2019) uttalande 

om att språkliga redskap är avgörande för hur interaktion och leken utvecklas sig samt att 

det möjliggör att barnens intresse hålls högt genom samtal och interaktion. 
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7. Diskussion och slutsats  
Avslutningsvis följer nedan en redogörelse om studiens resultat, metodval, teorival samt 

hur denna studie kan användas i andra förskolesammanhang. Det kommer även diskuteras 

vilka områden som skulle kunna vara intressanta att forska vidare kring.  

 

7.1 Resultatdiskussion  

Utifrån resultatet har vi kunnat fastställa att förskollärarna som var delaktiga i denna studie 

strävar efter att vara med i barnens fria lek. Vi har dessutom fått ett ökat kunnande och 

kunskap om vad som ligger bakom förskollärares handlingar och val när det gäller barns 

fria lek. 

 

Studiens första frågeställning som handlar om vad förskollärare har för inställningar kring 

fri lek anser vi har besvarats. Förskollärare som deltog i studien anser att det är viktigt att 

vara med barnen och närvara i deras lekar. Sker detta på ett lekfullt sätt kan förskollärarna 

få en förståelse för vad barnen är intresserade av och de kan tillföra saker till leken samt 

kan de bidra till barns lärande och utveckling. Vi ser tydliga kopplingar gentemot det 

förskolans läroplan (Skolverket 2018) uppmärksammar och hur förskollärarna 

argumenterar för barns fria lek. Läroplanen benämner att lek ska ha en central plats i 

utbildningen och att barnen ska ges förutsättningar till att delta i lekar utifrån sina egna 

förutsättningar och förmågor samt att barns kommunikation kan gynnas och konflikter kan 

förebyggas om en vuxen är med. Detta framkom i resultatet och förskollärarna påpekade 

att de främst vill delta i leken för att utveckla samspelet mellan barnen. Att inta barns lek 

kan problematiseras på olika sätt. Såsom förskollärarna nämnde behöver de inta leken för 

samspelets skull, trots att barnen vill leka själva. Därtill kan det vara en svår balansgång, 

som även togs upp i vissa intervjuer, när det gäller att hitta rätt strategi. Det krävs att 

förskollärarna känner barnen och förstår deras intentioner i leken.  Samspels aspekten 

framkom inte lika tydligt i tidigare forskning men det visade sig i såväl studiens intervjuer 

som under observationerna, vilket styrker faktumet att förskollärarna har goda och 

genomtänkta avsikter kring att delta i barnens lek och följer läroplanens riktlinjer.  

 

Den andra frågeställningen handlar om hur förskollärare förhåller sig till barns fria lek. 

Förskollärarna förklarar att en vuxens deltagande i barns lek anses vara mycket positivt men 

de nämner också att det är av vikt att inte vara för ledande och undervisande. Enligt 

Vygotskijs sociokulturella teori är samspel och interaktion betydelsefulla aspekter när 

människor möts och kräver övning för att kunna inta rätt förhållningssätt i olika situationer. 

Resultatet visade att förskollärarna ibland behöver inta en passiv roll i leken eftersom de 

vill att barnen ska leda leken och ibland behöver de vara aktiva för att få igång leken eller 

för att vidareutveckla den. Enligt intervjusvaren och observationerna använder 

förskollärarna olika strategier för att komma in i leken. Som nämndes ovan visade det sig 

att det är en balansgång kring att välja rätt strategi som främjar såväl barns lärande och som 

lekens förlopp.   

 

Resultatet på frågeställningen som handlar om vilka möjligheter och dilemman 

förskollärarna upplever gällande deltagande i barns lek har bland annat besvarats genom att 

förskollärarna i överlag ser många möjligheter med att delta i barnens lek. De nämner till 

exempel att de kan se vad barnen är intresserade av. Därtill ansåg förskollärarna att 

deltagandet i leken ger möjligheter till att kunna leda leken vidare, handleda barnen samt 

att de får insikt i hur barnen fungerar i leken. Dock menar de att det är av vikt att veta vart 

gränsen ligger för att inte styra leken allt för mycket. Dilemman med att inta barns lek enligt 
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förskollärarna är att barnen kanske inte utforskar saker som de skulle ha gjort utan den 

vuxnes deltagande samt att de känner att de måste inta leken för att undvika att det sägs 

eller görs oschyssta saker. Något som även framkom är att vissa barn inte riktigt är bekväma 

om pedagoger deltar i leken och att pedagogerna kan anses störande. 

 

Den sista frågeställningen som handlar om vilka didaktiska aspekter som tas i beaktning av 

förskollärarna har även undersökts. Utifrån intervjusvaren kunde vi avgöra att 

förskollärarna var överens om att den vuxna bör göra rätt didaktiska och strategiska val när 

hen intar barns lek för att inte upplevas som störande eller leda leken åt fel riktning. Det 

framgick från informanternas svar att de inte alltid tänker på de didaktiska frågorna vad, 

hur och varför när de går in och deltar i barns fria lek. En av anledningarna till varför de 

vill delta i lek grundas på att de vill utmana barnens lärande, utveckling och samspel. Såväl 

vi som förskollärarna i studien anser att detta är en viktig balansgång som kräver att 

pedagogen utmanar barnet rätt samt känner av barnets intentioner i leken. 

 

7.2 Metodval 

Denna studies resultat hade kunnat sett annorlunda ut om vi hade valt en annan metod för 

att samla in data. Hade vi exempelvis använt oss av en enkätundersökning istället hade vi 

kunnat fråga fler förskollärare, men förskollärarnas svar hade inte blivit lika utförliga och 

mycket data hade kunnat missats. Om deltagande observation hade valts som metod hade 

vi kunnat se förskollärarna i en mer naturlig miljö och lättare kunnat avgöra om 

förskollärarna handlade som de brukar göra eller om de handlade annorlunda eftersom de 

visste att de blev observerade. När vi observerade förskollärarna, upplevde vi inte att 

observationen påverkade miljön eller barnen. Det enda som vi upplevde som 

komplicerande, var att vi behövde hitta rätt observationsplacering för att kunna se det 

förskollärarna gjorde samt att vi skulle beakta att vi inte störde barnens lek. 

 

I efterhand när vi läste igenom transkriptionerna av intervjuerna insåg vi att vi hade kunnat 

ställa fler följdfrågor för att få tydligare svar. När vi genomförde intervjuerna tyckte vi att 

vi förstod informanterna och att de gav tydliga svar men när vi läste transkriptionerna 

märkte vi att det var svårare att förstå vad informanterna menade med sina svar. Något som 

i efterhand också kunde förbättras var att frågan om förskollärarna blir inbjudna i leken, 

inte synliggjordes i den fria leken under observationen. Detta kan bero på att vi under den 

korta tiden vi var på förskolan inte hann se allt det vi ville undersöka. Trots att det fanns 

begränsat med tid var det värdefullt att också ha med observationer som underlag för att 

kunna jämföra det med det förskollärarna sagt och för att få ytterligare information om deras 

förhållningssätt till barns lek.   

 

Empiri som kunde ha undersökts mer är om samspelet, enligt förskollärarna, kan utvecklas 

även om de vuxna inte är med och om de tycker att det är viktigt att barnen får leka ostört. 

Det vi har upptäckt så här långt är att de ibland låter barnen få leka själva om de ser att 

leken fungerar men det hade varit intressant att veta om det finns fler aspekter som gör att 

de låter barnen leka och utforska på egen hand. Trots att alla tre intervjuade förskollärarna 

tolkade intervjufrågorna på olika sätt, anser vi att vi ändå fick tydlig information om vad de 

tycker om fri lek och vi fick en bra inblick i hur de förhåller sig till barns lek, med 

observation som kontrollkälla. 
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7.3 Teorival  

Teorierna som valdes ut till denna studie var det sociokulturella och det didaktiska 

perspektivet och de har hjälpt oss att förstå mer vad lek har för betydelse för barnen och 

vilka följder den vuxnes deltagande har i barns fria lek. Vygotskijs teori om barnets 

proximala utvecklingszon har visat sig förekomma tydligt i informanternas intervjusvar och 

i observationerna. Fast det är svårt att definiera vilken potentiell utvecklingsnivå barnen 

befunnit sig på och hur mycket den vuxna behövde hjälpa barnen anser vi att begreppet har 

varit behjälpligt och att vi har kunnat se det i vår studie. Dessutom har begreppet gett oss 

större förståelse för hur barnen i den fria leken ska bemötas och hur lärande kan utmanas. 

Som tidigare nämnts är mediering en process som är svår att studera men vi anser att vi har 

kunnat se detta begrepp i vår studie och att begreppet har varit till hjälp när vi analyserade 

vårt resultat. Det didaktiska perspektivet har varit delvis användbart i denna studie, därför 

att det didaktiska perspektivet i skolvärlden går ut på att hitta strategier för att åstadkomma 

lärande och utveckling i undervisning. I förskolans värld är kunnandet inte själva målet utan 

vägen dit. Trots det har vi haft användning av detta perspektivet för att undersöka om 

förskollärarna gör didaktiska val när de väljer att inta barnens lek och utmanar barns lärande 

i leken. Förskollärarna nämnde att de inte medvetet tänker på de didaktiska frågorna, vad, 

hur och varför men att det alltid finns en anledning till varför de vill delta i en lek. Det krävs 

nämligen didaktiska beslut och kunnande för att kunna se, upptäcka och utveckla lärandet 

i samspel mellan barnet, den vuxne och lärandeinnehållet.   

  

7.4 Vidare forskning  

På grund av att denna studie har genomförts kan en konsekvens vara att de förskollärare 

som deltog i studien har reflekterat och fått nya tankar kring sitt deltagande i barns fria lek. 

Det kan även vara att de pedagoger som läser denna studie reflekterar och får nya tankar 

både kring barns fria lek och sitt egna deltagande i den fria leken. Något som framkom i 

denna studie var att förskollärarna ansåg att de ibland eller ofta blev inbjudna i barns fria 

lek. Detta var inget som framkom under observationerna av förskollärarna och skulle kunna 

vara ett område att forska vidare på. Sågs inte barns inbjudningar till fri lek för att 

observationerna genomfördes under kortare tillfällen eller blir inte förskollärarna inbjudna 

så ofta som de tror? Detta ämne skulle kunna forskas vidare på både genom att intervjua 

barn kring vad de tycker och tänker om förskollärares deltagande i deras lek, men även 

genom observationer på förskolor under en längre period. 

 

7.5 Slutsats 

Avslutningsvis går det att konstatera att de förskollärare som deltog i denna studie gärna 

deltar i barnens fria lek och att de försöker utmana barns lärande och utveckling på deras 

nivå. Studien har dock pekat på olika faktorer som gjorde att delaktigheten begränsades. 

Det framkom nämligen att förskollärarna skulle vilja delta mer och längre stunder hos 

barnen för att kunna vara med under hela lekprocessen. Faktorer som begränsar detta är 

personalbrist, miljön samt att de ofta känner att de behövs på andra ställen. Detta framkom 

såväl i denna studie som i tidigare forskning. Resultatet tyder på att förskollärarnas 

delaktighet påverkar barns lärande och utveckling positivt, genom att den vuxna deltar i 

leken kan de utmana barnens lärande och tillföra något nytt samt att den vuxna kan stödja 

barnens samspel. Denna studie kan bidra till ökad pedagogisk kvalitet, genom att belysa att 

tidsbrist, kunskap, personalbrist eller olika bemötande av lek påverkar hur förskollärare kan 

integrera i barns fria lek. Därtill kan förskollärare diskutera detta fenomen i arbetslaget 

tillsammans med sina rektorer för att främja förutsättningarna för att öka verksamhetens 

kvalitet och barnens trivsel i förskolan.  
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Bilagor 

Bilaga A Missivbrev 

Hej! Vi är 2 studenter, Sofia och Lisanne, som läser till förskollärare på Linnéuniversitet. 

Vi är nu i slutet av vår utbildning och ska nu genomföra vårt självständiga arbete. Ämnet 

vi har valt att forska kring är förskollärares deltagande i barns fria lek och vi undrar om du 

skulle kunna tänka dig att bli intervjuad och då bidra till vår forskningsstudie. Intervjun 

kommer ta ca 30-45 minuter. Därtill undrar vi även om det går bra om vi observerar dig 

ungefär 1 till 2 timmar när du är i barngruppen.  

 

 

 

 

Har du några frågor är det bara att höra av dig till oss. 

 

Mvh Sofia och Lisanne 

 

Sofia Karlsson     Lisanne Pettersson 

sk223ac@student.lnu.se                                            ls223ey@student.lnu.se 
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Bilaga B Samtyckesblankett 

Denna studie kommer att utföras genom intervjuer med förskollärare och observationer. 

Intervjuerna kommer att spelas in för att kunna transkriberas. Dessa intervjuer och 

observationer kommer endast att användas för att besvara studiens syfte och kommer inte 

delas med obehöriga. I den insamlade datan kommer anonymitet ges genom att namnen 

kommer var fingerade i studien. Den insamlade datan kommer att förstöras efter avslutat 

och godkänt arbete. Medverkan är självklart frivillig och man kan när man vill avsluta sin 

medverkan i studien. Men din medverkan är betydelsefull och kommer bidra till att besvara 

syftet med denna studie. För att kunna delta i studien önskar vi att du skriver på att du ger 

ditt samtycke till att delta i studien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ort och datum: 

 
 

 

Underskrift:

 
 

 

Namnförtydligande:  
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Bilaga C Intervjuguide 

 

Jobberfarenhet: Hur länge har du arbetat som förskollärare? När tog du din examen? 

 

1.  Hur definierar du fri lek? 

2.  Hur skulle du beskriva att fri lek påverkar barns lärande och utveckling? 

3.  Brukar du delta i barns fria lek? 

a. Hur ofta brukar du delta? 

b. Hur länge brukar du delta i barnens lek? 

4. Vad känner du hindrar dig från att delta? 

a. Är du nöjd med den tiden du spenderar i barngruppen eller önskar du att du hade 

mer tid och möjligheter att vara i barngruppen? 

5. Blir du inbjuden i leken?  

a.  Nej? Vad kan det bero på? 

b.  Brukar du tacka nej och i så fall varför? 

6. Skulle du kunna beskriva din strategi till att inta barns lek? 

a.  Använder du några specifika språkliga eller materiella redskap för att interagera 

med barnen? 

7. Vilken typ av roll intar du när du deltar i barnens lek? 

8. Försöker du utmana barnen gällande deras lärande och utveckling i den fria leken? 

9. Vilket bakomliggande didaktiskt syfte har du när du deltar i barns lek? 

10.Vilka möjligheter ser du med att delta i barns fri lek? 

a. Försöker du bidra med din kunskap i barns fria lek? Hur? 

11.  Vilka dilemman ser du med att delta i barns fria lek? 

a. Finns det anledningar till varför du håller dig utanför leken och observerar istället? 

12.   Tror du att barns utveckling och lärande påverkas positivt av vuxen närvaro i leken? 

a. Varför gynnas det? 

13.   Känner du att barns lek förändras eller påverkas när du deltar i den? 

a. På vilket sätt? 

 

Finns det något du vill tillägga eller fråga om innan vi avslutar? 
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Bilaga D Observationsschema 

Vilken strategi 

används? 

Observerar? Ställer frågor? Bekräftar vad 

barnen gör? 

Språkliga 

redskap 

Vilka? Vad sägs?  

Materiella 

redskap 

Vilka? Hur?  

Distraktioner 

som drabbar 

fsk läraren. 

Vad händer? När? Hur ofta? 

Barns 

reaktioner 

Vad händer? Vad sägs? Störande? 

Acceptans? 



 

  
 

v 

 

Lärande i 

leken? 

Undervisas? 

Vad lärs ut? På barns nivå? Samspel? 

Proximala utv 

zonen? 

Stimulans? 

Hur utmanas 

barnet? 

Förstår barnet det 

som förmedlas? 

 

Fsk lärarens 

förhållningssätt 

och attityd 

Iakttagande? Stimulerande? Mycket aktiv? 

passiv? 

Om fsk lärare 

inte deltar?  

Vad gör fsk lärare 

istället? 

Leker barnen 

själva? 

 

 

 


