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Abstract 
Syftet med denna studie är att se hur pedagogerna förhåller sig till lek och hur de agerar i den. 

Studien tar upp olika lekteorier där bland annat Piaget, Erikson, Vygotskij och Bateson 

nämns. Den tar även upp pedagogens roll i leken där den vuxne är barnets första lekkamrat, 

pedagogen som bekräftar och skyddar leken, som tar en roll och som avbryter leken. Metoden 

för datainsamlingen var observationer och ostrukturerade intervjuer. Urvalet bestod av sex 

pedagoger på en förskola i södra Sverige. Resultatet visade att pedagogerna styr, avbryter och 

stödjer barnens lek både på ett medvetet och omedvetet sätt. Vi finner att en intressant 

fortsättning på vår studie kan vara att undersöka pedagogernas medvetenhet om styrning av 

barnens lek och hur det påverkar lekklimatet. 

 

 

Ämnesord: Avbrott, förskola, lek, pedagog, pedagogens roll, styrning  
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1. Inledning och bakgrund 

Vi är två lärarstudenter som läser på högskolan i Kristianstad, vår inriktning är lek, utveckling 

och lärande Vi är inne på vår sjunde och sista termin och har valt att skriva vår c-uppsats om 

pedagogens betydelse för leken. Vi har tidigare läst en kurs om lek i pedagogiska miljöer och 

efter dess avslut kände vi att vi ville fördjupa oss mer i ämnet, för leken är en stor del av barns 

liv. Vi vill få en större inblick över hur förskolepedagogerna förhåller sig till barns lek ute i 

verksamheten. 

 

I grundskolans läroplan (lpo94) står det att skapande arbete och lek är väsentliga delar i det 

aktiva lärandet, särskilt under de tidiga skolåren har leken en stor betydelse för att eleverna 

ska tillägna sig kunskaper. Även i förskolans läroplan (lpfö98) står det att leken är viktig för 

barnens utveckling och lärande. Ett medvetet bruk av leken för att främja varje barns 

utveckling och lärande ska känneteckna verksamheten i förskolan. Trots detta visar 

forskningen att de vuxna inte utvecklar barnens lek i förskolan utan håller sig i bakgrunden 

och låter barnen leka själva (Hjorth, 1996, Lindqvist, 1995, Olofsson, 1987). ”Lek är barnens 

viktigaste uttrycksmedel, och inga utstuderade pedagogiska arrangemang kan ersätta de 

erfarenheter och upplevelser barn skaffar sig genom lek” (Åm, Lindh-Munther 1989 s.92-93). 

Vi håller med författarna ovan om att de vuxna bör ta en större roll i barns lek. Det är 

betydelsefullt att leken får ta en stor plats i verksamheten och att man tänker på att den är 

viktigt för barnen. Barn tycker om att leka och gör det utan tankar på att lära sig något. Men vi 

anser att leken är ett naturligt sätt att lära sig på. Dessutom ingår det i vårt uppdrag att 

använda oss av leken för att hjälpa barnen att utvecklas som individer. Lek är grunden i 

förskolepedagogiken och ett betydande kompetensområde för pedagoger. Fagerli, Lillemyr 

och Söbstad (2001) anser att som förskollärare är det viktigt att kunna mycket om leken dels 

hur man förbereder och genomför olika lekaktiviteter. Pedagogerna ska kunna observera, 

stimulera och bedöma leken. Eftersom leken betyder och engagerar barnen mycket måste den 

stå i fokus för förskollärarens arbete. 
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1.2 Syfte 

Vårt syfte med den här uppsatsen är att studera hur pedagoger förhåller sig till lek och se hur 

pedagogerna agerar i den. 

 

1.3 Frågeställning 

 Vad har pedagogen för roll i leken? 

 Hur påverkar pedagogen leken? 

 

1.4 Studiens disposition 

I kapitel 1 tar vi upp studiens inledning och bakgrund, där finns även syftet och frågeställning. 

I kapitel 2 behandlas relevant litteratur om vårt ämne där vi behandlar olika lekteorier och 

pedagogens betydelse för barns lek. I kapitel 3 belyser vi vårt val av metod. Vi har valt att 

göra en kvalitativ undersökning med intervjuer och observationer. Även vårt urval, 

genomförande och bearbetningen av studien, etiska ställningstagande och metodkritik tas upp. 

Kapitel 4 omfattar vårt resultat av observationer och intervjuer som vi sedan har analyserat. 

Kapitel 5 innehåller en diskussion där vi knyter ihop vårt resultat, analys och litteratur. 

Kapitel 6 består av en sammanfattning av vår forskning. 
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2. Litteratur 

Vi har i vår litteratur börjat med att skriva vad lek är, för att visa på att det finns olika sätt att 

se på lek. Sedan har vi fortsatt med att skriva om pedagogens påverkan på leken. 

 

2.1 Vad är lek? 

För barnen är lek ett starkt behov men också en rättighet. I FN:s konvention om barns 

rättigheter står det i artikel 31, punkt 1:  

 ”Konventionsstaterna erkänner barnets rätt till vila och fritid, till lek och rekreation 

anpassad till barnets ålder samt rätt att fritt delta i det kulturella och konstnärliga livet” 

(www.bo.se/adfinity.aspx?pageid=44#31). 

 

Vår tolkning av FN konventionen är att alla barn ska få sitt behov av lek tillfredställt och få 

leka och ha fritidsaktiviteter som passar dem. Leken är en del av kulturlivet och den kreativa 

och estetiska verksamheten. Lek anses vara en del av barnens egen kultur och den är en del av 

kulturen som finns i vårt samhälle. 

 

Fagerli (m fl 2001) anser att lek är svårt att definiera för att det pågår många olika aktiviteter i 

leken som gör att det blir svårt att få en fullständig översikt. Ibland har även barnen svårt att 

förstå vad som ligger bakom deras början till lek. Hur den blir beror oftast på sammanhanget 

men den måste främst förstås utifrån innehållet. Leken är ett tillstånd ”här och nu” det är 

barnet som person som skapar en grund i den. Finns det något som barnet inte har förstått 

behöver det inte begränsa leken, utan att det kan vara något som berika den. Lek är en unik 

aktivitet som engagerar barnen, det finns en inre motivation hos dem. Motivationen är inte att 

uppnå ett mål med leken utan att leka. Men samtidigt anser Fagerli (m fl 2001) att barn lär sig 

att formlera sig, förstå saker och samarbeta och där finns även ordning och regler som barnen 

själv hittar på och styr över. Leken är mångsidig, den kan ändra karaktär snabbt och av olika 

anledningar. Detta kan ses tydligt när ett barn går ut ur eller när ett nytt barn går med i leken. 

Rasmussen (1993) har samma tankar som Fagerli (m fl 2001) om leken. Lek är ett fenomen 

med vissa speciella drag. 
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Ett fenomen pekar på sig själv och detta är en egenskap som kännetecknar leken, alltså är 

leken ett mål i sig. Lindqvist (1995) påstår att i de kulturella och sociala perspektiven är lek 

ett fenomen. Om man låter leken framträda som detta fenomen med dess speciella 

karaktäriska dag och på samma gång hämtar impulser ifrån den omgivande kulturen. Blir 

konsekvenserna av detta att attityderna och inlevelsen till leken blir viktiga. Det finns två 

olika centrala perspektiv att förhålla sig till lek och det ena är dess egenvärde och det andra är 

lärande genom lek. Enligt Rasmussen (1993) leker barnen för lekens skull och ser inte den 

pedagogiska nyttan med den. Huizinga anser som Rasmussen att barn leker bara för att leka 

och det finns inga andra mål med den. Författaren tycker också att leken är grundläggande för 

kulturen. Därför borde vi intressera oss mer om vad leken är och vad den betyder för dem som 

utövar den än att fokusera på varför vi leker (refererat i Tullgren, 2003). Olofsson (1987) 

anser att det inte finns någon självklar förklaring om vad lek är, barn vet när och om de leker. 

Det är utvecklingen av leken, inte resultatet som är det viktiga i den. Att leka är en belöning i 

sig och den styrs inte av en yttre motivation att prestera. Den framställs som lustfylld, 

självvald och spontan. Den uppstår för stunden och fortsätter så länge barnen känner lust och 

frihet att leka den. 

 

2.2 Lek-teorier 

Fröbel ansåg att leken är ett naturligt sätt för barnen att utrycka sig på och den är den mest 

rena och andliga aktiviteten i förskoleåldern. Leken är andligt, moraliskt och fysiskt 

utvecklande och den gör att man känner frihet, glädje, tillfredställelse och fred med världen. 

Fröbel påstod att leken blomstrar om den inte hindras av en vuxen (refererat i Lindqvist, 

1995). Fröbels tankar fortskred i utvecklingspsykologi där Piaget och Erikson tar vid. 

 

2.2.1 Utvecklingspsykologiskt perspektiv 

Piaget tar upp att leken uppstår när ett barn övar ett handlingsmönster bara för nöjets skull. 

Han menar då att barnen lär sig inget i leken utan de bara repeterar sina erfarenheter (refererat 

i Lillemyr, 2002). Den vuxne bör i första hand skapa utvecklingsmöjligheter och behöver inte 

lära barnen att leka. Pedagogen finns utanför leken och tillgodoser barnen med bra rekvisita 

som kan inspirera. Leken är barnets viktigaste sätt att bearbeta omedvetna känslor. 
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Det kan bland annat vara känslor av rädsla, barnen kan i leken prova olika möjligheter att 

besegra det onda. Piaget tycker att de vuxna inte ska blanda sig i leken för att leken är bland 

annat ett sätt att hävda sig mot vuxenvärlden (refererat i Lindqvist, 1995). Erikson tycker som 

Piaget att barnen leker för att kunna behärska verkligheten. Barnen lär sig att bearbeta 

situationer som de upplever som ångestfyllda till exempel ett besök hos doktorn. De 

förbereder sig också för vuxenvärlden i leken. Erikson påstår att barnen har två behov att 

uppfylla, de vill vara aktiva och har en önskan att bli vuxna och använder sig då av leken. 

(refererat i Lillemyr, 1990 & 2002). Utvecklingspsykologin tonades ner i förskolorna och gick 

över till ett kulturellt och socialt perspektiv. Där hade Vygotskij andra tankar om leken och 

den vuxens roll var mer betydande.  

 

2.2.2 Kulturellt och socialt perspektiv 

Lindqvist som är en känd Vygotskij tolkare anser att barn lär sig de sociala reglerna i leken. I 

leken finns vilja, tanke och känslan och de är den viktigaste källan för utvecklingen. Leken 

betraktas som en kulturform och kännetecknas som en frivillighet. Det är kulturen och 

subkulturen som sätter ramarna för hur barnen lär sig att leka. Det finns därför olika sätt att se 

på hur pedagogen ska förhålla sig till leken. Om man betraktar leken som en del av 

barnkulturen som vill hävda sig mot vuxenvärlden, då anses de vuxnas deltagande och 

påverkan i leken vara ett hinder för barnen. Om man uppfattar att barnen lär sig de sociala 

spelreglerna i leken och att det är viktigt att kunna låtsas, då anser man att barnen behöver lära 

sig leka av en vuxen. Vygotskij påstår att barns lek är fantasi i handling, det är där känslorna 

frigörs och skapar en lekhändelse. Barnen skapar sin förståelse för världen och deras 

medvetenhet utvecklas. Genom leken kan de utveckla sitt tänkande. Lek är ett begrepp som 

betonar förhållandet mellan praktik och teori, för där möts de inre idéerna och de yttre 

handlingarna. Enligt Leontjev är barns lek återskapande av de typiska vuxenrollerna. Grunden 

för det abstrakta tänkandet uppkommer i leken och Elkonin tar upp att barn utvecklar en 

förmåga att göra sig fri från föremål i leken. Vuxna ska vara goda förebilder och skapa en 

miljö som utvecklar barns kunskaper om samhället (refererat i Lindqvist, 1995). 

Kommunikation är en del av det sociala och kulturella perspektivet. Genom kommunikation 

kan barnen utveckla sina sociala roller. 
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2.2.3 Kommunikationsperspektiv 

Olofsson som är inspirerad av Bateson teori har tolkat att lek är en mental inställning. Det är 

ett förhållningssätt till verkligheten där det som utförs, sägs, tänks inte ska tolkas ordagrant. 

Lek är inte alltid det man uppfattar att det ska vara, det är lek och ska förklaras ur dess syfte 

och förutsättningar. Med denna mentala inställning gör man sig förstådd med sin omgivning 

genom en metakommunikativ signal som betyder om det är lek eller inte. Barn och vuxna 

signalerar lek med ögon, röstläge, mimik, sätt att tala och bete sig. När barnen leker en 

låtsaslek förvränger de till sin röst och pratar i en förfluten form. På detta sätt markerar de att 

det är på låtsas. Det gör även att leken blir lättare att leka för det barnet säger har redan hänt 

och då får de mindre invändningar från kompisar. Ett annat kännetecken för leken är barnens 

aktiva engagemang och intresse, de lever sig in i den och varken ser eller hör något annat. 

Olofsson anser att lek är på låtsas och barn som utövar den ändrar verkligheten till något 

annat. Beroende på hur leken ska se ut kan personer, handlingar, rum och tid ändras. Det är de 

inre bilderna som bestämmer hur handlingar, händelser och upplevelser ska tolkas för att 

förvandlingen sker tankemässigt hos den som leker. Olofsson hävdar att denna förklaring på 

lek utesluter allt det som görs på riktigt till exempel att pussla eller att spela spel. Aktiviteter 

blir lek först när det inte görs på riktigt. Barns tankar och känslor, deras minnen och deras 

uppfattning om världen kommer oftast in i leken och bearbetas. I leken möts den yttre och den 

inre världen. Det som återspeglas ser inte ut som verkligheten, utan de använder sin kreativitet 

för att ändra innehållet så att det passar in i leken (Olofsson, 1987, 1991, 1992, 2003).  

 

Lindqvist (1995) tycker att vuxnas förmåga till lek och kommunikation med barnen är viktigt. 

För att utveckla barnens sociala roller kan leken användas som ett instrument. Säljö (2000) tar 

upp att genom vårt språk kan vi dela våra erfarenheter med varandra. Vi är inte begränsade av 

det vi själva kan utan vi kan alltid få information från andra. Det Säljö tar upp tolkar vi in i 

leken för att lek är kommunikation. Barn leker med varandra och delar med sig av sina 

erfarenheter. Leken blir då mer utvecklande och barnen får mer kunskaper om hur de kan 

leka. De kan få nya idéer ifrån andra och det uppstår ny lek. Pedagogen kan också vara den 

som tillför något nytt till leken med hjälp av kommunikation. 
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Om pedagoger tar barnens perspektiv på leken, anser Löfdahl (2002) i sin avhandling att man 

förstår hur barnen förstår lekens förutsättningar och då behövs samtal med barnen både i och 

om leken. Lindqvist (1995) har sett att om pedagoger gestaltar handlingar och hjälper till att 

hålla fiktionen levande, då blir det en dialog med barnen där hon tar dem på allvar och ser till 

att alla är med i fantasin genom att ställa frågor. Där de vuxna var mer engagerade i dialog 

och aktiviteter tillsammans med barnen fanns det mest lek .  

 

2.3 Pedagogens roll i leken 

Arbetslagets kunskapssyn och människosyn påverkar vilket lekklimat som uppstår i 

barngruppen, antingen blir det lekvänligt, lekneutralt eller lekfientligt. Den fria leken är aldrig 

fri utan är mer en mätare på hur stämningen är i barngruppen (Norén-Björn, 1990). Lillemyr 

(1990) anser att hur vi som pedagog förstår och uppfattar leken beror på våra värderingar, 

erfarenheter, kunskaper och med alla begränsningar som det innebär. Vi vuxna kan tycka att 

barns lek är av tillfällig karaktär utan syfte. Lillemyr (1990) delar in pedagoger i tre kategorier 

förmedlingspedagog, utvecklingspedagog och dialogpedagog. Om man är en 

förmedlingspedagog så använder man sig av leken som inlärningsmetod. Som pedagog är 

man särskilt intresserad av att barnen lär sig grundkunskaperna och grundfärdigheterna i 

leken. Genom den försöker man stimulera barnens inlärning och förstärka deras tidigare 

kunskaper. För att se att barnen lär sig och utvecklas så observerar pedagogen barnen i leken. 

Pedagogen strävar efter att forma barnet genom att stärka önskat beteende. En 

utvecklingspedagog är mer noga med att ordna med barnens miljö så att de utvecklas på bästa 

sätt. Pedagogen är passiv i leken men har genom miljön planerat att barnen ska bli stimulerad 

i problemlösning, utveckling och inlärning. I barns utvecklig tycker pedagogen att den 

intellektuella och den fysiska utvecklingen är viktigast. En dialogpedagog kan ha samma 

tankar som både en utvecklingspedagog och en förmedlingspedagog men de tycker först och 

främst att dialogen är viktigast. De ser leken som en dialog, där barnets utveckling av 

kommunikativa färdigheter tillsammans med andra är grundläggande för deras utveckling. En 

dialogpedagog kan gå in i barnens lek men gör det under försiktighet och på lika villkor med 

barnen. Leken är främst barnens egen värld. Här kan vi dra paralleller mellan de olika 

lekteorierna som vi nämnt. En utvecklingspedagog lutar sig mot Piaget och Eriksons teorier 

medan en dialogpedagog lutar sig emot Vygotskijs och Batesons teorier. 
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2.3.1 Den vuxne barnets första lekkamrat 

Olofsson (1987, 1991, 2003) anser att den första leken uppstår mellan den vuxna och barnet 

genom kommunikation med varandra bland annat på skötbordet när man byter blöja. Den 

vuxne väcker barnets lekförmåga och lär barnet vad lek är och hur man kan leka. De hjälper 

också barnet att skilja på verklighet och fantasi. Genom rösten och ansiktsuttryck visar den 

vuxna på hur man går in och ut ur leken. För att barnen ska lära sig alla lekformer som regel-, 

låtsaslekar, lek med saker, med språk och ljud, med varandra och känslor så behöver de möta 

en lekfull vuxen som lär dem vad lek är och att allt inte är som det ser ut att vara. Olofsson 

(1987, 1991, 2003) menar för att både barn och vuxna ska kunna leka behöver de förstå 

leksignalerna och de tre lekreglerna samförstånd, ömsesidighet och turtagande. De vuxna 

behöver tänka på att dessa regler gäller även för dem när de är med i barns lek. Månsson 

(2000) tar upp att små barns lek utvecklas i gemenskap med en emotionellt närstående vuxen, 

i ett sammanhang med samhället och kulturen. Både det kulturella och psykologiska har 

inflytande på små barns lek. Enligt Månsson (2000) vill små barn ha kontakt med de vuxna i 

den ”fria leken”. Kontakten brukar oftast vara att barnen behöver hjälp med något eller lösa 

en konflikt med ett annat barn. 

2.3.2 Pedagogen som bekräftar och skyddar leken 

För att leken ska må bra behövs en trygghet för barnen. De behöver även ha regler och 

ordning samtidigt som det ska finnas lagom med oordning. Pedagogen behöver tillföra ny 

stimulans och fantasifull miljö i en lekfull atmosfär. För att en barngrupp ska kunna leka 

behövs det att man lägger en god grund så att barnen leker med skaparanda och i samspel med 

varandra. Som pedagog behövs en bred kompetens som kan användas instinktivt. Pedagogen 

behöver även visa respekt och kunna ge nya förslag till en fortsättning på leken om den 

stannar upp. Barn tycker om att härma och vill ha en förebild som de kan gestalta i leken 

(Norén-Björn, 1995). Pedagogens roll är också att skydda leken, både från vuxna och från 

andra kamrater, som stör den. De vuxna ska finnas till hands men inte märkas för mycket. 

Pedagogen ska finnas i närheten så att han/hon kan hjälpa i barnens lek om barnen behöver 

det. Om man som pedagog är med i leken ska man undvika onödiga samtal med andra som 

inte är med i den (Lindqvist, 1997). Hjort (1996) anser att beskydda leken och skapa en trygg 

och lugn miljö är en av pedagogens uppgifter för att få igång barns lek. Christina Wehner-

Godée påstår att barn avbryter sin lek när de vuxna rör på sig och följer efter dem istället. 
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Det kan därför vara en god idé att planera sin arbetsdag med att någon sitter stilla och finns 

där för barnen medan de andra pedagogerna sköter resten. Leken blommar upp om den 

beskyddas och då hinner barnen få till en riktig handling och leken blir mer utvecklande med 

olika roller och innehåll (refererad i Norén-Björn, 1995). Pedagogerna hjälper till att stimulera 

och utveckla barns lek och de beskyddar leken mot hot. Det kan vara hot från andra barn som 

stör leken eller konflikter mellan dem som leker. Pedagoger föredrar att barnen leker lugna 

lekar som matlek. Det krävs inga svåra rollfigurer med olika relationer till varandra utan 

pedagogerna och barnen samlas runt maten och låtsas äter. Om leken blir för vild styr gärna 

pedagogen tillbaka den till lugn lek. Matleken kan ses som en bra aktivitet som har alla 

fördelar på grund av att alla kan delta (Tullgren, 2003). 

 

Olofsson (1987, 1991, 1996) anser att om barnen inte leker på förskolorna kan det bero på 

många olika faktorer bland annat att pedagogerna inte visar sin uppskattning av leken, att det 

inte planeras in någon lek i vardagen eller att de inte tar sig tid att stimulera eller möblera till 

lek. Det kan också bero på att det inte finns någon ostördhet och trygghet för barnen, även om 

pedagogerna håller sig fast vid verkligheten och använder sig sällan av fantasin. För att 

lekförmågan ska kunna utvecklas behöver pedagogen bekräfta, stimulera och tillåta leken. När 

sen pedagogen stimulerar och berikar leken blir den allt mer långvarig, utvecklad och rik på 

detaljer. I en lekfull och rolig miljö stimuleras fantasin till stöd för både lek och skapande 

verksamhet. Hjort (1996) håller med Olofsson att pedagogernas viktigaste uppgift är att visa 

att de uppskattar barnens lek genom att finnas med när barnen leker och visa att de är 

intresserade av den. Barn vill gärna leka och tycker om att göra det, därför bör leken ta upp en 

stor del av verksamheten. Pedagogerna bör ta reda på vad barnen vill med sin lek, vilket mål 

de har med den. Då kan pedagogen hjälpa till och utveckla leken så att målet blir uppnått. Det 

kan finnas barn som inte vet hur man leker och då är det viktigt som pedagog att stötta och 

hjälpa barnet att utveckla sin lekkompetens. Lindqvist hävdar att pedagoger ska kunna föreslå 

nya idéer och ta fram nytt material för att utveckla barnens lek. Samtidigt ska de inte störa 

barnens lek genom att dra uppmärksamheten till något annat. Lindqvist (1997) säger också att 

de vuxna ska låta barnen vara självständiga och låta dem göra så mycket som möjligt själva, 

då visar pedagogen att han/hon är intresserad av deras lek, genom att inte avbryta den. Många 

pedagoger vill inte störa barns lek men ibland kan det behövas en vuxen som hjälper till. 
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2.3.3 Pedagogen som tar en roll 

När de vuxna ska vara med i leken bör de också gå med på lekens regler, då blir det mer 

jämställt mellan de vuxna och barnen. De vuxna bör gå ur sina roller som auktoriteter och gå 

in i leken. Det kan vara skrämmande för vissa pedagoger. Barn är experter i leken och kan det 

ut i fingerspetsarna och det är pedagogerna som får lära sig av dem hur man gör (Eli Åm, 

Lindh-Munther 1989). Lindqvist påstår att barn tycker om att ha de vuxna som lekkamrater. 

När de vuxna lever sig in en roll, vet barnen att det är på lek och känner sig inte osäkra på 

lekreglerna. Barn tycker om att samarbeta med en vuxen och inte alltid känna att den vuxne är 

sträng och kräver disciplin. Pedagogerna blir spännande och intressanta personer i leken och 

därför stärker de sin roll inför barnen (Lindqvist, 1995, 2002). Om barn har problem med att 

leka och sitter till exempel bara bredvid och tittar på, då kan en vuxen vara till stor hjälp 

genom att vara med i leken och ge barnet roller (Åm, Lindh-Munther 1989). När pedagogen 

går in i leken, ska den vara medveten om att de går in i barnens värld, där leken har ett eget 

värde och är ett mål i sig. När pedagogerna är med bör de inte ta en huvudroll utan ge den åt 

barnen, de ska alltså inte dominera utan ta vara på barnens intentioner och hjälpa till att hålla 

ihop leken. Balansen mellan att stimulera och blanda sig i är svår. Det är lika viktigt att 

pedagogen deltar, som att barnen får vara ifred när de leker bra. Det är inte meningen att 

pedagogerna ska stanna kvar i leken utan de ska sträva efter barnens självstädighet i den. 

Oftast behöver den vuxne bara finnas till hands. De vuxna som springer fram och tillbaka kan 

göra barnen oroliga. När pedagogen är med i barnens lek får de gemensamma upplevelser och 

lär känna varandra på ett nytt sätt. Olofsson anser att den vänskap och tillgivenhet som 

uppstår mellan den vuxna och barnet när de leker, är inte något hot mot deras integritet 

(Olofsson, 1987, 2003) 

 

Norén-Björn (1990) tar upp att det finns en tabu mot att lägga sig i barns lek. Pedagogerna har 

tappat möjligheten av användningen av den fria leken. Traditionen finns fortfarande på många 

håll där pedagoger inte vill lägga sig i leken. Vuxna som är lekfulla och har mycket fantasi 

inbjuder till lek. Barn känner oftast vilka vuxna de kan leka med och de lekfulla vuxna blir 

ofta inbjudna till lek. Det kan de vuxna se som en stor ära för då har de vunnit barnens 

förtroende. En pedagog som är professionell i sitt förhållningssätt tillåter sig själv vara 

”tokig” och använda sig av sin fantasi men det kan vara en tabu att vara så inför sitt arbetslag. 

Om barns lek ska kunna utspela sig under en längre tid så behövs de föremål som har en 

viktig laddning i leken få stå kvar så att barnen kan få fortsätta att leka. 
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Norén-Björns erfarenhet av att vara med i barns lek är att man lättare kan avsluta leken. Barn 

som ser pedagogen som en lekkamrat kan lättare acceptera att leken är slut för att barnen vet 

att det kommer många fler lektillfällen. Barn har svårt att motstå en pedagog som inbjuder till 

lek för att leken har en stor makt över dem. En positiv egenskap för pedagogen är att vara 

lekfull, då är det ett steg till att kunna leda andras lek (1990). När en vuxen är med i leken 

märks inte maktutövning bland barnen som det annars kan göra. När pedagogen är med i 

leken och tar en roll, kan de inne ifrån leken berika och utvidga den. Pedagogen kan hjälpa 

barnen att förstå varandras idéer och förklara. Pedagogen kan också fungera som en modell 

för hur rollteknik spelas ut och används, för hur man kan kompromissa och samordna så att 

många kan leka tillsammans (Olofsson, 1991). Enligt Lillemyr (1990) är pedagogens roll i 

leken att lära barnen olika rolltekniker för att kunna leka med andra barn, och för att barnen 

ska bli accepterade i leken av de andra deltagarna. Pedagogen behöver hjälpa barnen att få en 

konstruktiv utveckling av leken i form av allsidig och utvecklande upplevelser och 

erfarenheter. Om pedagogen ser att det är vissa barn som dominerar för mycket kan man styra 

leken så att den inte får negativa konsekvenser för de andra deltagarna. Som pedagog är det 

bra om man har tänkt igenom sitt deltagande i leken och vilka mål och syfte man har med den. 

Men när vuxna jobbar med lek som metod får de aldrig glömma att leken är ett mål i sig och 

har ett speciellt värde för barnen. Tullgren (2003) anser att pedagogerna måste tänka på vad 

de gör i leken. Lek är aldrig fri från vuxnas styrning. Hon påstår att pedagogerna inte ska sluta 

styra barnen utan att de ska bli mer medvetna att det förekommer styrning till det ”normala” i 

förskolan. Hon tar upp att förskolorna styr barnens val av lek beroende på om pedagogerna 

tycker om den eller inte. Tycker pedagogerna att leken är för våldsam så går de in i leken och 

styr den till en lugnare lek. De gör det på ett sådant sätt att barnen inte märker att leken byter 

riktning. 

2.3.4 Pedagogen som avbryter leken 

När pedagoger går in i barns lek så blir leken mer övervakad. Barn kan inte leka det de vill 

utan att pedagogerna styr in det på ett annat spår som är mer accepterat. Därför försöker 

barnen skydda sin lek ifrån pedagogerna och gömmer sig i hörnor och vrår där pedagogerna 

inte kan se dem (Tullgren, 2003). Olofsson (2003) tar också upp om att barn är duktiga på att 

skydda sin lek, de gör kojor och kryper in i små vrår för att man inte ska störa dem. Det är 

pedagogens ansvar att se till att barnen inte stör varandras lek och att de inte själva stör leken. 

Samtidigt tar Lindqvist (1995) upp i sin avhandling att de vuxna hindrar barnen att leka i den 

utsträckning som de vill. 
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Hon skriver också att Dencik påpekat att barnen inte är fria från direktstyrning i den ”Fria 

leken”, men förskolans struktur och miljö gör att barnen leker den lek som det finns möjlighet 

till. De här författarna (Tullgren, 2003, Löfdahl, 2002, Hjort, 1996) tar upp att barn har 

uttryckt att pedagoger avbryter leken. De har egna regler som inte passar ihop med barnens 

syfte med leken och de påverkar genom att bestämma vilka som ska vara med i den. 

Rasmussen påstår också att ofta kan det upplevas att pedagogerna stör i barns lek och avbryter 

den när den är som mest intensiv. Då är det viktigt att lära sig att sätta barnens behov framför 

sina egna så att de kan få leka färdigt (Rasmussen, 1981). De vuxna avbryter ofta i leken med 

att gå in lekarna och säga att nu ska det städas eller skälla på ett barn att den har brutet mot en 

regel. Pedagogerna kan ha en kaosrädsla och därför vill de ha regler som att dockorna bara 

ska få vara i dockrummet. Olofsson tror att en av anledningarna till att pedagogerna inte går in 

i barns lek kan bero på att arbetskamraterna är fastlåsta i rutinerna. Hon tar upp samma som 

Rasmussen att de vardagliga sysslorna har blivit viktigare än barns lek (Olofsson, 1991). 
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3. Metod 

Här nedan presenteras vårt val av metod där vi tar upp om vårt urval, genomförande, 

bearbetning, kritik och etiska ställningstagande. 

 

3.1 Frågeställning 

 Vad har pedagogen för roll i leken? 

 Hur påverkar pedagogen leken? 

 

3.2 Val av metod 

Vi har valt att göra en kvalitativ undersökning. I en kvalitativ undersökning uttrycks det 

huvudsakliga i situationen och forskarens jag spelar en viktig roll för resultatet och analysen 

(Denscombe, 2000). Vi har valt att göra observationer med hjälp av videokamera och 

fältanteckningar. Efter observation har vi valt att titta på det filmade och intervjua personerna 

i frågan om vad som hände i observationen. 

 

3.2.1 Observation 

En observation är ett bra sätt att hämta information. Det är inte vad som sägs eller tänks av 

den som observeras utan det är hur den agerar i olika situationer. Två personer som observerat 

samma situation kan få fram olika data. Detta kan bero på tre olika faktorer, att vi ser det som 

vi är vana vid att se, våra olika tidiga erfarenheter och hur vi mår fysiskt och psykiskt vid det 

tillfället som observerats (Denscombe, 2000). I våra observationer kan vi se att vi fick in olika 

data fast vi tittat på samma situation. De observationer som gjorts genomfördes öppet och de 

som ska bli observerade vet att observatörerna är där och vad som de ska titta på (Denscombe, 

2000).
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 När vi observerar användes fältanteckningar. På något sätt måste data skrivas upp så att den 

inte glöms bort och ibland behöver forskaren få sitta ostört och utan att de som blir 

observerade tänker på att de blir det. 

 

3.2.2 Intervju 

I en intervju behövs deltagarens godkännande och intervjun sker öppet. Det som deltagaren 

säger blir dokumenterat och han/hon kan välja om de vill vara anonyma. Det är forskaren som 

bestämmer vilket ämne som ska diskuteras och hur den ska gå till. Kvale (1997) säger att 

kvalitativ användning av intervjuer kan få fram de intervjuades erfarenheter. De som blir 

intervjuade tar upp om sin situation och berättar om sina tankar och funderingar. Enligt 

Denscombe (2000) finns det olika intervjustilar där forskaren styr diskussionen olika mycket 

och hur mycket deltagaren får utveckla sina idéer. En intervju kan kombineras tillsammans 

med andra metoder som till exempel observationer för att få ut mer av situationer och om dess 

tankar och funderingar över det inträffade. Den intervjuade i vår undersökning fick ta stor 

plats och författarna som intervjuade tog så lite plats som möjligt, enligt Denscombe (2000) 

kallas det för en ostrukturerad intervju. Personliga intervjuer är vanliga med den 

ostrukturerade stilen och är lätt att arrangera. Intervjuaren behöver bara fokusera sig på en 

person åt gången och höra alla dess tankar och åsikter i ämnet. Hur en intervju går kan bero på 

forskarens identitet. Om forskaren är man eller kvinna, vilken ålder man har och vilket etiskt 

ursprung påverkar hur mycket information som kommer fram ifrån den som blir intervjuad. 

Forskaren bör därför bland annat vara artig, tillmötesgående och hålla sig neutral till det som 

den intervjuade säger (Denscombe, 2000). När vi gjorde våra intervjuer så märkte vi att 

personkemin spelade stor roll i hur intervjuerna gick. När forskaren intervjuar måste de spara 

informationen på något sätt och därför valde vi att göra fältanteckningar. Enligt Denscombe 

(2000) kan fältanteckningar innehålla det som den intervjuade säger, miljön runtomkring, 

klimatet och atmosfären. Det förekommer mest anteckningar om vad den intervjuade säger. 

 

3.3 Urval 

Med ett subjektivt urval menar Denscombe (2000) att urvalet handplockas för 

undersökningen. 
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Forskaren och personerna som är med i undersökningen har en kännedom om varandra och 

kan slappna av i varandras närvaro. Inför vår studie gjordes två val, val av förskola och val av 

avdelningar. Undersökningen ägde rum på en förskola i södra Sverige och den skedde på två 

avdelningar där barnens åldrar är mellan 1-3 och 3-4 år. Medverkande i undersökningen var 

sex pedagoger. Dessa val gjordes utifrån att personalen och barnen kände sig trygga och 

släppte in oss i verksamheten. För att kunna göra en observation och intervju behöver man få 

tillträde till miljön och få ett förtroende. Fokus var på pedagogernas deltagande i barnens lek 

men barnen förekommer i bakgrunden.  

 

3.4 Genomförande 

Undersökningen omfattade både deltagande observationer och ostrukturerad intervjuer som 

ägde rum under tre veckor i november år 2006. För att kunna genomföra våra observationer 

och intervjuer har vi varit på förskolan innan och haft fem veckors verksamhetsförlagd 

utbildning (VFU). Innan vi började vår forskning ringde vi och frågade om vi kunde komma 

till förskolan och prata med personalen. Vi åkte dit och bestämde vilka dagar som 

observationerna och intervjuerna skulle äga rum. Vi förberedde dem även på vad vi skulle 

titta på i observationerna. De barn som blev observerade fick innan en blankett utdelad till 

dess förälder (se bilaga 1) om tillåtelse att bli filmade. Pedagogerna däremot gav sitt 

medgivande muntligt. Undersökningen genomfördes först med videoinspelning och 

fältanteckningar men övergick sedan till bara fältanteckningar. Personalen kände sig inte 

bekväma med videokamera och var inte sig själva. Därför gick vi över till att bara använda 

fältanteckningar. Efter gjorda observationer intervjuades en pedagog åt gången. Pedagogen 

fick en observation återberättad för sig och fick sedan berätta sina tankar och handlingar över 

sitt agerande. Anteckningar togs på det som pedagogerna sade och efter intervjun var klar 

läste vi upp anteckningarna för pedagogen för att se om allt hade blivit rätt förstått.  

 

3.5 Bearbetning 

Efter insamling av data transkriberades observationerna och gicks igenom flera gånger. Sedan 

plockades vissa delar ut ur observationerna som var relevanta för vår frågeställning. Efter 

observationerna transkriberades intervjuerna och gicks igenom.  
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Vi gjorde observationerna först för att sedan intervjua dem om en situation som hänt. Vi ville 

vara säkra på att få med vardagliga handlingar och pedagogernas tankar om deras betydelse i 

leken.  

3.6 Metodkritik 

Intervjuer och observationer är tidskrävande metoder. Det tar tid att bearbeta materialet och 

det tar även tid att få de observerades förtroende. Denscombe (2000) tar upp att det inte är 

någon snabb forskningsmetod att göra en deltagande observation, men desto mer tid du lägger 

på att vara på fältet desto bättre blir forskningen och forskaren lär sig mer. Det är svårt att 

göra en objektiv intervju och observation för att det beror på vilket sammanhang det är och 

vilka individer som deltar. Detta har inverkan på hur resultatet blir i vår studie. När forskare 

gör en intervju enligt Denscombe (2000) får man reda på vad den intervjuade säger vad de gör 

och inte det de gör. Därför har vi valt att göra både en intervju och en observation för att få en 

helhet. Genom att komma ut och observera i verksamheten blir pedagogerna mer medvetna 

om vad de gör. Det blir inte helt naturligt när det finns två personer som studerar deras 

handlingar. 

3.7 Etiska ställningstagande 

För att göra observationen och intervjuerna behövde vi tillstånd. När det gäller 

observationerna skickade vi ut lappar till alla barnens föräldrar så att de kunde ge sitt 

medgivande och få veta vad materialet skulle användas till. Vi frågade muntligt alla 

pedagoger om de var villiga att delta i vår undersökning. Denscombe (2000) tar upp att det är 

viktigt att forskaren får tillstånd att intervjua och förklarar vad materialet ska användas till. På 

den ena avdelningen fick vi tillbaka alla lappar ifrån föräldrarna med tillstånd att observera 

deras barn. På den andra avdelningen fick vi också in alla lappar men där var två barn som 

inte fick vara med. När vi var där för att observera var dessa barn frånvarande då behövde vi 

inte tänka på att undvika vissa barn. Alla människor som förekommer i vår undersökning är 

anonyma. När vi bearbetade vårt material var vi förberedda på att det kunde bli etiska 

dilemman med hur vi ska behandla det utan att någon kommer till skada. Enligt Denscombe 

(2000) är det etiska problemet med observation att man kan få information i förtroende ifrån 

den observerade. Det problemet som kan uppstå när materialet ska behandlas är om hur vidare 

det ska tas med i undersökningen eller inte. Tas material upp som kan skada måste man ha en 

bra motivering. 
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4. Resultat och analys 
 
Nedan följer vårt resultat där vi tar upp våra observationer och pedagogernas intervjuer. Efter 

varje observation och intervju kommer en analys och slutligen finns det en sammanfattning av 

resultatet. 

 

4.1 Pedagog.1 

Pedagog nummer ett är en kvinna som vi i texten benämner som Jenny. Hon är i 30 års åldern 

och jobbar på en småbarnsavdelning där barnen är ett till tre år. De barn som förekommer i 

denna observation är Lasse tre år och Tea ett och ett halvt år, Även pedagogerna Kristina och 

Eva är med. Situationen utspelar sig i det stora lekrummet på småbarnsavdelningen. Lasse 

bygger med stora klossar och Tea behöver en ny blöja. 

 

4.1.1 Observation  

Jenny frågar Lasse om han vill ha fler klossar att bygga med. Det vill han och sedan Jenny om 

de ska gå in på en annan avdelning och fråga om de kan få låna en back av dem. De går in 

tillsammans och frågar. Lasse kommer tillbaka med en back och börjar bygga. Jenny sitter 

bredvid och hjälper honom att bygga. Efter ett tag så råkade han välta bygget. Jenny säger 

ojdå, vi får bygga upp den igen. Det är du bra på. Jag måste byta blöja på Tea, kommer sen 

igen. Går iväg och byter blöja. Lasse börjar bygga med Eva istället. Efter ett tag när Jenny ser 

att Lasse börjar lägga klossar på ett annat barn och att det barnet blir ledsen frågar Jenny om 

han ska leka mer eller om de ska lämna tillbaka klossarna. Lasse vill leka mer. Jenny börjar 

städa på avdelningen. Frågar Lasse igen om han vill leka med klossarna för han har sprungit 

över till en annan del av rummet. Han vill inte leka mer med dem och börjar plocka undan 

tillsammans med Jenny. Hon frågar om han vill gå in själv på den andra avdelningen och 

lämna backen. Det vill han och går iväg med den.  
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4.1.2 Intervju  
Vad har du för tankar och funderingar om det som hände? 

 

Jag tycker att barnen är bra på att leka själva och tillsammans med de andra barnen. Vi hjälper 

till om det behövs och stöttar dem när de lär sig leka. Vi vill inte gå in i deras rollekar utan 

vill att de ska klara så mycket som möjligt. De hoppar mellan lekarna så det är svårt att få till 

en utvecklad lek. Men vi vill att barnen ska ta stor plats och vill inte avbryta deras lek. Vi 

sitter i lugn och ro på golvet för att barnen ska känna sig trygga. Men vi behöver gå ifrån när 

det finns barn som behöver få sin blöja bytt, snyta näsor, trösta och vid lämning och hämtning 

av barnen. Om vi är lugna blir barnen lugna men ibland är det mer spring än vad jag önskar. 

Barnen lär sig i leken och de leker för det är roligt. De lär sig att bli sociala med de andra 

barnen. Mycket kommer fram i leken utan större eftertanke från barnens sida. Man ser mer i 

leken hur barnen fungerar mer spontant. 

 

Har ni några tankar med er miljö? 

 

Tanken är att det ska vara mycket för sinnena att titta och känna på. Vi har speglar, skynke att 

krypa in och gömma sig bakom. Barnen vill ha koll på oss men vill de gå undan så finns det 

utrymme för det. Miljön ska vara en stor pedagog för barnen och vi ska stötta. Att plocka 

undan efter sig kan vara svårt för att då glömmer barnen bort nästa lek. Vi har inte så många 

regler på avdelningen men det finns några till exempel att puzzlet ska vara vid bordet. Det får 

lov att vara stökigt för att barnen kan hitta nya lekar när de ser alla leksaker framme. 

 

4.1.3 Analys  

När vi tittar på observationen och intervjun med Jenny ser vi att det finns motsättningar i det 

hon gör och det hon säger. I observationen börjar hon bygga tillsammans med Lasse och 

frågar om han vill ha fler klossar och de går iväg för att hämta på en annan avdelning.  Vi tror 

att pedagogen menar väl och vill utveckla Lasses lek genom att hämta fler klossar. Men 

samtidigt blir det ett avbrott i leken. Lasse såg inget behov av fler klossar förrän Jenny 

frågade honom. 
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När de kommer tillbaka på avdelningen med en ny back hinner inte leken komma igång förrän 

Jenny går därifrån. Jenny anser att barnens lek inte ska avbrytas och att det ska vara lugn och 

ro så att de känner sig trygga. Men det vi ser i observationen är att Jenny inte skapar någon 

lugn och ro utan avbryter Lasses lek. Lasses lek utvecklas inte för att han inte får någon ro till 

det. Jenny säger att det får vara stökigt och att miljön ska vara en stor pedagog men samtidigt 

går hon städar och plockar upp saker på avdelningen. Hon säger att barnen kan hitta nya 

leksaker när allting ligger framme och det kan leda till nya lekar. 

 

4.2 Pedagog 2 

Pedagog nummer två är en kvinna som vi har döpt om till Kristina. Hon är i övre 20 års ålder 

och jobbar på en småbarnsavdelning där barnen är ett till tre år. De barn som förekommer är 

Jakob som är två år, Arvid som är ett och ett halvt år och Anna är två år. Denna situation 

utspelar sig i det stora lekrummet på småbarnsavdelningen. Jakob leker med byggare Bob och 

Arvid leker med ett sjörövarskepp bredvid. Anna kommer och sätter sig i pedagogens knä. 

 

4.2.1 Observation 

Kristina frågar Jakob om han vill in och leka. Hon sitter med Arvid i sitt knä på en matta och 

pratar med en mamma. Mamman går iväg. Kristina stannar kvar på golvet. Arvid leker med 

ett sjörövarskepp och Jakob leker bredvid med byggare Bob. Anna kommer och sätter sig i 

Kristina knä. Anna räcker fram sin docka till Kristina . Kristina tar emot dockan och säger att 

dockan vill tillbaka till mamma. Anna säger rutschkana och Kristina frågar om dockan vill 

åka där. Anna går bort till rutschkanan och då frågar Kristina om dockan kan åka själv eller 

om hon ska få sitta i Annas knä. Anna åker ner med dockan i knäet. Kristina vänder sig mot 

Jakob och Arvid igen. Hon tar en leksaksbil och säger nu kör jag. 
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4.2.2 Intervju 

Vad har du för tankar och funderingar om det som hände? 

 

Jag vill få Jakob att komma in för att han vinkar bättre så att det blir ett lugnt hejdå. Sen ville 

jag hjälpa Anna att komma igång och leka. Jag snappade upp rutschkanan och frågade om 

dockan ville åka. Jag vill stötta och hjälpa igång leken samtidigt som jag observerar vad som 

händer runt omkring och ser hur barnen utvecklas i leken. Jag har märkt att Jakob vill leka 

mer med andra barn, han har blivit gladare och kommit in i gruppen. Jag vill inte störa leken 

och barnen i onödan men ibland behövs det ledas in på lek. Barnen tycker om att leka med en 

vuxen. De undersöker och sedan går de till nästa lek. En lek varar inte så länge och det finns 

rutiner som är avbrott från leken så som näsor, blöjor, frukt och att gå ut. När de går ut på 

sommaren blir det inget större avbrott i leken får då tar barnen bara på sig skorna och sen ut. 

Men på hösten och vintern behövs det mer kläder och barnen får svårare att röra på sig ute, då 

blir det ett större avbrott. Leken är lärande. Det ska vara roligt och barnen blir socialiserade. 

Man lär sig allt i leken så som motorik, fantasi med mera. Det kan variera om man styr och 

frågar barnen i leken. Man styr den både medvetet och omedvetet. Jag tycker inte att vi styr 

leken så mycket. Vi pratar ibland inom arbetslaget hur man ska agera i en viss situation. Vi lär 

barnen att leka och finns där för att stödja och utveckla den med ord och saker. Vi observerar 

leken. Det finns inget onödigt tjat om att städa, det gör inget om det är stökigt. I så fall hjälper 

vi till att städa sen.  

  

Har ni några tankar med er miljö? 

 

Miljön är viktig för små barn. De undersöker miljön och det behövs speglar och färger. Det 

finns olika sorters leksaker men alla leksaker behöver inte vara framme samtidigt. Man kan 

byta ut dem lite då och då. Leksakerna finns i barnens höjd för det mesta. Dörren är stängd till 

målarrummet för att vi vill ha koll när de är där inne. Vi har ett rum som vi varierar innehållet 

i, för tillfället är det ett dockrum. Vi vill att barnen först och främst ska känna sig trygga och 

kunna leka. Ibland har vi olika prova på aktiviteter med barnen men hinner vi inte med det så 

stressar vi inte för att göra det.  
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4.2.3 Analys  

I denna observation ser man att Kristina är medveten och har en eftertanke med det hon gör. 

Hon frågar Jakob om han vill leka för att han ska vinka bättre till sin mamma. Kristina vill få 

igång Annas lek istället för att hon ska sitta i hennes knä, därför försöker hon få in Anna i en 

docklek. Hon tar upp att de inte styr så mycket men att det finns styrning som sker både 

medvetet och omedvetet. I observation ser vi att det förekommer mycket styrning för att 

barnen ska kunna leka. Kristina kallar det för att leda barnen in i lek men hon vill samtidigt 

inte störa dem i onödan. Hon säger att de lär barnen att leka och utvecklar deras lek med ord 

och saker. Kristina tar också upp att barnen ska känna sig trygga och det tycker vi att hon gör 

för att hon sitter på golvet bredvid dem. Samtidigt som hon sitter i lugn och ro vid barnen 

observerar hon dem och ser om de utvecklas i leken. Kristina tar upp i intervjun att det inte 

gör något om det är stökigt på avdelningen och hon plockar inte undan några leksaker i 

observationen. 

 

4.3 Pedagog 3 

Pedagog nummer tre är en kvinna som vi har döpt till Eva. Hon är i 20 års åldern och jobbar 

på en småbarnsavdelning där barnen är ett till tre år. Barnen som är med i situationen är Lasse 

tre år, Arvid ett och ett halvt år och Elenor som är två år. Det utspelar sig i det stora 

lekrummet på småbarnsavdelning. Lasse leker med klossarna och Elenor vill också leka med 

klossar.  

 

4.3.1 Observation  

Eva börjar bygga med Lasse. Lasse vill först inte bygga mer men börjar bygga igen när han 

ser att Eva gör det. Elenor börjar också bygga men då säger Lasse nej du får inte bygga här. 

Eva säger att hon visst får hjälpa till. De bygger högt och Eva säger att nu syns du inte snart 

Lasse. Lasse säger vi har byggt högt, upp i taket. Lasse välter bygget och då säger Eva nu blir 

det inte så högt ju. Hon frågar Lasse om han kan ta bort den röda klossen. Arvid ramlar och 

Eva går därifrån för att trösta honom. Bygget stannar upp och Lasse och Elenor går därifrån. 
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4.3.2 Intervju  

Vad har du för tankar och funderingar om det som hände? 

 

Jag ville få dem till att bygga och inte bara stå och titta. Jag ville se om han kunde vilken färg 

som var röd men han visste inte vilken färg det var. Var tvungen att hjälpa och trösta Arvid 

och ha koll på de andra barnen. Elenor behöver få hjälp för att komma in i leken för hon sitter 

gärna bara i en vuxens knä. Man försöker vara en av dem och vara med och leka inte bara 

övervaka. Barnen ska inte bara sitta utan få dem till att komma igång att leka. Vissa har lätt 

för att börja leka medan andra har svårare. De som bara sitter får man hjälpa igång. I leken lär 

de sig att ta hänsyn och man får vänta på sin tur med leksakerna. Lära sig att lyssna på oss och 

på de andra barnen. Att de får leka av sig och inte bara göra saker som vi bestämmer. 

 

Har ni några tankar med er miljö? 

 

Det finns ett dockrum där de kan leka. Om det är mer avskilt så blir det roligare. Vi läser i en 

hörna sen finns det en byggavdelning med klossar och tåg. Det är bra att det är uppdelat för då 

blir det lugnt. Det kan bli mycket saker framme men det är bra för de hittar nya saker att leka 

med. Man behöver inte plocka upp det jämnt men det ska plockas upp. Det finns 

avgränsningar i rummet där barnen kan leka ifred om de vill.  

 

4.3.3 Analys 

I denna observation ser vi att Eva avbryter Lasses lek och tar med ett annat barn i hans lek 

som han inte vill. Samtidigt vill hon att Elenor ska komma in i leken för hon brukar bara sitta 

i en vuxens knä. Mitt i byggandet frågar Eva om Lasse vet vilken färg en kloss har. Men det 

vet han inte och Eva utvecklar det inte vidare. Här kan inte vi se att hon hade någon eftertanke 

med det hela utan att det blev ett störande moment i Lasses lek. Eva tar upp i sin intervju att 

hon försöker leka med barnen på deras nivå och vill inte bara övervaka dem. Vi ser inte att 

hon går in i leken på barnens nivå för att hon ställer frågor i lärande syfte när hon leker med 

dem. Hon tycker att hon övervakar barnen när hon inte är med dem och hon kan inte se nyttan 

med att observera dem. 
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I slutet av observationen ramlar Arvid och Eva går dit för hon måste trösta honom. När hon 

gör detta avbryts Lasses och Elenors lek och den kommer inte igång igen. Här ser vi hur en 

lek avbryts helt för att pedagogen går därifrån. 

 

4.4 Pedagog 4 

Pedagog nummer fyra är en kvinna som vi kan kalla Helen. Hon är i 30 års åldern och jobbar 

på en avdelning där barnen är tre till fyra år. De som förekommer i observation är barnet 

Maria som är tre år och pedagogerna Karin och Pelle. Maria kommer inte igång att leka utan 

håller sig till Helen. 

 

4.4.1 Observation  

Helen klipper ut bokmärken och observerar vad som händer. Hon pratar med Pelle. Helen 

sitter i mitten av rummet och pratar med mammor som lämnar sina barn. Marias mamma går. 

Helen frågar om hon får titta på Marias handduk och de får hon. Maria hjälper att hålla reda 

på pappersbitarna efter bokmärken. Hon går iväg men tittar vad Helen gör. Hon kommer 

tillbaka igen och sätter sig vid Helen och pratar lite. Helen går upp och ut till köket Maria 

följer efter och pratar med Helen. Helen och Karin pratar med varandra. Helen pratar med 

barnen i köket och sätter sig i mitten på golvet igen. Maria kommer fram till Helen och 

simmar på golvet bredvid Helen. Sen springer Maria till köket igen. Maria kommer tillbaka 

till Helen och sätter sig bredvid henne och reser sig igen när Helen reser sig upp. Helen svarar 

i telefonen. 

 

4.4.2 Intervju  

Vad har du för tankar och funderingar om det som hände? 

 

Jag tänkte inte på att hon följde efter mig. Det är lätt att sätta sig ner och vid detta tillfälle var 

det att klippa ut bokmärken till smällkaramellerna vi ska göra. Jag kan få dåligt samvete men 

barnen leker bra själva. Sen finns mina kolleger där och då kan de kolla. 
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För de plockar inte eller planerar framåt. Jag tycker det är roligt att plocka och är den som 

brukar fixa med det mesta. Men ibland hade det varit skönt om de andra gjort det istället så att 

jag hade kunnat koncentrera mig på barnen. Jag samlar upp de som behöver samlas upp. Det 

är bra att prata med föräldrarna de ska känna sig trygga med oss. I vår verksamhet ska vi hålla 

oss i bakgrunden till barnens lek. Vi pratar och diskuterar med varandra om barnen. För att 

det ska bli mer klart vad de kan och hur de utvecklas. Det kan bli för mycket prat ibland. 

Maria behöver trygghet och hennes mamma behöver trygghet. Alla barn har olika behov. 

Maria behöver styrning för annars är hon överallt. Hon är orolig och behöver klara och tydliga 

regler. Jag styr mer men vet inte om det är bra eller dåligt. Det är svårt. Vi vill lära dem ett 

beteende hur man ska vara i leken. Barnen använder leken för att bearbeta och bli sociala. 

Leken är helande för att de lever ut sig i den för att bli hel. Alla har något att få ut ur leken. 

Jag tänker mycket på de barn som inte leker. Barn blir hela i leken och de mår inte bra av att 

inte få ut leken. Man får tvinga leken på dem genom att servera och hjälpa dem. Skapa en god 

lekstämning. Vara tillåtande i leken och visa att det är okej att leka. I leken prövar man och 

det behöver inte vara rätt. Lek kan kännas som på riktigt man lever sig in i den. Man utstrålar 

lusten till att leka. Leken gör att man ser sig själv. När jag tänker på hur att det var att leka när 

jag var liten får jag gåshud och känner glädjen. Jag minns när jag och en kompis lekte vid ett 

bygge, vi gjorde glass av pinnar, tjära och isolering. Det var härligt. Det är en känsla som jag 

vill att alla ska få känna. 

 

Har ni några tankar med er miljö? 

 

Vi har tänkt att vi vill ha en lätt och öppen miljö. Man ska kunna se vad som finns och inte bli 

blockerade av det som finns där. Fri yta och något som gör det trevligt. Barnen ska känna en 

lust till att leka. Barnen leker i det fria utrymmet och där ska atmosfären vara ren men ändå 

trygg. Inte ge för många intryck. Mattorna vi har i rummet ska signalera olika lekområden. 

Det är för att det inte ska bli så kaosigt. Det som är temat för tillfället ska synas som nu är det 

kompisormen och veckans kompis. Barnen ska själva kunna tillföra saker till leken. Barnen 

leker med olika leksaker och byter ibland. Man beskyddar leken genom att ha olika 

utrymmen. 
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4.4.3 Analys 

I denna observation ser vi att Maria inte kan komma igång att leka. Hon håller sig nära Helen 

och verkar orolig. Helen tar upp i sin intervju att om det finns barn som inte kan leka så måste 

man tvinga på dem lek och skapa en god lekstämning. Men det ser vi inte att hon gör i denna 

situation. Hon har tagit på sig rollen som den som ordnar med det praktiska. Medan de andra 

sitter med i barnens lek. De hade kunnat byta ibland för att barnen tyr sig till olika pedagoger 

och Maria har tyr sig mest till Helen. Helen är medveten om att hon styr leken men hon vet 

inte om det alltid är bra. Hon nämner att Maria behöver styrning för att annars är hon överallt. 

Vi kan inte se i observationen att hon styr Maria.  

 

4.5 Pedagog 5 

Pedagog nummer fem är en kvinna som vi kan kalla Karin. Hon är i 30 års ålder och jobbar på 

en avdelning där barnen är tre till fyra år. De barn som förekommer i denna observation är 

Johan tre år, Walter tre år, Felix fyra år och Hanna fyra år. Walter och Johan leker 

tillsammans. Felix letar efter en leksak och Hanna har precis kommit med sin mamma. Det 

utspelar sig i det stora lekrummet på avdelningen.  

 

4.5.1 Observation 

Karin hjälper två killar att ta ner en låda med lego. Hon frågar först om de inte ska leka med 

borgen mer men det vill de inte. Hon sätter sig i mitten av rummet och pratar lite med två 

barn. Karin säger till Johan att du höll ju på att leka med det där borta. Johan säger att javisst 

ja. Skulle inte ni bygga en borg frågar Karin men Johan och Walter säger nä vi skjuter. Hon 

frågar dem om de inte ska leka mer med klossarna. Det vill de inte. Karin säger att då får vi 

plocka undan. Men då säger Johan men jag vill leka med dem. Karin säger då får du plocka 

undan den sen. Karin börjar hjälpa Felix att leta efter en gubbe med blå hatt. Hon frågar de 

andra killarna om de sett den. Men det har de inte. Karin pratar med Hanna och frågar vad 

hon har hittat på med i helgen. Hanna svarar. Sen frågar Karin om hon vill kolla på de nya 

böckerna de har lånat. Det vill hon och går dit med sin mamma. 
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4.5.2 Intervju 

Vad har du för tankar och funderingar om det som hände? 

 

När jag tog ner klossarna så sa de att de skulle bygga en mur. Jag ville se om de kunde koppla 

ihop och börja leka. Tycker att det är okej med lite stök men jag kan inte låta bli att plocka 

undan. Försöker leda dem lite. När barnen kommer in så märker man om föräldrarna vill 

stanna kvar en stund och då backar man undan. I leken lär sig barnen. De bearbetar det de ser 

och de lär sig den sociala biten och tar hänsyn till varandra. Man ska vara tillgänglig så man 

kan hjälper barnen i deras lek med konflikter. Man ska låta barnen leka själva men ibland kan 

man vara med i barns lek för att visa att man är på deras nivå. Tanken av att sitta i mitten är 

att man ser alla, kan hjälpa, stötta leken och styra den. 

 

Har ni några tankar med er miljö? 

 

Utklädningsrummet kunde ha varit lite bättre organiserat, annars leker de bra med de andra 

sakerna. 

 

4.5.3 Analys 

I observationen ser vi att Karin gärna vill att barnen ska plocka undan efter sig men i intervjun 

säger hon att det inte gör något att det är stökigt. Vi ser att genom att fråga barnen om de har 

lekt färdigt och att de ska plocka undan avbryter hon deras lek som de har påbörjat. Karin vill 

att barnen ska leka själva och att hon finns tillgänglig för att lösa konflikter. Det kan vi se i 

observationen att hon inte går in i barnens lek utan hon hjälper dem att hitta leksaker så att de 

kan leka vidare. Vi kan också se att Karin styr tillbaka barnen till leken som de började med 

genom att påminna dem när de har gått ifrån leken och börjat med något annat. Vi tror att det 

beror på att hon vill att barnen ska städa efter sig. 
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4.6 Pedagog 6 

Pedagog nummer sex är en man som vi kan benämna som Pelle . Han är i 20 års åldern och 

jobbar på en avdelning där barnen är tre till fyra år. De barn som förekommer i situationen är 

Felix fyra år, Nikkie fyra år, Walter tre år och Johan tre år, även pedagogerna Helen och 

Karin förekommer. Pelle läser en saga för Nikkie. Walter, Johan och Felix leker tillsammans i 

det stora lekrummet. 

 

4.6.1 Observation P.6 

Pelle sitter i mitten tillsammans med Helen och pratar med mammor. Pelle hjälper Felix att 

knyta på ett bälte runt midjan. Nikkie kommer fram och frågar om Pelle vill läsa en bok för 

henne och det gör han. Pelle och Karin pratar i mitten. De blir tysta och tittar på Walter, Johan 

och Felix när de leker. De ska ge presenter till barnen i dockrummet, då säger Pelle nä ta inte 

in dem där. De ska stanna här inne. Då börjar barnen gå runt i rummet och frågar om det finns 

några som vill ha presenter. Pelle plockar undan puzzel och går sedan in i dockrummet. Han 

kommer tillbaka därifrån med en skattkista som inte ska vara därinne. Pelle säger till barnen 

att de inte får springa, sen går han fram till tre barn som satt i soffan och sa till dem att inte 

springa. Ni kan ju leka med borgen istället. Barnen säger att vi leker pirater men Pelle säger 

att det får ni göra ute sen. Innan Pelle går därifrån säger han till dem att ta det lite lugnt. 

Barnens lek stannade upp men kom igång igen. 

 

4.6.2 Intervju 

Vad har du för tankar och funderingar om det som hände? 

 

Jag tycker om att sitta i mitten för att man har uppsikt åt alla hållen. Jag trivs bra där. Jag 

sitter där för att det ska vara lugnt i leken. Jag vill inte att det ska vara för rörigt med sakerna. 

Lugnt och lugnt, lite bus gör inget men det fungerar inte om tio ungar skriker hela dagen. Man 

tänker inte på varför man gör det utan det är vardag. Man vet vad som kommer att hända om 

man inte gör det. 
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Man försöker låta dem leka själva men klarar de inte det får man gå in i leken, då menar jag 

konflikter. Jag ser först om barnen kan lösa det själva. Ibland ser jag mig själv som en polis 

och det är tråkigt både för mig och för barnen. Barnen ska själv kunna hitta på en lek så att de 

har skoj, pedagogen ska inte bestämma. De utvecklas i den fria leken.  

 

Har ni några tankar med er miljö? 

 

Vi har ett rum som ändrar innehåll varje år. Jag tycker att vi har lite utrymme skulle gärna 

vilja ha ett rum till. De viktigaste sakerna har vi väl och vill inte ha för mycket saker. Lekarna 

ändras efter barngrupperna. Den gruppen som vi har nu tycker om att leka med pirater och 

borgen. Flickorna tycker om att vara i dockrummet. Alla tycker om att pyssla. Vi har köpt 

hem riddare för att de tycker om att leka med dem. Det får gärna vara stökigt men inte slänga 

sakerna överallt. Man måste plocka undan när man använt leksakerna. 

 

4.6.3 Analys 

I denna situation ser vi att Pelle vill ha kontroll på allt som händer på avdelningen. Han sitter 

gärna i mitten så att han kan se vad som händer på avdelningen. Han vill att det ska vara lugnt 

och att barnen inte ska skrika. Walter, Johan och Felix vill ge presenter till de i dockrummet 

men det får de inte för Pelle. I intervjun säger han att barnen själva ska kunna hitta på en lek 

och att pedagogen inte ska bestämma. Men i observationen avbryter han deras påtänkta lek för 

att han inte vill ha in de sakerna i dockrummet. I slutet av observationen gör han samma sak 

när han säger till killarna att de ska lugna ner sig och frågar om de inte kan leka med borgen 

istället. Han tycker att han är en polis ibland och att det är tråkigt för honom och för barnen 

men han verkar inte ha tänkt på att han kan bryta det mönstret. Han säger också att han inte 

tänker efter vad han gör utan att det har blivit en vardag för honom. Vi tror att han vill ha en 

makt över barnen så att han ska kunna skapa en lugn miljö och att de ska lyssna på honom. 

Det gör inget om det blir stökigt men han vill att barnen ska plocka upp efter sig när de har 

lekt färdigt. 
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4.7 Sammanfattning av resultatet 

Vi kommer här att ta upp tre huvuddrag som vi kan se i vårt resultat och det är pedagogernas 

styrning av leken, när de avbryter och stödjer leken. 

 

Styrning av leken. I resultatet kan vi se att pedagogerna styr barnens lek. De gör det både på 

ett medvetet och ett omedvetet sätt. De tillvägagångssätten som pedagogerna styr på är bland 

annat när de vill att leken ska utvecklas. De frågar om de vill ha in mer lekmaterial i leken för 

att utveckla den. Ett annat sätt att styra är genom att få barnen att börja leka. Pedagogen kan ta 

en leksak och börja leka med den för att locka barnen till att börja leka. Vi ser även en annan 

form av styrning där pedagogen styr in barn i redan pågående lek. Barnet vill inte ha med fler 

i sin lek men det respekterar inte pedagogen utan låter ett annat barn vara med. Där finns även 

en pedagog som styr barnen tillbaka till deras första lek. Barnen hade börjat göra något annat 

då pedagogen frågade om de lekt färdigt. Som vi nämnt innan tror vi att pedagogen ville 

påminna dem att städa upp efter sig. En annan pedagog styr barnens lek för att det inte ska bli 

stökigt på avdelningen. Detta gör pedagogen genom att inte tillåta att leksakerna flyttas 

mellan rummen. De kan också styra barns lek med den miljö som finns på förskolan. 

 

Avbrott i leken. Något som också förekommer i resultatet är att pedagogerna avbryter barnens 

lek. I intervjuerna tar pedagogerna upp att de inte vill avbryta barnens lek men när man jämför 

det med observationerna så tycker vi att de gör det i stor utsträckning. Det finns avbrott som 

uppkommer när pedagogerna vill utveckla barnens lek. De frågar mitt i leken om de vill ha 

mer leksaker i den utan att barnen har bett om det. Ett vanligt avbrott var när pedagogerna 

gick ifrån barnens lek och gjorde något annat. De barnen som pedagogerna lämnade slutade 

att leka. Där fanns de pedagoger som avbröt barnens nybörjade lek genom att be dem städa 

undan efter den lek som de haft innan. Det finns också en situation där pedagogen avbryter en 

pågående lek för att han tycker att den är för våldsam och högljudd. Det gör pedagogen 

genom att säga till dem att lugna ner sig och föreslå en lugn lek. 

 

Stödjer leken. De flesta av pedagogerna säger att de vill stödja och utveckla barns lek men det 

är inte alla som gör det i handling. 
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Men vi har sett att det finns pedagoger som vill utveckla barns lek med hjälp av ord och saker. 

Det finns de pedagoger som hjälper barnen att hitta saker som de behöver i sin lek. Vissa 

pedagoger sitter på golvet tillsammans med barnen och inger en trygghet och stödjer leken. På 

ena avdelningen har de kommit överrens om att en av pedagogerna ska ordna med det 

praktiska medan de andra kan sitta ner och stödja barnens lek. 

 

4.8 Slutsats 

De slutsatser vi kan dra ifrån vårt resultat är att pedagogens betydelse spelar en stor roll för 

barns lek. Leken måste få vara viktig och få ta plats i verksamheten men vad vi kan se är att 

den inte är viktig. Pedagogerna avbryter och stör leken omedvetet. När vi tittar på resultatet 

kan vi se att pedagogerna säger att leken är viktig men de agerar på ett annat sätt. Vi kan 

också se att pedagogerna styr leken både omedvetet och medvetet. Styrning kan vara positiv i 

den bemärkelsen att pedagoger leder in de mindre barnen på lek. Pedagogerna kan också 

genom miljön utveckla barnens lek. Den negativa styrningen är bland annat när pedagogen 

styr bort barnen från den lek som barnen börjat med för att städa eller lugna ner leken. 

Styrningen är då för pedagogernas skull för att det inte ska bli för stökigt och för stimmigt. En 

annan slutsats som vi kan dra är att det är viktigt att skapa en trygghet för barnen då utvecklas 

leken. 
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5. Diskussion 

Här nedan kommer vi att ta upp vår metoddiskussion där våra tankar om hur forskningen gick 

tas upp. Här finns också vår resultatdiskussion där diskuteras de tre huvuddragen som vi sett i 

vårt resultat och knyta an till litteraturen, vårt syfte och vår frågeställning.  

 

5.1 Metoddiskussion 

När vi gjorde vår forskning blev det inte som vi hade tänkt oss med våra videoobservationer, 

pedagogerna kände sig inte bekväma med videokameran. Därför fick vi istället göra 

fältanteckningar under observationen. Det var svårt att skriva ner allt som förekom i 

observationen och därför kan vi ha missat vissa detaljer som vi hade kunnat fånga med en 

videokamera. Det var första gången vi gjorde ostrukturerade intervjuer och alla blev inte 

riktigt bra. Vi märkte att det var svårt att göra en ostrukturerad intervju för de som blev 

intervjuade ville få medhåll ifrån oss. De ville höra vad vi tyckte och få mer bekräftelse än 

vad de fick. Det var svårt att få pedagogerna att utveckla sig utan att ställa ledande frågor. 

Desto fler intervjuer vi gjorde desto säkrare blev vi. Vi var två som intervjuade en pedagog åt 

gången och detta kan ha gjort att pedagogen kände sig i underläge. Skulle vi ha gjort om vår 

undersökning hade vi filmat mer så att pedagogerna hade känt sig vana vid kameran. Vi hade 

gjort fler intervjuer så att vi hade känt oss säkrare och bandat intervjuerna samtidigt som vi 

gjort anteckningar. Efter en tillbakablick på studien skulle vi ha haft ett större urval på 

förskolor och pedagoger. På grund av tiden valde vi att använda oss av en förskola och två 

avdelningar för att få en kännedom om personalen och barnen. Vi ville att personalen skulle 

veta vilka vi var för att de skulle känna sig säkra med oss och våga utrycka sina tankar och 

funderingar. Om personalen inte hade haft kännedom om oss innan hade vi inte fått 

utvecklande intervjuer. Det som vi tagit upp ovan kan ha påverkat hur resultatet blev. 

 

5.2 Resultatdiskussion 

I vårt resultat kan vi se att pedagogerna har olika tankar och funderingar om barns lek och sitt 

eget agerande. Lillemyr (1990) anser att hur vi som pedagog förstår och uppfattar leken beror 

på våra värderingar, erfarenheter, kunskaper och med alla begränsningar som det innebär.  
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Norén-Björn (1990) tar upp att arbetslagets kunskapssyn och människosyn påverkar vilket 

lekklimat som uppstår i barngruppen, antingen blir det lekvänligt, lekneutralt eller lekfientligt. 

Detta kan vi hålla med om och vi tycker att det är viktigt att pedagoger i arbetslaget diskuterar 

leken och kan komma fram till en gemensam ståndpunkt. Lillemyr (1990) delar in pedagoger i 

tre kategorier förmedlingspedagog, utvecklingspedagog och dialogpedagog. I vårt resultat kan 

vi se förmedlingspedagog och utvecklingspedagog men saknar en dialogpedagog. När vi 

knyter an till vårt resultat tycker vi att pedagogerna är en blandning av förmedlingspedagog 

och utvecklingspedagog. De vill att barnen lär sig grunderna i leken och observerar dem 

istället för att ta en roll och leka med dem. De använder sig av miljön för att stimulera leken 

på bästa sätt. Vi anser att det är bra om man är lite av alla tre pedagoger. Dialogen är viktig 

för att barnen lär sig att bli sociala och samspela tillsammans med andra barn.  

 

5.2.1 Styrning av leken 

I resultatet ser vi att det förekommer mycket styrning från pedagogerna och det skedde både 

medvetet och omedvetet. Vi kan se när en pedagog styr in ett barn till att börja lek. Kristina 

sitter på golvet tillsammans med Anna och försöker leda in henne på lek. Anna säger 

rutschkana och då frågar Kristina om dockan som Anna har i knäet vill åka rutschkana. Anna 

och dockan går iväg och åker rutschkana. I intervjun med Kristina tas det upp att hon vill leda 

in barnen på lek med hjälp av ord och saker. Olofsson (1991) anser att en vuxnen väcker 

barnets lekförmåga och lär barnet vad lek är och hur man kan leka. Enligt Lillemyr (1990) 

behöver pedagogen hjälpa barnen att få en konstruktiv utveckling av leken i form av allsidig 

och utvecklande upplevelser och erfarenheter. Som pedagog är det bra om man har tänkt 

igenom sitt deltagande i leken och vilka mål och syfte man har med den. Det vi kan se i 

resultatet är att Kristina har funderat över sitt deltagande i barnens lek och är medveten om 

vad hon gör. Vi tycker att pedagogerna i arbetslaget borde diskutera hur de ser på lek och hur 

de ska agera i den. Vi såg även i resultatet att där fanns ett barn som inte kom till ro att börja 

leka. Barnet höll sig i närheten av en pedagog och pratade med henne och hjälpte till att samla 

ihop rester från bokmärken. Pedagogen försökte inte att få igång hennes lek men tog upp i 

intervjun att hon borde ha tvingat på henne lek. Vissa barn behöver styrning för annars 

kommer de inte igång att börja leka. Månsson (2000) tar upp att små barns lek utvecklas i 

gemenskap med en emotionellt närstående vuxen, i ett sammanhang med samhället och 

kulturen. Enligt Månsson vill små barn ha kontakt med de vuxna i den ”fria leken”. 
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Vi anser att det finns olika sätt att styra leken på men själva ordet styrning har en negativ 

klang, som vi nämnt ovan behöver det dock inte alltid vara negativt.  

 

I resultatet finns där pedagoger som styr leken för att förhindra att det blir stökigt och även för 

att avsluta oönskad lek. De styr inte i första hand för de andra barnen ska må bra i leken utan 

för sin egen vinnings skull. Tullgren (2003) anser att pedagogerna måste tänka på vad de gör i 

leken. Lek är aldrig fri från vuxnas styrning. Hon påstår att pedagogerna inte ska sluta styra 

barnen utan att de ska bli mer medvetna att det förekommer styrning. Hon tar upp att 

förskolorna styr barnens val av lek beroende på om pedagogerna tycker om den eller inte. 

Tycker pedagogerna att leken är för våldsam så går de in i leken och styr den till en lugnare 

lek. De gör det på ett sådant sätt att barnen inte märker att leken byter riktning. Vi kan inte se 

att pedagogerna gör en smidig övergång till annan lek utan att pedagogen avbryter den och 

föreslår verbalt en lugnare lek istället. På avdelningarna fanns ett gemensamt beslut att inte gå 

in i barnens lekar utan de ska leka själva. Vi tycker att leken kan utvecklas om pedagogen tar 

en roll i barnens lek och även att man utvecklar miljön. Norén-Björn (1990) tar upp att det 

finns en tabu mot att lägga sig i barns lek och att vara ”tokig” och använda sig av sin fantasi 

inför sina arbetskamrater. Pedagogerna har tappat möjligheten av användningen av den fria 

leken. Traditionen finns fortfarande på många håll där pedagoger inte vill lägga sig i leken. 

Författaren säger också att vuxna som är lekfulla och har mycket fantasi inbjuder till lek. Barn 

har svårt att motstå en pedagog som inbjuder till lek för att leken har en stor makt över dem. 

En positiv egenskap för pedagogen är att vara lekfull, då är det ett steg till att kunna leda 

andras lek. Vi upplever att pedagogerna tycker att det är jobbigt att leva sig in i fantasin och ta 

en roll. De har svårt att släppa vardagen och alla rutiner som förekommer på förskolan. 

Pedagogerna hade haft mycket att vinna om de varit lekfulla tillsammans med barnen. Barn 

tycker om när vuxna är med och leker men de ska ha samma regler i leken som barnen. Det är 

också betydelsefullt att barnen får leka själva när de vill det. Lindqvist (1997) tar upp att de 

vuxna ska låta barnen vara självständiga och låta dem göra så mycket som möjligt själva, då 

visar man att man är intresserad av deras lek, genom att inte avbryta den. Många pedagoger 

vill inte störa barns lek men ibland kan det behövas en vuxen som hjälper till. 

 

En del av pedagogerna tycker det är jobbigt om det blir för stökigt på avdelningen. De går och 

plockar undan leksaker medan barnen leker och de avbryter barnens lek för att de ska städa 

efter sig. 
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Vi såg i resultatet att en av pedagogerna styrde tillbaka barnen till deras första lek genom att 

fråga om de var färdiga och att de i så fall skulle städa upp det de lekt med. Norén-Björn 

påstår att om barns lek ska kunna utspela sig under en längre tid så behövs de föremål som har 

en viktig laddning i leken få stå kvar så att barnen kan få fortsätta att leka. Vi håller med 

Norén-Björn att det lekmaterialet som barnen använder ska få stå kvar så att de ska kunna 

komma tillbaka till den lek de höll på att leka. Vi såg en pedagog som hindrade barns lek 

genom att stoppa barnen när de ville gå till ett annat rum och ge presenter till dem som var 

därinne. Pedagogen ville inte ha in de sakerna i det rummet för då blev det rörigt på 

avdelningen. Lindqvist (1995) tar upp i sin avhandling att de vuxna hindrar barnen att leka i 

den utsträckning som de vill. Hon skriver också att Dencik påpekat att barnen inte är fria från 

direktstyrning i den ”Fria leken”, men förskolans struktur och miljö gör att barnen leker den 

lek som det finns möjlighet till. Vi anser också att barns lek aldrig är fri från pedagogernas 

styrning. Pedagogerna finns alltid med överallt genom utformning av miljö och leksaker och 

med sina regler och handlingar. Vi blev förvånade att det fanns så mycket styrning från 

pedagogerna i barns lek. Vi har aldrig tänkt på det sättet innan att pedagogerna styr barnens 

lek genom att utforma förskolan. Barnens lek är aldrig fri från styrning på något sätt utan det 

finns alltid ramar som barnen måste hålla sig inom. 

 

5.2.2 Avbrott i leken 

Något som också var vanligt i resultatet var att pedagogerna avbröt barnens lek. Pedagogerna 

tar upp att de inte vill avbryta barnens lek men de gör det i stor utsträckning och oftast är det 

onödiga avbrott som man hade kunnat undvika med hjälp av bättre planering. Det avbrott som 

var vanligast var att pedagogerna gick ifrån barnens lek för att byta blöjor och ordna med de 

praktiska sakerna. Barnen slutade att leka när pedagogen gick därifrån för att tryggheten 

försvann och att det inte blev lugn och ro på avdelningen. Hjort (1996) anser att beskydda 

leken och skapa en trygg och lugn miljö är en av pedagogens uppgifter för att få igång barns 

lek. Vi tycker att det är viktigt att skapa en trygghet för barnen så att de ska våga leka och 

testa på nya saker. Barnen ska få leka färdigt och få till en utvecklande lekhändelse och det får 

de om pedagogen inger trygghet och ger dem tid genom att vara stilla och sitta på golvet. 
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I resultatet tar en pedagog upp att hon är den som ordnar med det praktiska på avdelningen 

och att de andra två pedagogerna finns närvarande och observerar leken. Christina Wehner-

Godée påstår att barn avbryter sin lek när de vuxna rör på sig och följer efter dem istället. Det 

kan därför vara en god idé att planera sin arbetsdag med att någon sitter stilla och finns där för 

barnen medan de andra sköter resten ( refererad i Norén-Björn, 1995). Detta tycker vi är en 

bra lösning för att undvika onödiga avbrott i leken men som pedagogen själv säger bör det 

varieras mellan pedagogerna om vem som ska göra vad. Vi kan även se i resultatet att fast de 

valt denna lösning så förekommer det onödiga avbrott. De andra två pedagogerna avbryter 

leken för att de vill att barnen ska plocka upp efter sig och att de ska lugna ner sig. Vi kan 

också tycka att det är viktigt att barnen plockar undan efter sig, men då kan pedagogerna 

avsätta en speciell tid då alla hjälps åt att plocka upp istället för att avbryta leken flera gånger 

på en dag. Rasmussen (1981) påstår att det kan upplevas att pedagogerna stör i barns lek och 

avbryter den när den är som mest intensiv. Då är det viktigt att de lär sig att sätta barnens 

behov framför sina egna så att de kan få leka färdigt. Olofsson (1991) tar upp att de vuxna 

avbryter ofta i leken med att gå in lekarna och säga att nu ska det städas eller skälla på ett barn 

att den har brutet mot en regel. Pedagogerna kan ha en kaosrädsla och därför vill de ha regler 

som att dockorna bara ska få vara i dockrummet. De vardagliga sysslorna har blivit viktigare 

än barns lek. Detta tycker vi stämmer överrens med de pedagoger som vill att barnen ska 

städa och lugna ner sig. Pedagoger bör tänka efter vad som är viktigast både för sig själv men 

främst för barnen. Som pedagog tycker vi att det är betydelsefullt att inte störa och avbryta 

leken. Tidigare erfarenheter som vi har är att barnen vill skydda sin lek från pedagoger som 

stör. Barnen går undan och stänger in sig i olika rum där de kan få vara ifred. Olofsson (2003) 

tar upp om att barn är duktiga på att skydda sin lek, de gör kojor och kryper in i små vrår för 

att pedagogen inte ska störa dem. Det är pedagogens ansvar att se till att barnen inte stör 

varandras lek och att de inte själva stör leken. 

 

5.2.3 Stödjer leken 

Pedagogerna tar upp i sina intervjuer att de finns där för att stötta och utveckla leken. Vi såg 

att pedagogerna fanns där för barnen men inte i den utsträckningen som vi trodde. Som vi 

tidigare tagit upp i styrning av leken kan vi se när en pedagog försöker få igång ett barn att 

leka med hjälp av ord och leksaker. Vi kan även se den här situationen som att pedagogen 

stödjer leken framåt. 
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Lindqvist (1997) hävdar att man som pedagog ska kunna föreslå nya idéer och ta fram nytt 

material för att utveckla barnens lek. Samtidigt ska de inte störa barnens lek genom att dra 

uppmärksamheten till något annat. Vi tycker att pedagogen gör det på ett bra sätt och stör inte 

barnet på något sätt. Hon vill att barnet ska börja leka och är fokuserad på det. En pedagog 

ska kunna föreslå nya idéer och ta fram nytt material i leken men först och främst ska barnen 

göra det. Det finns de pedagoger som föreslår att de ska hämta mer material utan att barnen 

nämnt det. Vi tror inte att barnet kände ett behov av mer material. Detta ser vi som ett försök 

till att utveckla barnets lek men det blir istället ett avbrott. I resultatet kan vi se när en 

pedagog hjälper barnen att hitta rätt lekmaterial. Hjorth (1996) anser att pedagogernas 

viktigaste uppgift är att visa att de uppskattar barnens lek genom att finnas med när barnen 

leker och visa att de är intresserade av den. Vi tycker att denna pedagog visar intresse för 

barens lek genom att finnas där och hjälper dem att gå vidare i sin lek. Det är betydelsefullt 

för barnen att där finns en vuxen till hand när det är något de behöver hjälp med i leken och 

detta kan vi se i vårt resultat och att pedagogerna även det när det kommer konflikter i leken. 

 

I resultatet finns det pedagoger som sitter ner på golvet och observerar barnen. De såg till att 

allting fungerade och hjälpte barnen att lösa de problem som dök upp. Detta skapade en 

trygghet för barnen. Även om pedagogerna var de som avbröt leken och styrde den till något 

som var mer passande. Norén-Björn (1995) anser att för att leken ska må bra behövs en 

trygghet för barnen. För att en barngrupp ska kunna leka behövs det att de vuxna lägger en 

god grund så att barnen leker med skaparanda och i samspel med varandra. Pedagogen 

behöver även visa respekt och kunna ge nya förslag till en fortsättning på leken om den 

stannar upp. Lindqvist (1997) tycker att pedagogens roll är att skydda leken, både från vuxna 

och från andra kamrater, som stör den. De vuxna ska finnas till hands men inte märkas för 

mycket. Pedagogen ska finnas i närheten så att han/hon kan hjälpa i barnens lek om barnen 

behöver det. Vi anser att trygghet är det som är grundläggande för att barns lek ska uppstå. Är 

barnen inte trygga med pedagogerna och den miljö de vistas i kan de inte slappna av för att 

utveckla en lek. Det krävs att barnen känner tillit för de pedagoger som finns på deras 

förskola. Denna tillit skapas genom att man visar intresse och tolerans för deras lek. Hjort 

(1996) anser att beskydda leken och skapa en trygg och lugn miljö är en av pedagogens 

uppgifter för att få igång barns lek. Pedagogerna hjälper till att stimulera och utveckla barns 

lek och de beskyddar leken mot hot. Det kan vara hot från andra barn som stör leken och 

konflikter mellan dem som leker. 
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Pedagoger föredrar att barnen leker lugna lekar (Tullgren, 2003). Vi kan hålla med om att 

pedagogerna föredrar att barnen leker lugna lekar där det inte blir för livligt och bråkigt. Det 

beror på hur hög tolerans nivå som pedagogen har och vilket mål och syfte de har med leken. 

Vi tycker det är viktigt att ta reda på vad barnen vill med sin lek och hjälpa dem utveckla den 

på bästa sätt. Vi har inte tydligt sett i vår undersökning att pedagogerna tar reda på vad barnen 

har för mål med sin lek men det kan bero på att undersökningen inte var så omfattande. Hjorth 

(1996) tar upp att pedagogerna bör ta reda på vad barnen vill med sin lek, vilket mål de har 

med den. Då kan pedagogen hjälpa till och utveckla leken så att målet blir uppnått. Det kan 

finnas barn som inte vet hur man leker och då är det viktigt som pedagog att stötta och hjälpa 

barnet att utveckla sin lekkompetens. Olofsson ( 1987, 1991, & 1996) säger att för 

lekförmågan ska kunna utvecklas behöver pedagogen bekräfta, stimulera och tillåta leken. I 

en lekfull och rolig miljö stimuleras fantasin till stöd för både lek och skapande verksamhet. 

 

5.3 Tankar inför vidare forskning 

Efter att ha gjort denna studie har vi sett att pedagogerna styr barnens lek i stor utsträckning. 

Fråga som väcktes var hur medvetna pedagogerna är om sin styrning av leken och hur det 

påverkar lekklimatet. Om vi skulle ha gjort denna undersökning skulle vi ha haft ett större 

urval av pedagoger. Vi hade använt oss av videoobservationer och bandat intervjuerna. 
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6. Sammanfattning 
 
Vårt syfte med den här uppsatsen är att studera hur pedagoger förhåller sig till lek och se hur 

pedagogerna agerar i den. Våra frågeställningar är vilken roll har pedagogen i leken och hur 

påverkar de leken. 

 

FN:s konvention tar upp att alla barn ska få sitt behov av lek tillfredställt och få leka och ha 

fritidsaktiviteter som passar dem. Leken är en del av kulturlivet och den kreativa och estetiska 

verksamheten. Lek anses vara en del av barnens egen kultur och den är en del av kulturen som 

finns i vårt samhälle. Fagerli (m fl 2001) anser att lek är svårt att definiera för att det pågår 

många olika aktiviteter i leken som gör att det blir svårt att få en fullständig översikt. Lek är 

en unik aktivitet som engagerar barnen, det finns en inre motivation hos dem. Motivationen är 

inte att uppnå ett mål med leken utan att leka. Sedan har vi delat in lekteorierna i tre olika 

punkter utvecklingspsykologiskt perspektiv, kulturellt och socialt perspektiv och 

kommunikationsperspektivet. I utvecklingspsykologiska perspektivet tar vi upp Piaget och 

Erikson. De tycker att barnen leker för att kunna behärska verkligheten och förbereder sig för 

vuxenvärlden. Barnen lär sig att bearbeta situationer som de upplever som ångestfyllda. 

Pedagogen ska finnas utanför leken (Lillemyr, 2002). I det kulturella och sociala perspektivet 

finns Vygotskij som påstår att barns lek är fantasi i handling, det är där känslorna frigörs och 

skapar en lekhändelse. Barnen skapar sin förståelse för världen och deras medvetenhet 

utvecklas. Genom leken kan de utveckla sitt tänkande. Lek är ett begrepp som betonar 

förhållandet mellan praktik och teori, för där möts de inre idéerna och de yttre handlingarna 

(refererat i Lindqvist, 1995). I kommunikationsperspektivet tas Bateson upp tolkad av 

Olofsson (2003, 1992, 1991,1987) där författaren påstår att lek är en mental inställning. Det är 

ett förhållningssätt till verkligheten där det som utförs, sägs, tänks inte ska tolkas ordagrant. 

Med denna mentala inställning gör man sig förstådd med sin omgivning genom en 

metakommunikativ signal som betyder om det är lek eller inte. 

 
Pedagogens roll är indelat i fyra rubriker. Den vuxne, barnets första lekkamrat, pedagogen 

som bekräftar och skyddar leken, Pedagogen som tar en roll och pedagogen som avbryter 

leken. I den vuxne som barnets första lekkamrat tar vi upp Olofsson (2003, 1991 & 1987) som 

anser att den första leken uppstår mellan den vuxna och barnet genom kommunikation med 

varandra bland annat på skötbordet när de vuxna byter blöja. 
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Den vuxne väcker barnets lekförmåga och lär barnet vad lek är och hur de kan leka. Vi tar 

även upp Månsson (2000) som säger att små barns lek utvecklas i gemenskap med en 

emotionellt närstående vuxen, i ett sammanhang med samhället och kulturen. I pedagogen 

som bekräftar och skyddar leken finns bland annat Lindqvist (1997), Hjort (1996) och 

Tullgren (2003). De tar upp att pedagogens roll är att skydda leken, både från vuxna och från 

andra kamrater, som stör den. Pedagogerna ska skapa en trygg och lugn miljö De vuxna ska 

finnas till hands men inte märkas för mycket. Pedagogen ska finnas i närheten så att han/hon 

kan hjälpa i barnens lek om barnen behöver det. De ska även visa att de uppskattar barnens 

lek genom att finnas med och visa ett intresse för leken. I pedagogen som tar en roll hittar vi 

bland annat Lindqvist (1995, 2002) och Norén-Björn (1990). Lindqvist (1995, 2002,) påstår 

att barn tycker om att ha de vuxna som lekkamrater. När de vuxna lever sig in en roll, vet 

barnen att det är på lek och känner sig inte osäkra på lekreglerna. Pedagogerna blir spännande 

och intressanta personer i leken och därför stärker de sin roll inför barnen. Norén-Björn 

(1990) tar upp att det finns en tabu mot att lägga sig i barns lek. Traditionen finns fortfarande 

på många håll där man inte vill lägga sig i leken. Den sista rubriken tar upp pedagogen som 

avbryter leken och där kan man läsa om bland annat Tullgren (2003), Löfdahl, (2002) och 

Hjort (1996) som tar upp att barn har uttryckt att pedagoger avbryter leken. De har egna regler 

som inte passar ihop med barnens syfte med leken och de påverkar genom att bestämma vilka 

som ska vara med i den. Ett annat avbrott som Olofsson (1991) och Rasmussen (1981) tar upp 

är att de vardagliga sysslorna har blivit viktigare än barns lek. 

 

Vi har valt att göra en kvalitativ undersökning i vår studie där vi använde oss av deltagande 

observation och ostrukturerad intervju. Vårt urval består av sex pedagoger som jobbar på en 

förskola i södra Sverige. Studien pågick under tre veckor hösten 2006. Intervjuer och 

observationer är tidskrävande metoder för att pedagogerna behöver få tid att känna sig trygga 

med forskarna och våga utveckla sina svar. Vi skickade ut lappar till barnens föräldrar för att 

vi ville ha deras medgivande och att de skulle vara medvetna om vad som skedde på 

avdelningarna.  
 

I resultatet kan vi se att pedagogerna styr barnens lek. De gör det både på ett medvetet och 

också ett omedvetet sätt. Vi kan även se att det finns olika sorters styrning. Något som också 

förekommer i resultatet är att pedagogerna avbryter barnens lek. 
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I intervjuerna tar pedagogerna upp att de inte vill avbryta barnens lek men när vi tittar på 

observationerna ser vi att de avbryter leken i stor utsträckning. De flesta av pedagogerna säger 

att de vill stödja och utveckla barns lek men det är inta alla som gör det i handling. I 

diskussionen tar vi upp att pedagogerna tillsammans med sitt arbetslag borde prata igenom 

hur de ser på lek och hur de ska agera i den. Vi anser att det finns olika sätt att styra leken på 

men själva ordet styrning har en negativ klang, men det behöver dock inte alltid vara negativ. 

Leken kan utvecklas om man som pedagog tar en roll i barnens lek och även att man utvecklar 

miljön. Vi upplever att pedagogerna tycker att det är jobbigt att leva sig in i fantasin och ta en 

roll. De har svårt att släppa vardagen och alla rutiner som förekommer på förskolan. Vi anser 

också att barns lek aldrig är fri från pedagogernas styrning och blev förvånade att det fanns så 

mycket styrning från pedagogerna i barns lek. Pedagogerna finns alltid med överallt genom 

utformning av miljö och leksaker och med sina regler och handlingar.  

 

Vi tycker att det är viktigt att skapa en trygghet för barnen så att de ska våga leka och testa på 

nya saker. Barnen ska få leka färdigt och få till en utvecklande lekhändelse och det får de om 

pedagogen inger trygghet och ger dem tid genom att inte springa runder. Vi kan också tycka 

att det är viktigt att barnen plockar undan efter sig, men då kan man avsätta en speciell tid då 

alla hjälps åt att plocka upp istället för att avbryta leken flera gånger på en dag. De vardagliga 

sysslorna har blivit viktigare än barns lek. Som pedagog tycker vi att det är betydelsefullt att 

inte störa och avbryta leken. Det är betydelsefullt för barnen att där finns en vuxen till hands 

om de behöver hjälp i leken och detta kan ses i vårt resultat att pedagogerna gör när det 

uppstår konflikter i leken. Vi anser att trygghet är det som är grundläggande för att barns lek 

ska uppstå. Är barnen inte trygga med pedagogerna och den miljö de vistas i kan de inte 

slappna av för att utveckla en lek. Det krävs att barnen känner tillit för de pedagoger som 

finns på deras förskola. Denna tillit skapas genom att man visar intresse och tolerans för deras 

lek. 
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Bilaga 1Brev till vårdnadshavare 
 
Till förälder/målsman för 
 
Barn:……………………….. 
 
 
Vi är studenter på Högskolan Kristianstad och vi skriver vår c-uppsats. Vi har tidigare under 
hösten haft fem veckors praktik på Stora Björn. 
 
Vi ska filma pedagogens roll i leken och diskutera det vi har filmat med pedagogerna på 
avdelningen. Materialet kommer att användas i vår c-uppsats och alla medverkande kommer 
att vara anonyma. 
 
 
 
Med vänliga hälsningar! 
 
Marina Olsson & Sofie Widerberg 
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_____________________________ 
 
 
 
 
 
 
Tillåter Ni att ert barn finns med på videoinspelning? -------- --------- 
     Ja Nej 
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