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Sammanfattning 

 
I examensarbetet undersöks förskollärares synsätt på barns lek i förskolan. Syftet med 

studien är att undersöka hur förskollärare ser på barns lek och hur de ser på sitt eget 

deltagande i barns lek, även hur förskollärare ser på sitt deltagande i barns lek i 

förhållande till barns lärande. Metoden som har använts i studien är strukturerade 

intervjuer med 7 förskollärare som har mellan 1-40 års erfarenhet och som arbetar på 3 

olika förskolor. Studiens resultat visar på att lek och lärande enligt förskollärarna hör 

ihop och att deras deltagande i leken har betydelse. Förskollärarna menar att de behöver 

vara närvarande och delta men att det kan ske på olika sätt. Ibland behöver 

förskolläraren ta en aktiv mer styrande roll i leken och andra gånger endast finnas 

närvarande på avstånd. Slutsatser som kan dras från studien är att förskollärarna anser 

att barn lär sig mer i leken om förskollärare är delaktiga och har ett syfte med 

deltagandet, men de anser även att barn behöver få prova på själva och lära av varandra. 

 

 

Nyckelord: Barns lek, förskola, förskollärare, förskollärares delaktighet, lärande  
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Inledning  

”Genom leken kan man åstadkomma det mesta, att de får liksom upptäcka och leka sig 

fram. Man når till saker helt annat genom leken (Förskollärare28)”. 

 

De här orden från en förskollärare i studien beskriver att leken har betydelse för barnen 

och att leken bidrar till en speciell typ av lärande genom upplevelser och fantasi. I 

läroplanen för förskolan står det skrivet under förskolans uppdrag att barn ska ges 

möjlighet till att leka (Skolverket, 2016). I läroplanen betonas att leken är viktig för 

barns utveckling och lärande och därför är det av intresse att undersöka vad 

förskollärare har för synsätt på leken och hur de väljer att främja den (a.a.). Med 

läroplanens formuleringar som utgångspunkt är det av intresse att undersöka detta då 

förskollärarna är de som påverkar om barnen ges tid och möjlighet till lek i förskolan  

 

I den här studien undersöks hur förskollärare uppfattar barns lek i förskolan och hur de 

ser på leken i förhållande till barns lärande. Det är även av intresse om förskollärare 

anser att barn lär sig mer i leken om de får leka själva eller om förskollärarna behöver 

finnas närvarande i barnens lek. Undersökningen kan bidra till att förskollärare i sin 

yrkesroll blir mer medvetna och kan reflektera över sitt eget arbetssätt och synsätt kring 

barns lek.  

 

Andersson (2007) har gjort en studie kring barns lek och hon menar att den fria leken 

oftast förekommer när inget annat är planerat vilket kan tolkas som att leken inte är 

prioriterad i förskolan. Andersson (2007) menar också att lekens betydelse har 

förändrats med tiden och därför finns det intresse att ta del av flera förskollärares syn på 

detta och jämföra dess tankar. Eismar (2010) har även i sin studie undersökt 

förskollärares syn på lekens betydelse i förskolan. Både Andersson (2007) och Eismar 

(2010) har intervjuat förskollärare kring deras syn på lek och lärande men inte 

undersökt djupare hur förskollärares delaktighet kan ha betydelse för barnens lärande. 

Denna studie kommer därför undersöka vidare kring förskollärares delaktighet i barns 

lek. 
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Bakgrund 

Bakgrunden till den här studien visar hur författare beskriver leken, hur författare ser på 

lekens betydelse och leken i förhållande till barns lärande. Bakgrunden visar också på 

hur forskning har förhållit sig till förskollärares syn på barns lek och förskollärares 

delaktighet i barns lek.  

 

Lek och lekens betydelse  

Många forskare har ställt sig frågan vad lek är och hur lek ska definieras. Endast en 

definition på lek är svår att bestämma och forskare har kommit med hundratals olika 

förslag (Lillemyr, 2002). Johansson och Pramling Samuelsson (2006) menar att istället 

för att definiera vad lek är går det att beskriva vad som är speciellt inom leken som 

fenomen. Leken karaktäriseras av engagemang, upprepningar, fantasi, interaktion med 

andra och olika typer av uttryck (a.a.).  

 

Barns utveckling och lärande ska främjas i förskolan genom ett medvetet bruk av leken. 

Barns olika färdigheter grundläggs i förskolan och de erfarenheter barnet tar med sig 

från förskolan har betydelse för det livslånga lärandet (Sheridan, Pramling Samuelsson 

& Johansson, 2010; Skolverket, 2016). Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson 

(2014) skriver att för yngre barn handlar leken om att upptäcka sin omvärld. I leken kan 

barnen använda hela sin kropp och alla sinnena till att prova sig fram i sitt 

meningsskapande i världen. Även Øksnes (2011) visar på lekens betydelse och skriver 

att leken är livsnödvändig för att barnen i förskolan ska kunna få en förståelse för sin 

omvärld. Leken ger möjligheter för barnen att utvecklas socialt och individuellt (a.a.). I 

FN:s konvention om barns rättigheter (UNICEF, 2009) visar artikel 31 på betydelsen av 

barns rätt till lek. Enligt den här artikeln ska barn ha rätt till vila, fritid och lek. Detta 

ska anpassas till barnets ålder och det ska vara möjligt för barnet att medverka i 

kulturella och konstnärliga aktiviteter, detta ska respekteras och främjas enligt 

barnkonventionen (a.a.).  

 

Lek och lärande  

I läroplanen för förskolan betonas leken som bidragande till många olika former av 

lustfullt lärande (Skolverket, 2016). Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2014) 

beskriver att lärande ofta studeras som ett eget fenomen och att leken endast ses som en 
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faktor som kan bidra till lärande. Lärande är någonting som kopplas till skolans 

undervisning och att barn lär sig i leken är inte lika framträdande eftersom förskollärare 

oftast inte reflekterar kring hur eller vad barn lär sig i leken (Sheridan et al., 2010).  

 

Lek och lärande ses inom forskning som två skilda begrepp som vilar på olika teorier 

kring barn. Lärande har sin tradition mer i skolan där det sker ett institutionellt lärande 

medan leken beskrivs som barns sätt att spontant förhålla sig till omvärlden (Pramling 

Samuelsson & Asplund Carlsson, 2014). Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson 

skriver att om förskollärare väljer att ta barns perspektiv i lärandet är det svårt att kunna 

skilja mellan lek och lärande. De menar att när barnen leker sker det ett ständigt lärande 

vare sig förskolläraren väljer att kalla det barnen gör för lek eller lärande. I en lek med 

affär lär sig barnen av varandra och av förskolläraren hur en affär fungerar. Om 

förskolläraren har ett mål med vad barnen ska lära sig och upptäcker situationer i 

barnens lek som kan gynna detta, går det att se på lek och lärande som en helhet i 

förskolans pedagogik (a.a.). 

 

Förskollärares delaktighet i barns lek  

Lillemyr (2002) skriver att förskollärares förhållningssätt till barn, lek och lärande är 

viktiga faktorer för att barnen ska kunna ges de bästa förutsättningarna till utveckling. 

Även Skolverket (2016) betonar vuxnas närvaro och delaktighet som en viktig del i 

barns utveckling. Lillemyr menar att om förskollärare ska delta i leken måste det göras 

med en medvetenhet och respekt för barnen och barnens lek. Som förskollärare är det 

viktigt att analysera barnens lek och få en uppfattning om vilken påverkan det har att 

delta i leken. Förskolläraren behöver kunna gå in i leken på barnens villkor utan att bli 

den som styr leken (a.a.). 

 

Forskning om lek  

För att belysa vetenskaplig forskning kring studien har sökningar på artiklar gjorts i 

databasen ERIC (EBSCOhost) och sökorden har varit preeschool teacher, play, child, 

teacher role, kindergarten m.m. För att minska antalet sökningar har ord som and och or 

används för att begränsa.  

 

Singer, Nederend, Penninx, Tajik och Boom (2014) har gjort en studie i Nederländerna 

med syfte att studera barns engagemang i den fria leken och studera förskollärarens roll 
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i barns engagemang. Studien utfördes i form av observationer och resultatet visade på 

mer engagemang hos barnen då förskolläraren var närvarande. När en förskollärare var i 

närheten av barnens fria lek var sannolikheten att uppnå bra engagemang hos barnet tre 

gånger större än när förskolläraren inte var närvarande. Den här typen av studie visar på 

betydelsen av förskollärares närvaro vid barns fria lek på förskolan. Studien visade att 

när förskolläraren går ut och in ur rummet eller bryter en interaktion tenderar barnen till 

att göra samma sak och tappa engagemanget i leken (a.a.).  

 

Aras (2016) visar i sin studie från Turkiet att förskollärare anser att barns lek har 

betydelse och att det är viktigt att respektera barns lek. Hennes resultat visar även att 

förskollärarna ser barnens fria lek som en tid för dem att planera dagen. Delaktighet i 

barnens lek blir mest tydlig för förskollärarna när det uppstår problem eller konflikter. 

Aras menar att förskollärares roll i den fria leken är ett fenomen som det bör undersökas 

mer inom. Detta eftersom det kan bidra till att den fria leken blir mer meningsfull för 

barnen då hon menar att kvalitén på barns lek påverkas av de vuxna på förskolan (a.a.). 

Tsais (2015) studie från Taiwan visar också på att de främsta orsakerna till att 

förskollärare väljer att delta i barnens fria lek är för att påminna barnen om de regler 

som gäller. Författaren menar även att det finns andra faktorer som påverkar 

förskollärares delaktighet i barns lekar. Dessa faktorer kan vara vilket förhållande 

förskolläraren har till barnet, vilket pedagogiskt perspektiv förskolläraren väljer att utgå 

ifrån och vilken barnsyn förskolläraren har (a.a.). 

 

En annan studie som är gjord i Australien visar vilken roll förskollärare väljer att ta 

under den fria leken i förskolan (Fleer, 2015). Materialet till studien består av intervjuer 

och videoobservationer av barns fria lek. Fleer beskriver att resultatet visar på olika 

förhållningssätt hos förskollärarna under barnens fria lek. Exempel på dessa 

förhållningssätt är: förskolläraren är engagerad i lek med grupper av barn, förskolläraren 

är med i barns lekar och förskollärarens närhet till barns lekar. Resultatet visar även att 

förskollärarna till största del väljer att placera sig utanför barnens lekar (a.a.). 

 

Vogt, Hauser, Stebler, Rechsteiner och Urech (2018) har gjort en studie kring barns 

lärande inom matematik i tidig ålder. Den här studien visar hur barnen påverkas av två 

olika pedagogiska tillvägagångsätt där det ena har leken som fokus. Författarna till 

studien beskriver att lek är ett kraftfullt medel för att barnen ska lära sig eftersom lek ses 
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av barnen som någonting frivilligt, roligt, flexibelt och utan mål. De menar att även om 

lek ses som ett bra medel till lärande finns det endast få studier som sätter leken i 

relation till andra pedagogiska tillvägagångssätt. Lärande genom lek och lärande genom 

strukturerade arbetssätt undersöks i studien. Resultatet visade att det lekbaserade 

tillvägagångssättet gav ett högre läranderesultat i matematik än det andra pedagogiska 

tillvägagångssättet. Vogt et al. (2018) menar dock att läranderesultat är beroende av 

guidad lek, dvs. beroende av pedagogers närvaro och medvetenhet kring det lekbaserade 

lärandet.  

 

Dessa studier visar på forskning från olika delar av världen och kan bidra till kunskap 

om skillnader och likheter i jämförelse med de svenska förskolorna. Det är av betydelse 

att ta till sig av forskning från olika delar av världen för att kunna utvecklas till det 

bättre och ta inspiration av andra länder. Studierna visar på att förskollärare anser barns 

lek har betydelse i förskolan och det visar även på att förskollärares närvaro i barnens 

lekar ökar barnens engagemang i leken. Förskollärares delaktighet i barns lek påverkas 

av olika faktorer och studierna visar på att förskollärare oftast väljer att placera sig 

utanför barnens lek för att observera eller göra t.ex. pappersarbete. De tillfällen 

förskollärare väljer att delta i barns lek och finnas närvarande är till största del för att 

påvisa regler eller rätta till problem som har uppstått (Aras, 2016; Fleer, 2015; Singer et 

al. 2014; Tsai, 2015; Vogt et al. 2018). 
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Centrala begrepp  

 

Lek 

När lek nämns i studien är det i den fria leken som förskollärarnas deltagande avses. Det 

är den fria leken som studien fokuserar på och som det undersöks om det finns ett 

lärande i. Øksnes (2011) beskriver det som att den fria leken kännetecknas av att barnen 

får bestämma själva vad de vill göra, med vem de vill göra det och var de vill vara och 

leka, vilket innebär att pedagogerna inte har något fast planerat under den fria leken på 

förskolan.  

 

Förskollärares synsätt 

Med förskollärares synsätt på barns lek avses i studien hur förskollärare ser på den fria 

leken i förhållande till barns lärande. Det avser också vilken betydelse förskollärarna 

anser att den fria leken har för barns utveckling. Om de anser att barnen kan lära och 

utvecklas utan att behöva leka och om barnen kan leka utan att lära sig något i leken. 

Även om de anser att barnens lärande blir tydligare när en förskollärare är delaktig i 

leken.  

 

Vu, Han och Buell (2015) skriver i sin studie att det finns en medvetenhet kring lekens 

betydelse för barns lärande. De beskriver även att lärare inte är lika medvetna om deras 

egen roll i barnens lek. I studien har lärarna svårt att definiera lek och sin syn på lekens 

betydelse. Lärarna i den här studien har olika uppfattningar om lek men är enade om att 

leken är viktig för barnen. Vu et al. (2015) visar i sin studie att lärarnas synsätt på leken 

inte ändrades genom utbildning men deras förhållningssätt till att delta i barns lek 

förändrades. Engagemanget i leken ökade hos lärarna och författarnas studie visar på att 

kompetensutveckling är nödvändig för att informera och påminna lärare om sin syn på 

leken och sitt förhållningssätt till detta (a.a.).  
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Syfte 

 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka förskollärares synsätt på barns lek och hur de ser på 

sitt eget deltagande i barns lek.  

 

Frågeställningar som kommer att besvaras i studien: 

• Hur ser förskollärare på barns lek i förskolan? 

• Hur ser förskollärare på sitt eget deltagande i barns lek i förhållande till barns 

lärande? 
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Metod 

I den här delen av studien beskrivs vilken metod som har använts och hur urvalet av 

deltagare samt förskolor ser ut. I metoden beskrivs även vilka etiska ställningstaganden 

som deltagarna har blivit informerade om samt hur bearbetningen av det insamlade 

materialet har utförts.  

 

Val av metod  

Eftersom syftet med studien är att undersöka förskollärares synsätt på barns lek och 

deras deltagande i barns lek kommer intervju av förskollärare användas som metod i 

studien. Ett visst antal förskollärare kommer att enskilt intervjuas kring frågor om barns 

lek och förskollärares delaktighet i barns lek. Metoden intervju har valts för att få 

fylligare och djupare tankar från förskollärarna än vad det skulle vara möjligt att få vid 

t.ex. enkät som metod (Backman, 2008). En strukturerad intervjuguide med frågor 

användes där samma frågor ställdes i samma ordning till samtliga deltagare (a.a.).   

 

Urval och avgränsningar 

5 förskolechefer i en kommun kontaktades via mail med frågan om de kunde ta kontakt 

med förskollärare som de ansvarar för. Ingen av dessa förskolechefer valde att svara på 

mailet på ca en vecka och pga. tidsbrist kontaktades förskollärare i en annan kommun. 

Istället för att kontakta förskolechefer valdes 3 förskolor ut och vid varje förskola 

kontaktades en förskollärare som fick föra informationen vidare till sina arbetskamrater. 

Från dessa 3 förskolor inom samma kommun valde 7 förskollärare att delta vid 

intervjuerna. Förskollärarna har från 1 till 40 års erfarenhet inom yrket. Inför 

intervjuerna i studien har hänsyn tagits till de etiska valen som Vetenskapsrådet 

förespråkar (www.codex.vr.se).  

 

Deltagarna blev informerade om vad deras deltagande i studien innebär, att det är 

frivilligt att delta och att deltagandet kan avbrytas när som helst under studiens gång. De 

blev även informerade om sin anonymitet vilket innebär att inga namn på kommun, 

förskola eller förskollärare anges i studien (se bilaga 1). Enligt Bryman (2016) och 

Löfdahl (2014) är det viktigt att informera om att materialet endast kommer att 

användas till det som deltagarna har blivit informerade om. Deltagarna blev informerade 

om att materialet endast skulle användas till det som gynnar studiens syfte och att det 

http://www.codex.vr.se/
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kommer behandlas med säkerhet för att inte spridas vidare till andra studier. Efter 

intervjuerna hade utförts skickades ett kompletterande informationsbrev som deltagarna 

fick ge sitt godkännande till och besvara om de fortfarande ville delta i studien (se 

bilaga 2). Deltagarna fick även skriva under en samtyckesblankett för att visa att de har 

tagit del av all information (se bilaga 3). Samtliga 7 förskollärare i studien skrev under 

samtyckesblanketten.  

 

Genomförande av intervju  

Deltagarna till intervjuerna blev innan intervjuns start informerade igen kring studiens 

syfte och de forskningsetiska principer som studien vilar på (se under föregående 

rubrik). Alla intervjuerna utfördes på förskolorna med en förskollärare i taget i ett 

enskilt rum utan barn eller annan personal i närheten. Deltagarna blev inte tilldelade 

frågor innan intervjun utan endast informerade kring studiens syfte. Frågorna som 

ställdes vid intervjuerna var samma för alla (se bilaga 4). Intervjuerna tog mellan 15–20 

minuter och samtalen spelades in med hjälp av en mobiltelefon.  

 

Bearbetning av det insamlade materialet  

I bearbetningen av det insamlade materialet är det av betydelse att ha syftet i åtanke vid 

avlyssningen av intervjuerna (Löfgren, 2014). Alla intervjuerna lyssnades av och svaren 

som förskollärarna gav på frågorna skrevs ner för att senare kunna finna teman och 

skapa kategorier för att uppnå syfte och besvara frågeställningarna till studien. Detta 

gjordes genom att finna både likheter och skillnader i deltagarnas svar. Utifrån 

intervjuerna skapades tre kategorier för att uppnå syftet med studien, dessa tre är: Lek 

och lärande, Förskollärares delaktighet och bidragande till lärande och Hinder till att 

delta i barns lek.  
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Resultat 

Resultatet till studien presenteras i tre kategorier: Lek och lärande, Förskollärares 

delaktighet och bidragande till lärande och Hinder till att delta i barns lek. I resultatet 

benämns de intervjuade som förskollärare1, förskollärare25 osv där siffran beskriver 

hur många års erfarenhet den intervjuade har som förskollärare.  

 

Lek och lärande  

När förskollärarna fick frågan hur de ser på leken i förskolan benämnde samtliga 

deltagare att leken ses som viktig för barnen. Flera av förskollärarna betonar att leken är 

viktig i förskolan för att den är utvecklande och tillåtande. Den tillåter barnen att 

upptäcka och prova genom att leka fram ett lärande. Förskollärare28 beskriver det 

såhär: ”Genom leken kan man åstadkomma det mesta, att de får liksom upptäcka och 

leka sig fram. Man når till saker helt annat genom leken”. 

 

Förskollärarna i studien menar att barn i den här åldern behöver leken för att lära sig. I 

leken finns det ett tillåtande förhållningssätt för barnen att prova och öva på nya 

erfarenheter de har erfarit från andra. En förskollärare i studien menar att barnen inte 

alltid behöver vara medvetna om att de lär sig i leken. Barnen tycker det är kul och hon 

menar att det är de vuxna som kan observera barnen och se vad de lär sig i leken. 

Förskollärare1 menar vidare att lek och lärande hör ihop eftersom genom lek kommer 

lärande. I leken kan barnen bearbeta sina intryck från omvärlden. När förskollärarna 

blev tillfrågade om hur de ser på förhållandet mellan lek och lärande i förskolan svarade 

samtliga att de hör ihop, att lärandet kommer genom leken. Förskollärare25 svarade 

såhär: ”Det hör ihop, alltså lek och lärande går hand i hand. Funkar leken så tror jag 

mycket av det andra kommer också. Funkar man socialt i leken så har man mycket 

lättare att få in lärandet”. Medan förskollärare12 svarade såhär: ”De hör ihop. Det är vår 

filosofi, man lär genom lek och är det något jag vill lära och utveckla så är det ju genom 

leken jag utför det”.  

 

Resultatet visar att förskollärarna anser leken höra ihop med lärandet och att leken ses 

som viktig och en stor del av verksamheten. Förskollärare1 anser leken vara en stor del 

av förskolans vardag och hon menar att det är personalen som arbetar på förskolan som 

behöver ge barnen de bästa förutsättningarna till lek. Under nästa rubrik visas resultatet 



 

11 

 

på hur förskollärarna ser på sin egen delaktighet för att leken ska kunna ses som lärorik 

och för att barnen ska kunna få de bästa förutsättningarna för lek i förskolan.  

 

Förskollärares delaktighet och bidragande till lärande 

När förskollärarna i studien fick frågan om de känner att de behöver vara delaktiga i 

barns lek blev svaren olika. Fyra av förskollärarna svarade ja medan resterande svarade 

ibland eller till viss del. Flera av förskollärarna betonar att deras delaktighet har 

betydelse för barn som behöver stöd för att komma in i leken. Förskollärare3 beskriver 

att det är viktigt att se till det enskilda barnet. Hon menar att en del barn inte har tagit 

till sig lekkoderna och att hon då behöver agera som ett stöd för att visa hur det går till 

och sedan kunna backa genom att finnas närvarande och iaktta leken. Förskollärare1 

betonar också att det kan vara viktigt att delta i barns lek för att det inte ska uppstå 

konflikter, hon beskrev detta såhär: ” Ja jag kan behöva vara delaktig i barns lek om jag 

ser att det är någon som, om det blir mycket konflikter för det första så där att man styr 

upp och försöker visa någon slags väg till rätta så”. Förskollärare28 menar även att det 

är viktigt att alltid vara delaktig men att delaktigheten kan vara på olika sätt. Delaktighet 

i barns lekar behöver inte innebära en aktiv roll, det kan innebära en iakttagande roll 

som är närvarande och medveten om vad som händer men som står utanför leken.  

 

I deltagarnas svar kring om barnen lär sig mer i leken när förskollärarna är delaktiga 

svarade de både ja och att det beror på. Några av förskollärarna menade att de kunde 

utmana barnen mer i sin lek genom att ställa frågor och utveckla leken. Som 

förskollärare kan man ha ett syfte med vad barnen ska lära sig och försöka flika in det i 

barnens lek utan att helt styra leken. Förskollärare12 menar att barnen lär sig mer om 

hon som förskollärare har ett syfte, hon anser även att det är viktig att känna av vilka 

signaler barnen ger. ”Vissa vill inte att man är med men man kan göra det på, man får 

läsa av barnen helt enkelt och barnen läser av mig också och vet att är det här en 

medveten sak eller blir det bara att jag förstör. Så det är mycket med signaler mellan 

olika parter”. Förskollärare40 beskriver att förskollärare kan lära barn i leken men 

ibland behöver de också lära sig själva och av varandra. Förskollärare3 menar att barnen 

kan lära sig själva och av varandra men ibland behövs förskollärare för att utveckla 

lärandet, om barnen inte utmanas kanske de fastnar i ett och samma mönster.  
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Det här resultatet visar att förskollärare känner att de behöver vara delaktiga i barns lek 

men att delaktigheten kan bestå av olika grader. Ibland kan förskolläraren behöva ta en 

aktiv roll för att hjälpa ett barn komma in i leken eller för att motverka konflikter, 

medan förskolläraren en annan gång endast behöver ha en iakttagande men ändå 

närvarande roll i leken. Förskollärarna i studien menar att barnen kan lära sig mer om 

förskollärare är delaktiga och om de har en tanke som gör att barnen utmanas i sin lek. 

Förskollärarna behöver känna av barnen och dess signaler för att kunna utveckla istället 

för att förstöra leken och deltagarna i studien menar även att ibland behöver barnen få 

prova själva och lära av varandra.  

 

Hinder till att delta i barns lek  

Eftersom deltagarna i studien anser att deras deltagande i barns lek har betydelse är det 

av vikt att veta vilka möjligheter som förskollärarna har till att delta. Samtliga 

förskollärare i studien svarade att det finns olika typer av hinder som begränsar dem till 

att kunna delta i barns lek. Exempel på hinder som förskollärarna nämner är tid, språk, 

stort antal barn och möten m.m. Förskollärare1 nämner miljön som ett hinder men hon 

menar även att det är personalens ansvar att erbjuda en bra miljö. Det är viktigt att 

utvärdera miljön och se vad som fungerar eller inte fungerar och göra miljön tillgänglig 

för barnen utifrån deras perspektiv. Förskollärare25 menar att miljön på hennes 

avdelning ses som ett hinder för henne att kunna vara närvarande i barnens lek: ” Ja, i 

våra lokaler tycker jag att det kan vara lite svårt. Man kan sätta sig med ett barn, med 

några barn såhär och så händer det så mycket för vi har så många olika små rum. Det är 

miljön som förstör, det kan vara svårt att sitta länge med några barn”.  

 

Det finns enligt förskollärarna i studien hinder som gör det svårare för dem att delta i 

barns lek eller som begränsar dem till att delta. Trots dessa hinder menar flera av 

förskollärarna att det är viktigt att hitta tillfällen och se möjligheter istället för hinder. 

Förskollärare40 anser att rutiner i vardagen kan vara ett hinder men att detta hinder kan 

undvikas om arbetslaget pratar och utvärderar vilka rutiner som är nödvändiga. Hon 

menar att barnen inte behöver städa bort allt varje gång för att då kan leken finnas kvar 

tills t.ex. efter maten, vilket kan ge barnen mer möjligheter till lek. Förskollärare12 

betonar att hitta de små tillfällen i vardagen där det finns utrymme till att närvara vid 

barns lek: ”Det gäller att skapa tillfällen. Det är just att se det och sen ser man det här 

barnet som behöver det där lilla extra, gå iväg och ta det en stund då bara och försök 
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fånga alla dessa små tillfällen då det finns tid, så gott det går utifrån de möjligheter och 

förutsättningar som vi har”.  
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Diskussion  

Mitt intresse med den här studien var att undersöka förskollärares synsätt på barns lek 

och hur de ser på sitt eget deltagande i barns lek. Diskussionen kommer att presenteras i 

två underrubriker, metoddiskussion där en utvärdering av metoden görs och 

resultatdiskussion där resultatet diskuteras och kopplas till vetenskaplig forskning och 

litteratur från studiens bakgrund.  

 

Metoddiskussion  

Metoden som användes i studien var i form av strukturerade intervjuer av 7 

förskollärare med olika års erfarenhet. Jag började med att söka litteratur och forskning 

om barns lek och lärande och även om det fanns examensarbeten som utfört liknande 

undersökningar. Detta gav mig en bra grund till vad jag skulle undersöka för att kunna 

utveckla de undersökningar som redan utförts. En ändring som hade kunnat gjorts 

angående intervjuerna var att göra en provintervju för att se om frågorna var relevanta 

för att uppnå syfte med studien.   

 

Studien bygger på förskollärares synsätt och visar endast på förskollärarnas åsikter och 

tankar, den beskriver inte hur förskollärarna agerar och förhåller sig till barnen i 

verkligheten. Löfgren (2014) anser att kritik som kan ges vid den här typen av metod är 

att den intervjuade kan ge en förskönad bild av verkligheten, vilket också kan ha hänt i 

den här studien. För att det ska bli möjligt att veta om svaren vid intervjuerna stämmer 

överens med verkligheten hade en kombination av intervju och observation som metod 

behövts. Det som hade behövts för att utföra både intervju och observation hade varit 

mer tid, ett alternativ hade varit ett mindre antal deltagare i studien. Jag anser trots detta 

att intervju som metod var bra för att uppnå syftet med studien och att frågorna var 

strukturerade gjorde det lättare att hitta likheter och skillnader i förskollärarnas svar 

eftersom alla fick samma frågor ställda till sig.  

 

Resultatdiskussion  

En del av resultatet visade att förskollärarna anser leken som viktig och att leken hör 

ihop med lärandet. Detta stärks genom Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson 

(2014) som menar att det är svårt att skilja på lek och lärande då de inte utesluter 

varandra. Även om barnen eller förskollärarna väljer att kalla det för lek eller lärande 
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menar Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson att det sker ett ständigt lärande i 

leken. Detta kan man även se i resultatet där en förskollärare menar att det sker ett 

lärande hela tiden utan att det behöver vara en medvetenhet hos barnen. Resultatet kring 

lek och lärande går även att koppla till Vogt et al.s (2018) studie kring barns lärande 

inom matematik. Denna studie stärker förhållandet mellan lek och lärande då det 

konkret visar på större läranderesultat hos barn som blev introducerade för ett lekbaserat 

tillvägagångssätt än de barn som inte blev introducerade för detta.  

 

Resultatet kring hur förskollärarna ser på sitt eget deltagande i barns lek visar på att det 

vid vissa situationer krävs mer närvaro än i andra. En av dessa situationer anses vara när 

det uppstår bråk och konflikter mellan barnen. Den här typen av närvaro beskriver även 

Aras (2016) och Tsais (2015) som i båda deras studier visade på att förskollärares 

delaktighet i barns lek blir mest tydlig när det uppstår konflikter och när barnen behöver 

bli påminda om vilka regler som gäller. I den här studien uttrycker inte förskollärarna 

om deras delaktighet är tydligast vid konflikter men att den behövs då. Studien visar 

även att förskollärarna anser att delaktighet kan bestå av olika grader, ibland behövs en 

aktiv roll medan andra gånger kan delaktigheten visas genom tyst närvaro och 

iakttagande av leken. Detta går att koppla till Fleers (2015) studie som visar på att 

förskollärare hade olika förhållningssätt till barnen under deras fria lek. Fleers studie 

visade även på att förskollärare till största del placerar sig utanför barnens lekar. Ett 

sådant resultat som visas i författarens studie anser jag inte går att få fram genom endast 

intervjuer (a.a.). För att ta reda på vilka förhållningssätt som finns och vilket 

förhållningssätt som visar sig mest hos förskollärarna i studien hade även observation 

behövts som metod till studien.  

 

Resultatet visade på att förskollärarna anser att det finns flera olika typer av hinder för 

dem att kunna delta i barnens lek. Det som även kommer fram i resultatet är att det är 

viktigt att som förskollärare kunna bortse från hindren och försöka hitta de tillfällen som 

erbjuds till att ingå i barnens lekar. När dessa tillfällen erbjuds behöver förskolläraren 

analysera och känna av barnens lek för att kunna stärka leken och inte bli den som tar 

över eller förstör leken (Lillemyr, 2002). I läroplanen för förskolan (Skolverket, 2016) 

uttrycks det att vuxnas närvaro och delaktighet är en viktig del i barnens utveckling men 

detta måste göras med en medvetenhet av vad som bidrar till denna utveckling. Detta 

resultat om att ta vara på tillfällen med barnen går att koppla till Singer et al. (2014) 
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studie där resultatet visade att barns engagemang i leken var tre gånger större när det 

fanns en förskollärare närvarande.  

 

Jag anser att resultatet i studien visar på lekens betydelse och vikten av ett medvetet 

förhållningssätt hos förskollärarna. Resultatet i studien visar att samtliga förskollärare 

anser leken vara viktig och en stor del av förskolans vardag. Lillemyr (2002) skriver att 

den grundsyn som förskollärare har på barn har betydelse för hur de ser på barns lek. 

Jag anser att det är viktigt att reflektera över sin syn på barn och på barns lek och 

diskutera med sitt arbetslag om vad som är viktigt kring leken. Kompetensutveckling 

om barns lek och lärande kan ha betydelse för hur förskollärarna väljer att förhålla sig 

till barnens lekar. Vu et al. (2015) är ett exempel på detta där kompetensutveckling 

bidrog till att förskollärarna blev mer engagerade i barnens lekar och ändrade sitt 

förhållningssätt kring att delta i barns lek.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

17 

 

 

Slutsatser  

 

I den här studien har förskollärares synsätt undersökts samt barns lek och 

förskollärarnas eget deltagande i leken i förhållande till lärande hos barnen. Enligt 

förskollärarna i studien hör lek och lärande ihop och de anser att deras eget deltagande i 

leken har betydelse. Förskollärarna menar att de behöver vara närvarande och delta men 

att det kan ske på olika sätt. Ibland behöver förskolläraren ta en aktiv och mer styrande 

roll i leken och andra gånger endast finnas närvarande på avstånd. Förskollärarna i 

studien menar att barnen kan lära sig mer i leken om de deltar och har ett syfte med sitt 

deltagande och genom att utmana barnen med frågor. Dock visar resultatet även att 

barnen kan lära av varandra och att det inte per automatik bidrar till ett bredare lärande 

om en förskollärare deltar i barnens lek. Slutsatser som kan dras utifrån dessa resultat är 

att det som förskollärare är viktigt att vara medveten om sitt eget förhållningssätt till 

barnen och till barns lek för att det ska kunna stärka barnen i dess lärande och 

utveckling.  

 

Vidare forskning  

För vidare forskning till studien anser jag att studien skulle utvecklas genom att 

kombinera intervjuerna med observation som metod. Detta för att se om det som 

förskollärarna svarar i intervjuerna stämmer i praktiken. Utifrån observationer går det 

att se hur förskollärarna förhåller sig till barns lek och vid vilka tillfällen de väljer att ta 

en mer aktiv roll eller en mer iakttagande roll. Vid observation skulle det vara möjligt 

att observera barnen i interaktioner med varandra och i interaktioner med förskollärare. 

Genom observation går det även att se om de hinder som förskollärarna nämner är 

verkliga hinder eller om det skulle finnas lösningar på dessa som förskolläraren inte ser. 
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Bilagor 

 

Bilaga 1 

 

Hej, Jag heter Matilda Flink och jag läser min sjunde och sista termin på 

förskollärarutbildningen. Jag studerar vid Högskolan i Gävle och ska nu skriva mitt 

examensarbete i didaktik, 15 hp.  

Syftet med studien är att undersöka hur förskollärares synsätt på barns lek ser ut och hur 

de ser på sitt eget deltagande i barns lek i förhållande till barns lärande och utveckling. 

Deltagandet i min studie är frivilligt och det går att avbryta sitt deltagande när som helst 

under studiens gång. Materialet kommer endast att användas till examensarbetet och alla 

uppgifter kommer att behandlas konfidentiellt. Som deltagare kommer du att vara 

anonym då inga namn på förskollärare, förskola eller kommun kommer att anges. Det 

färdiga examensarbetet kommer att sparas i högskolebibliotekets databas DIVA. 

Jag kommer i min studie att intervjua förskollärare och undrar om det finns någon eller 

några vid er förskola som vill delta. Vid intresse och frågor kontakta mig på telefon eller 

mail. 

För att uppnå syftet med studien och för att få med så mycket material som möjligt från 

intervjuerna kommer ljudupptagning användas vid intervjutillfället. När intervjutillfället 

ska ske bestäms tillsammans och kommer att ta ca 20 min. 

Jag är tacksam för svar senast den….. 

Med vänliga hälsningar Matilda Flink 

Tel: xxxxx 

Mail: xxxxx 
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Bilaga 2 

Hej! 

Först vill jag tacka dig för att du medverkade i en intervju om barns lek och 

förskollärares delaktighet i barns lek. Jag vill på detta sätt göra ett tillägg till mitt 

informationsbrev om vad som gäller angående det material som spelades in under 

intervjun. 

 

Du kan fortfarande när som helst avbryta deltagandet.  

Enligt EU:s dataskyddsförordning har du rätt att kostnadsfritt ta del av insamlade 

uppgifter och vid behov få eventuella fel rättade eller att hanteringen av 

personuppgifter begränsas. Kontaktperson är min handledare (kontaktuppgifter 

nedan), som också tar emot eventuella klagomål på hanteringen av personuppgifter.  

 

Med vänliga hälsningar 

Matilda Flink  

 

Mail: xxxxxxx 

Handledare: Annie Hammarberg 

Mail: xxxxxxx 
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Bilaga 3 

Samtycke 
 
Medverkan i undersökningen: Förskollärares synsätt på barns lek i förskolan är helt 

frivillig och du kan när som helst avbryta deltagandet. Detta samtycke ger, efter ditt 

medgivande mig som student tillstånd att med intervju dokumentera situationer där du 

medverkar. Jag står till förfogande för att svara på frågor under hela vår/min tid på 

förskolan. 

 

 

 Ja, jag ger samtycke till att delta i undersökningen…. 

 

 

 

 

 

Datum och plats:……………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Underskrift   

 

 

 

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

Namnförtydligande      
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Bilaga 4 
 

Frågor till intervjutillfällen med förskollärare i studien: 

• Hur många års erfarenhet har du som förskollärare? 

• Hur ser du på barns lek i förskolan? 

• Hur ser du på förhållandet mellan lek och lärande i förskolan? 

• Känner du att du behöver vara delaktig i barnens lek? Om ja, i vilka situationer? 

Kan du ge exempel.   

• Anser du att barnen lär sig mer i leken när du som förskollärare är delaktig eller 

när du inte är närvarande?  

• Vilka möjligheter ser du till att delta i barns lek? Finns det hinder, om ja vilka?  

 


