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Syftet med studien var att genom intervjuer och observationer undersöka pedagogers 
delaktighet i den fria leken i förskola och förskoleklass. De frågeställningar som låg till 
grund var, Vad innebär vuxnas delaktighet i barnens fria lek? På vilket sätt kommer den 
vuxnes delaktighet till uttryck i den fria leken? Detta för att vi ville veta om vuxna deltar 
och på vilket sätt de deltar i barnens lek.  

Vår studie är kvalitativ och i metoden är vi inspirerade av fenomenografi och 
sociokulturellt perspektiv. Studien grundar sig på sju intervjuer med pedagoger i 
förskola och förskoleklass och på observationer, en i förskola och en i förskoleklass. 

I resultatet kom vi fram till att vuxnas uttryck av delaktighet har visat sig på flera olika 
sätt. De vanligaste uttrycken är handledare och förespråkare för verkligheten, däremot 
kunde vi se att deltagande som lekkamrat inte förekom så ofta även om respondenterna 
uttrycker att de gärna vill. 
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The purpose of this study was that through interviews and observations to examine 
pedagogues participation in the free play in preschool and preschool classes. The issues 
which formed the basis was, What does adult involvement in children's free play mean? 
How will the adult's participation be reflected in the free game? This is because we 
wanted to know about the adults involved and how they participate in children's play. 

Our study is qualitative and the method we are inspired by is phenomenography and 
socio-cultural perspective. The study is based on seven interviews with teachers in 
preschool and preschool classes and observations, one in preschool and one in the 
preschool class. 

In the result, we concluded that the adult expression of participation has proved in 
several different ways. The most common expressions are play tutor and spokesman for 
reality, however, we found that participation playmate was not so often, even if 
respondents say that they want to.   
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BAKGRUND   

Inledning 
 Av egna erfarenheter som vi gjort under tidigare verksamhetsförlagd utbildning har vi 
upplevt att vuxnas delaktighet i barnens lek har tagit olika uttryck och att vuxnas 
delaktighet har varierat. Vi har även upplevt att leken är något som barnen oftast lämnas 
att göra själva utan medverkan av vuxna.  

Vi anser att leken är ett naturligt inslag i barnens vardag. Många av dagens barn 
tillbringar en stor del av sin vardag i förskola och förskoleklass där leken ska vara en 
väsentlig del av dagen enligt Lgr 11 och Lpfö98 Reviderad 2010. 

Förskolan ska erbjuda barnen en trygg miljö som samtidigt 
utmanar och lockar till lek och aktivitet. Den ska inspirera 
barnen att utforska omvärlden. (Lpfö 98Reviderad 2010). 
  
Skapande arbete och lek är väsentliga delar i det aktiva 
lärandet. Särskilt under de tidiga skolåren har leken stor 
betydelse för att eleverna ska tillägna sig kunskaper. Del ur 
(Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och 
fritidshemmet: kapitel 1 och 2). 

 

Anledningen till att vi vill studera de vuxnas delaktighet i den fria leken grundas på att 
vi menar att den betyder mycket för barnen socialt och emotionellt och även att vuxna 
fyller en viktig funktion. Studien undersöker vuxnas delaktighet i barnens fria lek i 
förskola och förskoleklass. 
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Frågeställningar och syfte 

Syfte 
Syftet med studien är att undersöka vuxnas delaktighet i barnens fria lek i förskola och 
förskoleklass. 

Frågeställningar  
Vad innebär vuxnas delaktighet i barnens fria lek? 

På vilket sätt kommer den vuxnes delaktighet till uttryck i den fria leken? 
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Del 1. Tidigare forskning  
I det här avsnittet kommer vi att ta upp hur tidigare forskning och litteratur belyser ”fri 
lek”, lek och vuxnas delaktighet i barns lek och vad den innebär.  

Begreppet "fri lek" är något som förekommer i dagscheman i pedagogisk verksamhet 
och som förekommer under en viss tid på dagen. Under denna tid är barnen fria att välja 
vad de själva vill göra, det kan handla om social lek, skapande- och konstruktionslekar. 
Leken ska vara frivillig och för att friheten ska infinna sig bör vissa förutsättningar 
uppfyllas. Det förekommer också kritik mot begreppet "fri lek" eftersom den inte anses 
vara fri från varken samhällets eller pedagogisk styrning.  

Vad menas med "fri lek"? 
”Fri lek” har i den pedagogiska verksamheten blivit ett självklart begrepp. Hangaard 
Rasmussen (1993) menar att det är ett begrepp som förekommer på scheman över den 
dagliga pedagogiska verksamheten och han ställer sig undrande till varför ordet ”fria” 
skall tilläggas lek. Han anser att det kan ha ett samband med att leken förändras under 
dagen, vid vissa tidpunkter sker en organiserad verksamhet där vuxnas inblandning i 
leken är berättigad. När barnen inte längre behöver vara delaktiga i den organiserade 
aktiviteten och själva får välja så blir leken fri från inblandning av vuxna. I den 
betydelsen blir det ”fri lek”. Benämningen ”fri lek” är framför allt något pedagoger 
relaterar till inomhusaktivitet, vilket han menar beror på att inomhus konkurrerar 
barnens fria lek med de, av vuxna, organiserade aktiviteterna på ett sätt som till exempel 
uteleken inte gör.  

Hangaard Rasmussen (1993) anser att den frihet barnen har att leka behöver inte betyda 
att friheten infinner sig i själva leken för barnen. Han menar att i leken tar eller tilldelas 
vissa barn alltid roller i lekarna. Det kan vara underordnande roller som till exempel 
hund, som de barnen med makt i gruppen vidmakthåller. Det kan också vara så att en 
del barn inte får vara med i leken. Vid dessa tillfällen är pedagogens lyhördhet viktig. 
Pedagogen i verksamheten måste se om det är ett barn som konsekvent hålls utanför den 
gemensamma leken eller om de som nekat barnet tillträde till leken vill leka ostört från 
andra barns inblandning. Han menar även att gräl kan vara en faktor som stör friheten 
att leka. Grälen kan bland annat handla om vilka barn som ska vara med i leken eller hur 
den skall gestaltas. 

För att friheten i leken ska infinna sig måste vissa förutsättningar uppfyllas menar 
Hangaard Rasmussen (1993). Dessa är att de som leker litar på varandra, att de lekande 
ger sig hän i leken och att de har en vilja att leken skall fortgå. ”Leken förvandlas till en 
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frivillig verksamhet i det ögonblick som de lekande gemensamt strävar efter att 
samordna sina handlingar.”(a.a., s.35). 

Pape (2001) definierar begreppet ”fri lek” till den tiden på dagen i förskolan som inte är 
styrd eller organiserad av vuxna. Barnen är fria att välja vad de vill göra, det betyder 
inte att de nödvändigtvis deltar i någon social lek utan det kan även handla om att de 
ägnar sig åt skapande verksamhet eller konstruktionslekar. Pape (2001) anser att det 
finns risker med den fria leken. Hon menar att i barns fria lek utan vuxnas oreflekterade 
förhållningssätt till leken kan det innebära att barnen gör negativa sociala erfarenheter. 
Hon menar att det ställs krav på oss vuxna när det gäller den fria leken. 

I en debattartikel i SvD (16-05-11) om den fria leken i förskolan har samhällsdebattören 
och jämställdhetsexperten, Gens uttalat sig om den fria leken. Han är väldigt kritisk till 
fri lek och menar att den är långt ifrån fri. Det är i den fria leken som könssteriotypa 
mönster föds, mobbing och rangordning är också inslag i den menar Gens. Barnen har 
tydliga regler om vem som får vara med eller inte och vem som gör vad i leken. Han 
menar att flickor som leker i dockvrån härmar samhället och tvingas in i olika roller och 
att kalla denna lek fri anser han vara löjligt. Han menar att styrning och engagemang 
från vuxna är nödvändigt för att leken ska bli utvecklande för alla. I samma artikel har 
Knutsdotter Olofsson uttalat sig och hon menar att fri lek innebär för barnen att få 
friheten att leka vad de vill, men att även få tid och utrymme att leka. Samtidigt säger 
hon att fri lek inte innebär att barnen springer omkring eller lämnas själva i ett rum. 
Även hon påpekar vikten av vuxnas deltagande i leken, just för att vara ett stöd i leken 
men också styra den eller ge den ny fart när leken avstannat. Hon menar att det är 
viktigare att vi är med barnen i deras lekar än att köpa roliga leksaker. Hon har även 
observerat att vuxna endast bryter in i barns lek när det blir konflikter mellan barnen.  

Knutsdotter Olofsson (1987) menar att leken ska vara frivillig och dess motivation 
kommer från den som leker. Lek är också något som sker spontan och leken har inget 
mål i sig. Leken skall vara rolig och dess regler konstruerar de som leker själva. 

Granberg (2003) menar att den som leker deltar av fri vilja och att det sker på eget 
initiativ från den lekande. Leken bygger på dessa fria handlingar. Hon anser att lusten är 
drivkraften i leken, den styrs av glädje och tillfredsställelse.   

Tullgren (2004) har i sin doktorsavhandling studerat leken i förskolan ur ett 
maktperspektiv och vad som sker när pedagoger deltar där styrning är i fokus. Hon 
beskriver att leken är en företeelse i förskolan ”… där idén om det fria och aktiva barnet 
ska förverkligas.” (a, a s.112). Tullgren menar att barnen styrs i riktning mot framtiden. 
De förmågor och kunskaper som uppfattas nödvändiga för framtiden som barnen bör 
besitta blir föremål för styrningen. Genom styrning regleras barnen undan från det 
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oönskade. I sin avhandling identifierar hon denna styrning utifrån tre teman. Dessa är: 
”att barn leker, vad barn leker och hur  barn leker.” (a.a., s.112). Första temat inom 
styrning är att barn leker. Genom att som pedagog uppmuntra och stötta det barn som 
leker lekar som förväntas vara aktiva, kreativa och med meningsfullt innehåll, regleras 
de barn vars lekar inte är önskvärda. Med reglering menar Tullgren den styrning och 
tillrättavisning pedagogerna gör av barnens lek. Andra temat är vad barn leker. Tullgren 
menar att obehagligt innehåll i lekarna styrs bort till förmån för det mer nyttiga och 
trevliga innehållet i lekarna. Obehagligt innehåll kan tillexempel vara olagligheter som 
att mörda någon och trevliga lekar kan tillexempel handla om mat och ätande som anses 
vara nyttig lek. Tredje temat är hur  barn leker. Det handlar om hur barn är mot varandra 
i leken. I leken tränar barnen att kommunicera med varandra och den goda 
kommunikationen och att ge uttryck för sina känslor uppmuntras. Dessa tre teman 
menar Tullgren (2004) blir i leksituationen föremål för pedagogernas styrning. För att 
möjliggöra denna styrning är pedagogens delaktighet i leken en viktig faktor. Om 
pedagogen inte deltar i barnens lek är denna styrning inte möjlig menar Tullgren.  
 

Vad är lek? 
Att leka innebär en mental inställning där den som leker har sin uppmärksamhet riktad 
mot sina fantasier. Tillsammans med fantasin och de erfarenheter och upplevelser som 
den lekande bär med sig i leken bildas det stoff som utgör lek. ”Lek är ”som om”, det 
som sker är inte vad det ser ut att vara . Det är lekarens inre föreställningar som gäller 
och som ger allt mening” (Knutsdotter Olofsson, 2003 s.71). Knutsdotter Olofsson 
(2003) menar att när barnet som vanligtvis är i ett och ett halvt års åldern börjar på 
förskolan är det viktigt att det lär sig leka. Pedagogens roll är betydelsefull i detta 
avseende, att lära sig ”leka går inte av sig själv”( a.a., s.35). Hon menar också att 
faktorer som trygghet, ostördhet och lekens verktyg är förutsättningar för att barn ska 
kunna ge sig hän i leken och att det är pedagogens ansvar att se till att dessa 
förutsättningar finns i verksamheten.  

Knutsdotter Olofsson (2003) menar att det finns leksignaler som talar om att det som 
sker är lek. För att kunna leka är det viktigt att förstå dessa signaler och att själv kunna 
ge signalerna till andra. Det kan ske med hjälp av röstläge, mimik eller sättet att tala och 
bete sig. Detta blir ett uttryck för inställningen till leken och hjälper oss att uppfatta att 
det som sker är lek. Barn kan även verbalt uttrycka att det är lek genom att till exempel 
säga -Vi leker att du... Knutsdotter Olofsson (2003) menar att barn i leken pratar i 
förfluten tid för att markera att det är lek och de använder sig av ljusa vänliga röster. 
Hon menar att man kan höra att barn leker.  
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Hangaard Rasmussen (1993) talar även han om barns leksignaler och menar att 
”Lekarna har sitt unika språk, sin speciella mimik, sina underförstådda handlingar. Det 
innebär att barnen måste signalera till varandra att de leker.” (s.28). 

Lillemyr (1990) ställer frågan vad är lek? För att finna en hållbar och vetenskaplig 
förklaring till begreppet lek blir det svårt. Han skriver att en generell förklaring är svår 
att formulera eftersom en lek kan var på ett sätt en gång och på ett annat sätt en annan 
gång. Det är samma när det handlar om barnens sätt att agera i en lek, det kan skilja sig 
från barn till barn. Lillemyr hänvisar till några andra författare och deras försök att 
beskriva hur lek uppfattas vara:  

• en typisk aktivitet bland barn (vuxna arbetar, barn leker) 

• något lustbetonat för barnet (den ger glädje för dom som deltar)  
• en frivillig aktivitet som barnen själva väljer att delta i  
• något som är på "låtsas"; leken befinner sig utanför den verkliga världen 

(och barn kan i perioder ha behov av att dra sig tillbaka från den verkliga 
världen) 

• något som innebär att det skapas en viss ordning (ett system med regler) 

• lokaliserad till en viss plats och en viss tid 
• något som rymmer spänning 

• ett uttryck för en inre drift 
• en förberedelse för vuxenlivet (a.a., s. 15) 

Lillemyr (1990) menar att dessa försök att beskriva barns lek framhåller något som 
gäller till viss del men det är svårt att använda dem som generella beskrivningar av 
barns lek. Han påpekar att det går att ställa motfrågor till varje beskrivande egenskap, 
tillexempel: är leken alltid frivillig och lustbetonad? Han menar att lek som fenomen är 
för komplicerat för att det ska gå att finna det väsentliga för att kunna ge en enkel 
förklaring. 

Lillemyr (1990) drar slutsatsen att det är svårt att finna en precis definition av barns lek. 
Han menar att det kan bero på att leken handlar om hela barnet och att det har stor 
betydelse för människans olika delar i sitt liv och verksamhet. Han hävdar att det 
typiska för leken är att den flyr våra försök att beskriva den och han drar slutsatsen ”… 
att lek är ett mycket komplicerat fenomen om man vill försöka förstå den!”(a.a., s. 15) 

Lillemyr (1990) skriver om generella drag i leken som fenomen vilka man är relativt 
eniga om. De generella dragen kan vara ganska självklara menar Lillemyr men de är 
viktiga för att man ska förstå leken som begrepp och dessutom fungerar bra i både teori 
och praktik. Lillemyr sammanfattar dessa olika drag som karateristiska för lek. Leken 
ska engagera barnet och leken är ett karakteristiskt sätt för barnet att vara på. Själva 
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leken har ett mål i sig och tillfredsställer behov så som trygghet, nyfikenhet och 
spänning. Leken är även ett redskap i barnets utveckling av dess identitet med 
utgångspunkt i deras egna förutsättningar. Leken är ett sätt att finna lösningar på 
problem, vara en arena för barns utforskningar av uppfattningar. Leken är viktig för att 
bevara barnkulturen och leken lär barnet socialt samspel utifrån samhällets normer, krav 
och värderingar. 

Lillemyr (1990) skriver hur viktig barnkulturen blir och att man inte enbart ska se den 
som kultur för barn, man ska även se den som en kultur skapad av barn. På så vis blir 
det barnkultur i förskolan både inom det estetiska och i de lekaktiviteter som kommer 
spontant från barnen eller som personalen organiserar. Eftersom lek är barnens naturliga 
del i livet och bör då planeras med i samhället vid bygge av bostadsområden. Man 
måste se lek ur ett kulturellt sammanhang och på så vis blir leken en kulturell funktion 
för både barn och samhälle.  

Granberg (2003) har fokuserat på de små barnens lek i sin bok och med små barn syftar 
hon på de barn som är mellan 1 och 3 år. Hon beskriver lek genom att lyfta lekens olika 
beståndsdelar: ”att följa varandra, att inspireras av varandra, att kopiera varandra” 
(s.13). I leken ger barnet uttryck för sina erfarenheter och känslor och ger uttryck för 
kunskap och de får även möjlighet att bearbeta och utforska sin omgivning för att skapa 
nya erfarenheter och kunskaper. Hon menar att leken ger mening och innehåll för 
barnets liv. (Granberg 2003). 

Typer av lekar 
Hangaard Rasmussen (1993) tolkar den franske antropologen Caillois som har studerat 
leken, han utgår från Caillois typindelning av leken. Han menar att lek kan delas in i 
fyra olika grundtyper utifrån vilken grundkraft som dominerar leken. Caillois har utgått 
från ett vuxet perspektiv på lek men Hangaard Rasmussen anser att det lätt går att 
överföra på barnens värld. De fyra lektyperna är kamp, tur, imitation och förvirring. I de 
lekar där kamp, konkurrens eller tävling är framträdande handlar det om att mäta sina 
krafter mot varandra både kroppsligt och verbalt. Han menar att denna typ av lekar 
förekommer tidigt i barnaåren och det blir ett sätt för barnet att markera vad det kan och 
vem det är. Det är också i dessa lekar de vuxna ofta bryter in och får medla lekens regler 
eller avsluta de alltför vilda lekarna. Det är också vid dessa, som Hangaard Rasmussen 
kallar, bråklekar de vuxna i preventivt syfte kan förbjuda vissa lekar. Den andra typen 
av lek är de lekar som turen eller slumpen är dominerande inslag. Det kan vara spel av 
olika slag . Han menar att denna typ av lek är vanligast hos vuxna men även barn 
uppskattar dem. Imitation eller härmning är den tredje lektypen där den lekande låtsas 
vara någon annan. Imitation är ett framträdande drag i många av barns lekar. Bland 
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annat mamma-pappa-barn. Förvirring är den fjärde typen, dessa lekar är ofta 
våldsamma, snabba och ibland farliga. Det kan till exempel vara lekar som att gunga 
riktigt högt, cykla fort eller rulla ned för en kulle. Lekar där förvirring är det 
dominerande dragen gör att barnet upplever en berusning.  

Lillemyr (2002) skriver om olika former av lek som utgår från olika teorier och utifrån 
barns åldersutveckling. Han nämner: 

− sensomotorisk lek eller funktionslek, och det innebär upprepning av en handling 
eller funktion där barnet upplever att funktionen i sig är bra. 

− rollek, barnet går in i roller och kan utföras av en eller flera barn i samspel. 
− regellek, i denna lek samspelar barnen ofta och det är reglerna som är det 

väsentliga.  
− rörelselek och våldsam lek, det viktiga i denna lek är rörelserna och det kan 

kopplas till regelleken. 
− konstruktionslek, denna lek innebär att barn bygger och experimenterar med 

olika material. 

Vuxnas delaktighet  
Knutsdotter Olofsson (1987) skriver om vikten av att förstå leksignalerna för att barn 
ska kunna leka tillsammans. De måste kunna skilja på vad som är på låtsas och vad som 
är på riktigt, de måste förstå när lek är lek likaså när leken tar slut och övergår till 
verkligheten igen. Genom den vuxnes agerande kan barn lära sig via tonfall och mimik 
vad som är lek och på låtsas exempelvis när den vuxne låtsas dricker ur en leksakskopp 
eller låtsas äta kakan som är gjord av sand. Det krävs förutsättningar för att leken ska bli 
rolig och det innebär de tre grundreglerna: samförstånd, ömsesidighet och turtagande 
och att dessa håller i sig. De här egenskaperna innebär en förutsättning för att barnet ska 
kunna leka med andra barn. Här betyder den vuxnes deltagande redan från de att barnet 
är så litet och ligger på skötbordet stor roll. Genom att leka med barnet i tidig ålder 
skapar man grunden till de ovan nämnda egenskaperna. Ännu en förutsättning för att 
leken ska bli bra mellan barnen handlar om att veta hur man till exempel låtsasdricker ur 
en leksakskopp eller hur man agerar arg eller glad, att man har förstått hur dessa känslor 
och agerande uttrycks. Det handlar om att uppfatta och föreställa sig enheter och 
mönster i agerandet.  

Knutsdotter Olofsson (1987)  menar att barn idag inte saknar upplevelser utan att det 
kan vara tvärtom med tanke på alla intryck de får t.ex. på bussen, BVC, i varuhusen och 
vad de ser på TV och att de här behöver den vuxnes hjälp att organisera och ordna upp 
alla dessa intryck och det här är upplevelser och intryck som många i den äldre 
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generationen inte själva har upplevt. För att barn ska kunna ta tillvara på alla intryck och 
kunna etablera en mer genomarbetat lek behövs vuxna som kan hjälpa dem att sortera 
allt de ser och hör. Dramatisk lek är att föredra i detta fall. Att vuxenkulturen är lekfull 
och att det finns lekfullhet i vuxnas sätt att umgås med barn innebär att barns lek kan 
utvecklas. 

Knutsdotter Olofsson (1987)  nämner hur vuxna kan med sitt förhållningssätt skapa en 
god atmosfär genom att de visar ”respekt för leken" (s.123). Denna respekt ger den 
vuxne när de inte avbryter en lek utan att ha någon anledning, likaså att de inte går in 
och stör leken för barnen. Många gånger störs leken av planerad verksamhet med 
promenader, måltider och samlingar och med respekt till leken kan man som pedagog 
låstas att man gör avbrottet på ett sätt som att det ingår i leken och att man på ett lekfullt 
sätt låter barnen träda tillbaka i sin lek på ett lekfullt sätt igen när avbrottet för t.ex. 
maten är klart. Författaren skriver vidare om att respekt för leken även handlar om att 
den "vuxne värnar om leken och skyddar den" (s. 123). Låtsasleken innebär att det 
krävs mycket från barnen bl.a. att de håller sig till sina roller och teman, att det 
förekommer olika viljor som behöver anpassas, det innebär koncentrationsförmåga och 
konflikter av olika anledningar som kan störa leken om inte de vuxna värnar om leken 
och respekterar den. "Ro och trygghet" är en förutsättning för leken och ibland skapar 
sig barnen det själva genom att gå undan till dockvrån eller någon annan vrå. De barn 
som känner någon form av oro behöver den vuxne vid sin sida och att den vuxne finns 
nära.  

Vuxenroller 
Utifrån de engelska forskarnas (Wood, McMahon och Cranstoun, 1980, ref. i Åm 1986) 
tankar om hur barn samlas på förskolor med andra vuxna och hur den pedagogiken 
utvecklas och att det är situationer som den äldre generationen inte varit med om. De 
anser att den viktigaste frågan i detta sammanhang handlar om vilka krav man ska ställa 
på pedagogiken i förskolan. Handlar det om att förskolan ska likna hemmet med dess 
goda omsorg och uppfostran eller ska den också vara på ett annat sätt med annat 
arbetssätt? Wood, McMahon och Cranstoun har gjort undersökningar utifrån gällande 
fråga och funnit stor variation förskolor emellan när man har tittat på hur mycket de 
vuxna har integrerat med barnen i leken. De har funnit relationer mellan hur den vuxnes 
attityd till frågan att delta i leken eller inte har bekräftats av barnen när de genomskådar 
deras inställning och därför inte bjuder in de vuxna till att delta i leken. Där de vuxna 
via sitt uppträdande var inställda på att delta i leken har författarna kunna urskilja de 
"vuxnas beteende i fyra beteendemönster": parenteserna vår översättning 

• parallel player (parallell spelare) 
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• playmate or co - player (lekkamrat eller sidospelare) 

• play tutor (agerar handledare) 
• spokesman for reality (förespråkare för verkligheten) (a.a., s. 40) 

Parallell lek med ett barn innebär att man som vuxen använder samma material som 
barnet leker med men man lägger sig inte i barnens lek.  

När den vuxne agerar playmate eller co - player handlar det oftast om rollek och 
författarna Wood mfl uppger det som är bra med att vuxna deltar i rolleken eftersom de 
på så vis kan skapa ett bra förhållningssätt till de vuxna och inte enbart ser dem som 
auktoriteter. Det i sin tur får man barnen att utveckla  tillit till vuxna. Författarna skriver 
om hur de vuxna deltar på barnens villkor och låter barnen ha konroll över läget och att 
de vuxna endast deltar i lek som är  igång och när barnen bjuder in till att leka en viss 
roll. Den dialog som visas mellan barn och vuxna tyder på att de vuxna lyssnar och 
ställer utvecklande frågor inom lekens ram. Författarna påvisar vikten av att vuxna ska 
vara känsliga och att det inte ska vara någon vuxenstyrning. De anser att vuxna bör 
observera leken och finna ett naturligt sätt att delta i leken för att på så vis lättare få med 
sig barn som inte deltar i leken av olika anledningar, de kan hjälpa dessa barn genom att 
föreslå en roll som passar in i den pågående leken. Författarna nämner några situationer 
där vuxendeltagande som lekkamrat eller co - player till förmån för barnet: 

• när leken stagnerar, 

• när leken ser ut att bryta samman, 
• när ett barn har problem med att koncentrera sig och hålla fast vid en 

lekaktivitet. (Wood, McMahon och Cranstoun, 1980, ref. i Åm 1986, s. 42). 

Wood mfl har tidigare påstått att vuxendeltagande inte får dominera i leken men de har 
en annan tanke om det när det handlar om barn som saknar förmågan att leka. I de fallen 
kan vuxenstyrning vara en metod som kan gynna barnen. 

Betydelsen av att en vuxen finns i leken 
Utifrån Vedeler (1985, ref. i Knutsdotter Olofsson 1987) studier på barns lek visar 
slutsatsen att vuxendeltagande i barns lek är lika viktig som att barn får leka ensamma 
när de är inne i en bra lek. Vedeler skriver att yngre barn är mer beroende av en 
deltagande vuxen i en dialog medan de lite äldre barnen behöver få leka utan 
vuxeninblandning. Hon anser att den vuxnes roll innebär att vägleda och stimulera till 
rollek men inte dominera med anvisningar. Rolleken är den lekkategori som behöver 
ostördhet och som lättast kan spåra ur om den blir störd, därav en anledning till att en 
vuxen behöver finnas i närheten. Hon skriver att barn leker bra när en vuxen är i 
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närheten som kan inge ett lugn och trygghet bara genom att vara där och då kanske 
pysslar med andra saker som inte ingår i barnens lek.  

För att utveckla barnens sociala kompetenser i förskolan är det viktigt att som pedagog 
ta tillvara på de resurser som finns i närmiljön. Vedeler (2009) menar att de vuxna bör 
anpassa leken utifrån både individens och gruppens förmågor samt närmiljön. Hon 
menar även att man som vuxen nödvändigtvis inte behöver delta i barnens lek men man 
kan bjuda in till den, "Det är inte alltid bra när vuxna blandar sig i leken. Ibland kan 
man ändå göra det i form av kommentarer eller med andra saker som passar in i leken." 
(s. 75). 

Tullgren (2004) menar att man som delaktig pedagog i barns lek får möjlighet att skaffa 
sig kunskap om barnet, i leken kan pedagogen ställa frågor till barnet som ger 
pedagogen en möjlighet att förstå barnets tankar. Genom den kunskap pedagogen 
skaffar sig om barnet kan hon eller han styra leken eller barnet i rätt riktning.  
 

Knutsdotter Olofsson (2003) menar att det är vuxnas ansvar att alla barn får leka. Hon 
anser att ”Leken är den naturligaste formen för barn att vara tillsammans på.” (a,a., s. 
87). Genom lek med andra utvecklar barnet en social kompetens som är grundläggande i 
mänsklig gemenskap. Med lek i detta avseende syftar Knutsdotter Olofsson på den lek 
där barnet tar en roll i en låtsaslek.  

Knutsdotter Olofsson (1996) har som åsikt att man som vuxen kan stimulera barns lek 
på flera sätt. Det enklaste och inte minst effektiva formen är helt enkelt att som vuxen 
”… sitta ner bland barnen.”(a.a., s. 91). Att som vuxen vara närvarande psykiskt och 
fysiskt och samtidigt visa ett intresse för vad barnen gör skapar en trygghet för barnen, 
vilket hon menar är en förutsättning för leken.  

Även Pramling Samuelsson & Sheridan (1999) menar att en  pedagog som aktivt deltar i 
leken gör det möjligt att finnas som stöd för barnen i deras lek och lärande, men även ett 
stöd för de barn som har svårt att komma in i leken och pedagogen har möjlighet att 
verka som en förebild i leken.  

Pape är förskollärare och har en magisterexamen i förskolepedagogik, i sin 
magisteruppsats har hon fokuserat på social kompetens i förskolan. I undersökningen 
gav barnen uttryck för att de mest tyckte om att leka med andra barn och inte med de 
vuxna. Men att de vuxna däremot var viktiga som en trygghet att vända sig till, de skall 
vara närvarande, se, höra, lyssna, agera och hjälpa är krav som barnen ställer på de 
vuxna i verksamheten. (Pape, 2001). Medans Lindqvist (2002) och andra sidan menar 
att barn gärna ser vuxna som lekkamrater i leken. Hon menar att anledningen är att 
barnen inte uppfattar de vuxna som stränga och tillrättavisande. Genom att ta en 
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rollgestalt i en lek anser Lindqvist att det ger de vuxna en frihetskänsla och möjlighet att 
lämna "frökenrollen".  

Pape (2001) menar att det är viktigt att pedagoger i förskolan ger barnen i förskolan tid 
och att det inte alltid är så lätt att sätta sig ner med ett barn som till exempel har något 
att berätta. Det finns många saker som pedagoger i förskolan ska göra. 

Den pedagogiska miljön 
Litteraturen nämner förskolans pedagogiska miljö, men eftersom förskoleklassens 
verksamhet innehåller arbetssätt och metodik från förskolan med lek som ett väsentligt 
inslag i verksamheten tror vi att den pedagogiska miljön anpassats för lek. Därför tänker 
vi att den pedagogiska miljön i förskoleklassen liknar till en viss del förskolans 
pedagogiska miljö. Syftet med studien har dock inte varit att undersöka den 
pedagogiska miljön i förskolan och förskoleklassen, utan de vuxnas delaktighet i 
barnens fria lek. Vi tror att miljön har en bidragande faktor till hur vuxnas delaktighet 
påverkas. 

Pramling Samuelsson & Sheridan (1999) nämner begreppet pedagogisk miljö, den  
består av fysiska aspekter så som utformning av material. Den psykiska aspekten 
handlar om samspelet mellan individerna i verksamheten och verksamhetens klimat och 
atmosfär. De menar att barn samspelar med omgivningen och därav erövrar de 
omvärlden. Miljön sänder signaler vad som förväntas ske, därav påverkar den 
pedagogiska miljöns utformning barns lärande. När barnen är på förskolan ska de få 
möjlighet till skapande likaväl som de ska kunna utveckla hela sitt sätt att uttrycka sig 
på med hjälp av bild och form, bygg och konstruktion, språk, sång, musik, dans och 
drama mm. För att barnens uttrycksformer ska utvecklas och som de kan använda sig av 
krävs god fysisk miljö med möjlighet till bra och varierat material. (Pramling 
Samuelsson & Sheridan 1999).  

Pramling Samuelsson & Sheridan (1999) anser att det är viltigt att barnen ska ha 
inflytande i förskolans miljö och möjlighet till egna initiativ, men det bör inrymmas 
inom en planering som är välbalanserad och som inger struktur. Denna struktur bör 
bjuda in till olika aktiviteter för både barn och vuxna. Författarna menar att en 
verksamhet med rutiner som återkommer och tydliga ramar gör att barnen mår bra. Den 
planerade verksamheten ska vara planerad på ett sådant sätt att den är flexibel att ta 
tillvara på spontana situationer. De menar också att pedagoger och barn tillsammans 
arrangerar de olika rummen i verksamheten för att möjliggöra barnens självständiga val, 
de menar också att barnen ska ha tillgång till alla utrymmen.  
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Nordin-Hultman (2008) anser att reglering av tid och rum kommer till uttryck i svensk 
förskola. Det visade sig att det förekommer starka regleringar av tid och rum, där 
material och lokaler är inrutade på ett vis som gör det otillgängligt för barnen. Dagarna 
innehåller rutiner och sysslor som följer en dagordning. Planeringen av dagen är 
inriktad på miljöfaktorn genom att den avgör när och hur tillgången till material och 
aktivitetsmöjligheter finns för barnen.  

Sammanfattning 
I vår studie utgår vi från Pape (2001) och hennes definition av ”fri lek” med hänvisning 
till att den är förlagd till en viss tid på dagen samt att den inte är styrd eller organiserad 
av vuxna. Under den tiden är barnen fria att välja aktiviteter som inte nödvändigtvis 
behöver vara av social karaktär utan det kan innebära att barnen väljer 
konstruktionslekar eller att pyssla. Vuxnas delaktighet innebär enligt Knutsdotter 
Olofsson (1987) att genom sitt förhållningssätt respektera och värna om leken genom att 
inte störa eller avbryta den. Enligt litteraturen framgår det att vuxna tar olika roller när 
de är delaktiga i leken med barnen. Det kan till exempel handla om att agera playmate 
(lekkamrat) eller play tutor (agera handledare). Enligt Vedeler (1985, ref. i Knutsdotter 
Olofsson 1987) inger vuxna en trygghet genom att finnas i närheten men nödvändigtvis 
inte behöver vara delaktiga i barnens lek. Pramling Samuelsson & Sheridan (1999) 
nämner att vuxnas delaktighet fungerar som hjälp för de barn som har svårt att komma 
in i leken och för att stödja barnen i deras lek och lärande samt att de kan vara förebilder 
i leken. Dessa begrepp och teorier betraktar vi som centrala för vår studie.   

Teoretiska utgångspunkter 

Sociokulturellt perspektiv 
Säljö (2000) menar att människan agerar i samspel med andra i kulturella och praktiska 
sammanhang. ”Sociokulturella praktiker”.(a.a., s.106).  Utifrån de sociala praktiker vi 
ingått i menar Säljö att det får oss att agera och tänka på ett visst sätt. När människan 
handlar i en social praktik utgår hon ifrån sina tolkningar av omgivningen och med 
utgångspunkt i sina egna erfarenheter och kunskaper. Den mening människan tillskriver 
sin omgivning ligger till grund för handlandet i den sociala situationen.  

Vygotskij utvecklade den kulturhistoriska teorin. Vygotskij ansåg att den kulturella 
världen har utvecklats av grupper av människor för att tillgodose sina behov, genom att 
utveckla egna vanor och idéer och artefakter som i sin tur förenade dem. När Vygotskij 
senare intresserade sig för barns lärande ansåg han att den sociala och kulturella världen 
har stor betydelse. Och han menade att allt lärande var socialt (Smidt 2010). 
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Vygotskij menar att språket är den huvudsakliga funktionen för att kunna kommunicera 
och kommunikation är ett verktyg i social gemenskap. Han hävdar även att den sociala 
kommunikationen är väsentlig för utvecklingen av språket och tänkandet (Vygotskij 
1934/1999). Sett ur en social aspekt är språket via kommunikation med andra 
människor en social handling som sker i samspelet med andra människor. Vygotskij 
anser att barnen introduceras i den sociala och kulturella världen genom interaktion med 
andra barn och vuxna (Smidt 2010).  

I leken anser vi att barnen använder sig av språket för att utrycka sig och förmedla sig 
med sina kamrater och de vuxna. I leken är det sociala samspelet och kommunikationen 
i fokus. Den fria leken i förskolan och förskoleklassen sker i en social praktik, där 
barnet interagerar med såväl andra barn som vuxna. Knutsdotter Olofsson (2003) menar 
att genom lek med andra utvecklar barnet en social kompetens som är grundläggande i 
mänsklig gemenskap. 

I leken måste barnet anpassa sina handlingar och se konsekvenser av dem, anpassa sitt 
beteende utifrån andra barn som deltar i leken, denna lek blir på så vis levande social 
erfarenhet där barnet utvecklar sin sociala förmåga (Lindqvist 1999).  

Lärarollen i förskolan är att erbjuda barnen en utvecklande miljö både i lek och lärande.  
Vi anser att när pedagogen är delaktig i leken får denne möjlighet att genom samspel 
och kommunikation skapa en utvecklande situation för barnen. I leken tror vi att barnets 
intressen visar sig och genom att som pedagog delta i leken får man vetskap om dessa 
för att ha de som utgångspunkt i vidareutvecklingen. 

Kontext betyder i det sammanhang någonting sker, och att detta sammanhang får 
betydelse för det som sker (Smidt 2010).  Kontexten i vår studie är den fria leken i 
förskolan och förskoleklassen. Den fria leken i förskolan och förskoleklassen blir det 
sammanhang den förstås utifrån. I förskolan och förskoleklassen finns normer och 
värderingar som är nedärvda i dess kultur och de förväntningar som finns på 
pedagogerna Den fria leken är en del av den organiserade verksamheten i förskolan och 
förskoleklassen som organiseras av de vuxna som är lärare. Lillemyr (1990) ser leken 
som ett redskap i barnets utveckling och en arena för barns utforskningar av 
uppfattningar. I leken lär barnet sig det sociala samspelet, han ser leken som barnens 
kultur. Han ser inte leken enbart som kultur för barn utan även en kultur skapad av barn, 
därav blir det en barnkultur i förskolan.   

Aasebø och Melhuus (2007) anser att människans handlingar och händelser kan förstås 
utifrån vilken kultur de utspelar sig inom. Beroende av den kultur de utspelas inom kan 
samma mening få olika betydelse men även beroende av den som iakttar fenomenet. 
Inom samma kultur kan det även förekomma så kallade arenor, där vissa förväntningar 
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och mänskliga relationer finns. Ett exempel på en arena kan vara förskolan. Med 
utgångspunkt i detta menar Aasebø och Melhuus (2007) att handlingar och händelser i 
en kultur kan förstås utifrån det sammanhang det utspelas inom. Med andra ord den 
kontext det sker inom. Inom det sociokulturella perspektivet är kontextbegreppet av 
vikt. Förskolan som institution förmedlar värderingar och normer genom dess struktur 
och uppbyggnad, där samvaron skapas i en viss kontext (Aasebø och Melhuus 2007). 

Fenomenografi 
Ferenc Marton är professor vid Institutionen för pedagogik och didaktik vid Göteborgs 
Universitet och han är den som utvecklade fenomenografi. (www.idpp.gu.se). 
Fenomenografi är en forskningsansats med empirisk inriktning där man som forskare 
studerar andras erfarenheter om ett fenomen. Inom fenomenografi är man som forskare 
intresserad av hur eller på vilket sätt andra människor betraktar ett fenomen. 
Forskningens objekt "är att erfara någonting som någonting" (Marton och Booth 2000, 
s. 147). För att kunna erfara något måste man ha en relation till det som erfars, för att 
kunna ha en relation till något är det viktigt att det finns i den erfarandes värld. Som 
forskare med fenomenografisk ansats är man intresserad av att undersöka olika 
individers variationer av uppfattningar om ett fenomen i ett sammanhang. Studier med 
fenomenografisk ansats har som syfte att finna variationer i erfaranden av ett fenomen, 
dessa urskiljs genom olika kvalitativa sätt. Dessa olika sätt att erfara delas in i olika 
beskrivningskategorier av forskaren. Sammansättning av beskrivningskategorier utgör 
utfallsrummet. Beskrivningskategorierna visar på undersökningsgruppens olika sätt att 
erfara ett fenomen (Marton och Booth 2000). 

Sammanfattning 
Utifrån syftet med studien har vi inspirerats av det sociokulturella perspektivet att 
undersöka vuxnas delaktighet i den fria leken i förskola och förskoleklass. Det 
sociokulturella perspektivet handlar om hur barn och vuxna integrerar med varandra 
genom samspel och kommunikation inom en social arena, förskola/förskoleklass, och 
det fenomen vi undersöker sker inom en kontext, fri lek.  

Inom fenomenografi är man intresserad av att ta reda på människors uppfattningar om 
ett fenomen. I den här studien är vi inspirerade av det fenomenografiska 
forskningsansatsen när det gäller pedagogernas uppfattningar om fenomenet vuxnas 
delaktighet i banrens fria lek, vi har däremot inte använt fenomenografi systematiskt i 
resultatet utan där har vi utgått i från förutbestämda teman när vi har gjort analysarbetet 
för att finna olika uttryck för vuxnas delaktighet i den fria leken. Vi har ringat in 
begreppet fri lek genom att inleda intervjun med frågan vad är fri lek enligt dig? För att 
sedan kunna gå vidare och låta respondenterna resonera utifrån det och ge uttryck för 
sina uppfattningar om vuxnas delaktighet i den fria leken som företeelse.  
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Del 2. METOD 
Denna studie är kvalitativ vilket innebär att man som forskare utgår ifrån så kallade 
"mjuka" data som i regel består av kvalitativa intervjuer som analyseras tolkande. 
Kvalitativ metod handlar i huvudsak om att tolka och förstå hur människor upplever 
något. Det som är avgörande när man ska välja metod i sin studie är vilken 
frågeställning man utgår ifrån. (Patel Davidsson, 2003). Vi har utgått ifrån dessa 
frågeställningar: 

Vad innebär vuxnas delaktighet i barnens fria lek? 

På vilket sätt kommer den vuxnes delaktighet till uttryck i den fria leken? 

Dessa frågor anser vi är av kvalitativ karaktär då vi vill undersöka hur ett fenomen 
gestaltas både i tankar och handling. Studien är kvalitativt inriktad med inspiration från 
sociokulturellt perspektiv och fenomenografiska metodologiska infallsvinklar. Eftersom 
vi har valt att studera ett fenomen i förskolan och förskoleklass som är en social arena 
där mänskliga relationer äger rum anser vi att det hör till det sociokulturella perspektivet 
där mänskliga relationer inom en kontext är i fokus. För att få syn på dessa handlingar 
har vi genomfört observationer i förskola och förskoleklass. Utifrån den 
fenomenografiska ansatsen är man som forskare intresserad av att undersöka på vilka 
sätt ett fenomen uppfattas av olika individer. (Marton och Booth 2000). Eftersom vi vill 
undersöka hur pedagoger uppfattar sina handlingar i delaktigheten av den fria leken 
anser vi att fenomenografisk metod passar väl in i vår studie. För att få reda på deras 
uppfattningar har vi genomfört intervjuer.  Olsson och Sörensen (2007) skriver om den 
kvalitativa forskningsintervjun och menar att dess mål är att få kunskap och 
beskrivningar om hur den intervjuade känner, upplever och handlar i den specifika 
situationen.  
 
Fenomenografi bygger på tankar om hur ett fenomen uppfattas av människor och hur de 
tänker kring det. Inom fenomenografi ligger tonvikten på intervjuer för att få en 
uppfattning om vad den intervjuade har för tankar om en viss företeelse. Det handlar om 
att tolka respondenternas uppfattningar om ett visst fenomen. Vad och hur aspekten 
ligger till grund och bör inte åtskiljas. För att reda ut vad en företeelse är måste man ha 
en uppfattning om den. Respondenten bör ha en uppfattning om fenomenet för att kunna 
resonera utifrån det (Alexandersson 1994). Detta är viktigt när uppfattningar ska 
jämföras med varandra, därför bör man utgå från samma utgångspunkt. "En gemensam 
nämnare för den fenomenografiska forskningen är framför allt att den utgår från att 
människor har olika uppfattningar av företeelser och objekt i världen" (a. a., s.120). 
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Genom intervjuer med pedagoger i förskola och förskoleklass har vi undersökt och 
tolkat de handlingar som pedagogerna ger uttryck för. Med hjälp av intervjuer inringas 
fri lek som företeelser via vad- frågan för att sedan gå vidare med hur- frågan där vi 
frågar om hur deltagandet kan se ut. Med fri lek menar vi den tid på dagen i förskolan 
och förskoleklass som inte innehåller någon aktivitet som är planerad av vuxna. Vi har 
med hjälp av intervjuerna fått respondenterna att delge hur de uppfattar sina handlingar 
och resonera utifrån sina tankar om deltagande i den fria leken. Vi har använt oss av en 
intervjuguide (Bilaga 1) med formulerade frågor i den ordning de kommer att ställas. 
Kvale (1997) menar att en guide som ger en översikt av ämnen och förslag på frågor är 
av halvstrukturerad typ av intervju.  

Fördelen med en kvalitativ intervju är att den intervjuade är fri i sina svar eftersom det 
inte finns några svarsalternativ. Alexandersson (1994) menar att trovärdigheten i 
intervjuerna beror till stor del av hur den intervjuade har uppfattat den företeelse som 
frågan avser. 

Intervju  
Kvale (1997) menar att genom samspel mellan den som intervjuar och den intervjuade 
byggs kunskap upp inom ramen för intervjun. Han uttrycker även att den intervjuade 
bör få information om syftet med intervjun, användning av bandspelare och liknande 
före intervjun. Innan intervjun startar är det lämpligt att fråga den som skall intervjuas 
om den har några frågor. Efter intervjun finns det möjlighet att lyfta något ur intervjun 
för att ge den intervjuade ett tillfälle att kommentera. Det är också nu man kan fråga den 
intervjuade om den har något att tillägga eller som den vill fråga (Kvale 1997). Vi 
inledde våra intervjuer med att presentera studiens syfte och att vi använde oss av 
diktafon. Respondenterna fick även möjlighet att ställa frågor innan intervjun. 
Respondenterna fick även möjlighet att göra tillägg, utveckla eller ställa frågor efter 
intervjun.  

Det finns flera varianter av intervjuer, de kan vara kvantitativa eller kvalitativa. De kan 
vara standardiserade, strukturerade av hög eller låg grad, dessa kan vara kombinerade i 
olika grad (Olsson och Sörensen, 2007). Vår intervju är standardiserad, som innebär att 
vi har samma ordning i våra intervjufrågor och med samma ordalydelse.  Däremot så är 
intervjun av låg grad av strukturering då våra frågor är öppna och respondenten är fri att 
svara utifrån sina egna erfarenheter och värderingar. 

Kvale (1997) anser att samtala är en naturlig del i mänskliga samspel. Människan ställer 
frågor i dessa samtal med varandra för att få veta något om den andres erfarenheter till 
exempel. Han menar att forskningsintervjun är en form av strukturerade samtal med ett 
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syfte. Den som intervjuar kontrollerar situationen genom att ställa väl valda frågor inom 
ett ämne, på så vis är det inte ett samtal mellan två jämbördiga parter utan det uppstår en 
maktasymmetri. Den kvalitativa intervjun som forskningsmetod har den fördelen att den 
upplevs som en metod kännetecknad av öppenhet. Under intervjun kan man som 
intervjuare ställas inför beslut om att strikt hålla sig till sina frågeformuleringar eller 
följa upp nya infallsvinklar, vilket ställer höga krav på förberedelse och kompetens hos 
intervjuaren. Att inte i förväg ha bestämt strikta regler möjliggör för intervjuaren att 
förbättra sin kunskap.  

Observationer 
Observationer kan vara kvantitativa eller kvalitativa och kan genomföras på olika sätt. 
De kan vara att man som observatör genomför observationerna indirekt, direkt, eller 
genom att delta. Observationerna kan även vara strukturerade eller ostrukturerade 
(Olsson och Sörensen, 2007). Våra observationer är ostrukturerade vilket innebär att 
man som observatör hämtar information inom ett visst område, i vårt fall de vuxnas 
deltagande i den fria leken. Observationerna är direkta eftersom vi har iakttagit det som 
händer runt omkring oss. Det är viktigt att påpeka att man som observatör inte har 
möjlighet att observera allt som sker utan man gör ett urval, även olika observatörer 
lägger märke till olika saker. (a.a., 2007).  Vid våra observationer har vi utgått från ett 
observationsschema (bilaga 2). I vår studie har vi inte gjort några miljöobservationer 
utan de vuxnas delaktighet i barnens fria lek har varit i fokus för våra observationer. 

Urval   
Vi tar kontakt med ledningspersonal för tre skolor och två förskolor och som i sin tur 
förmedlade kontakten vidare till respondenterna. Rektorerna gav förslag på personer 
som kunde delta i en intervju. Vid förfrågan om intervju på förskolan har vi bett om att 
pedagogerna ska vara representerade från flera avdelningar. Deltagandet var frivilligt 
och det blev sammanlagt åtta pedagoger som deltog i intervjuerna.  

Pedagoger från tre skolor och två förskolor är representerade i vår urvalsgrupp. 
Skolorna och förskolorna ligger i två olika kommuner.  
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Urvalsgrupp 
Utbildning  Yrkeserfarenhet 

(ca antal år) 

Förskola/Förskoleklass 

    

Förskollärare (2 årigt seminarium)  35 Förskoleklass 

Förskollärare 

Förskollärare 

 20 

35 

Förskoleklass 

Förskoleklass 

Förskollärare   20 Förskoleklass 

Förskollärare  20 Förskola  

Tidigarelärare  5 Förskola  

    

Förskollärare  20 Förskola  

Förskollärare (2 årigt seminarium)  35 Förskola  

 

Genomförande 
På begäran från en av rektorerna skickade vi ut information via mail om vad intervjun 
och studien skulle handla om, där ingick också en information om att de intervjuades 
deltagandet var frivilligt (Bilaga 3). Detta mail skickades till ledningspersonal. Tiden 
mellan att vi skickade ut mail till rektorer och förskolechefer fram till att vi skulle 
genomföra intervjuerna provade vi frågorna i vår intervjuguide (Bilaga 1).  Intervjuerna 
genomfördes med en representant från vardera verksamhet, en verksam i förskoleklass 
och en verksam i förskola. Vi ansåg att inga ändringar i frågeställningarna behövde 
göras. Efter kontakt med rektorer och förskolechefer kontaktade vi berörda respondenter 
via telefonsamtal för att bestämma tid och plats för intervju. En av oss har varit på två 
förskolor, på vardera förskola intervjuades två pedagoger från två avdelningar. 
Avdelningarna var 1-3 års avdelning och 3-5 års avdelning. Vid ett besök på en förskola 
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genomfördes två intervjuer eftervarandra. De andra två intervjuerna genomfördes vid 
två tillfällen på samma förskola. Observationerna har genomförts vid ytterligare en 
förskola på en 3-5års avdelning.  

Den andre av oss var på tre skolor där fyra intervjuer genomfördes på tre dagar. 
Observationerna har genomförts i en förskoleklass på en annan skola.  

Intervjuerna genomfördes på de skolor och förskolor där respondenterna är verksamma. 
Arbetet med intervjuerna delades upp så att en av oss var på skolorna och en av oss på 
förskolorna. Även transkriberingsarbetet och återkontakt med respektive respondent 
gjordes med samma arbetsfördelning. Intervjuerna är genomförda i avskilda rum och de 
tog mellan 15 - 30 minuter. För att kunna återge intervjuerna på ett korrekt sätt så har vi 
valt att använda oss av diktafon. Efter intervjuerna var genomförda gjordes en 
transkribering av ljudupptagningen som skrevs ut. Därefter kontaktade vi 
respondenterna och lämnade över transkriberingarna så att de fick möjlighet att läsa 
igenom och godkänna materialet. De fick också möjligheter att göra kompletteringar 
eller förtydliganden. En respondent väljer att dra sig ur studien vilket resulterar i att det 
återstår sju respondenter.  

Observationerna genomfördes på en förskola i en tre till fem års avdelning och en 
förskoleklass. Vi har observerat de vuxnas deltagande i den fria leken. I förskolan 
genomfördes observationerna i den fria leken under fem dagar. Observationerna varade 
mellan 20 och 45 minuter. Vid observationerna noterades det 27 tillfällen då någon 
vuxen var delaktig. I förskoleklassen genomfördes observationerna i den fria leken 
under 13 dagar, observationerna varade cirka 20 minuter. Vid observationerna noterades 
det 59 tillfällen då någon vuxen var delaktig. Utifrån observationsprotokoll noterades 
hur länge deltagandet pågick, i vilket rum, vem som tog initiativ till delaktighet, den 
vuxnes uttryck, antal barn som deltog, om den vuxne var aktiv eller passiv och vad 
aktiviteten innehöll.   
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Dagsschema för verksamheterna 

Tid Förskola   

Förskoleklass 

A   Förskoleklass B Förskoleklass C 

06.00 Öppnar 

 

  

 

    

    

 

  

 

    

07.00   

 

  

 

    

    

 

  

 

    

08.00 Frukost 08.10  Samling 

 

    

  Fri lek 08.30 

AP 

(Gemensam  

 

    

09.00   

 

aktivitet eller 

fri lek) 09.00 Morgonsamling Morgonsamling 

  Samling 9.30 Rast 09.20 Arbetspass Arbetspass 

10.00 Fruktstund 10.00 

AP 

(Gemensam  10.10 Rast Rast 

  Utelek 

 

aktivitet eller 

fri lek) 10.30 

Högläsning, 

frukt 

Högläsning, 

frukt 

11.00   10.45 Lunch 10.50 Arbetspass Arbetspass 

11.30 Lunch 

 

Rast 11.30 Lunch Lunch 

12.00 

Saga eller 

vila 11.50 Arbets Pass  

 

Rast Rast 

  Fri lek 

 

  12.30 Egen lek Egen lek 

13.00   13.00 

Högläsning, 

frukt 

 

    

    13.30 

Avslut av 

dagen 13.40 

Avslut av 

dagen 

Avslut av 

dagen 

14.00   

 

  

 

    

14.30 Mellanmål 

 

  

 

    

15.00   

 

  

 

    

18.00 Stänger           

 

Samtliga delar som beskrivs i dagsschemat för förskolan mellan 8.30 – 11.30 ingår 
alltid men ordning och tid kan variera från dag till dag och mellan förskolorna.   

I förskoleklass A väljer man ett av arbetspassen till fri lek. 
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Trovärdighet  
Alexandersson (1994) menar att trovärdigheten i intervjuerna beror till stor del av hur 
den intervjuade har uppfattat den företeelse som frågan avser. Bell (2000) skriver om 
tillförlitligheten i datainsamlingen och att man kritiskt måste granska den metod man 
har valt för att samla in information för att kunna avgöra dess giltighet. Reliabiliteten 
blir ett mått på om det valda tillvägagångssättets trovärdighet i fråga om resultat vid 
olika tillfällen vid liknande situationer. (Bell 2000).  I våra intervjuer har vi utgått från 
samma intervjuguide och samma frågeställningar till respondenterna men de har 
genomförts vid olika tillfällen och inom liknande situationer. Däremot har en del 
frågeställningar ställts i olika följd vid tre av intervjutillfällena vilket kan ha påverkat 
svaret vilket vi inte kan veta. Vid en del av intervjuerna har det ställts följdfrågor främst 
i intervjuerna från förskolan, vilket kan har påverkat resultatet.  

Vi kan inte generalisera resultatet som gällande för alla verksamheter, men det visar ett 
resultat utifrån de verksamheter vi har besökt och gjort intervjuerna i. 

Forskningsetik  
För att den intervjuade skall känna sig fri att utrycka sina tankar kommer vi att behandla 
de svar vi får anonymt i studien. Kvale (1997) anser att man som intervjuare bör 
informera den som blir intervjuade om det generella syftet med studien och att man 
redogör för hur studien är upplagd, samt vilka risker och fördelar det innebär att delta. 
Det är också viktigt att man informerar om att deltagande är frivilligt och att den 
intervjuade har möjlighet att dra sig ur. (Kvale 1997). Bell (2000) anser att 
respondenten alltid ska ha samtyckt till deltagande innan datainsamlingen påbörjas. I ett 
mail till rektorerna gav vi information om studiens syfte vi påpekade att deltagande i 
intervjun ska vara frivillig. Vi har även informerat om frivilligheten av deltagande när vi 
har genomfört våra intervjuer. Vi ger även de deltagande en möjlighet att godkänna sitt 
deltagande skriftligt efter det att vi transkriberat intervjumaterialet och återsänt det till 
de intervjuade. De intervjuade har fått möjlighet att läsa igenom materialet och göra 
eventuella tillägg och förtydliganden. Därefter har vi samlat in det genomlästa och 
godkända materialet. Alla utom en som vi har intervjuat har godkänt att intervjun 
används i vår studie.   

Analys 
I vårt analysarbete utgick vi från våra frågeställningar och därifrån skapade vi kategorier 
som vi utgick ifrån när vi sökte efter likheter och skillnader i varje kategori. Dessa 
kategorier är: Betydelsen av vuxnas delaktighet och Vuxnas uttryck av delaktighet.   
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Betydelsen av att en vuxen finns delaktig i leken menar Knutsdotter Olofsson (1996) 
skapar en trygghet genom att vara närvarande. Tullgren (2004) menar att en delaktig 
vuxen i barns lek kan via frågor förstå barns tankar och utveckla leken i rätt riktning. 
Med delaktighet menar vi att de vuxna på något sätt är engagerade i leken. 

Med de vuxnas uttryck menar vi på vilket sätt pedagogerna agerar i den fria leken med 
barnen. Vi har inspirerats av de olika sätt som (Wood, McMahon och Cranstoun, 1980, 
ref. i Åm 1986) nämner och tolkat dem och använt oss av dessa kategorier i vårt 
analysarbete. 

För att kunna förstå det insamlade datamaterialet måste det bearbetas och 
sammanställas. I det insamlade datamaterialet försöker forskaren spåra det 
underliggande mönstret, för det behöver forskaren använda sig av en tolkningsmetod. 
För att bearbeta materialet behöver de insamlade data systematiseras för att kunna 
kartläggas. Ett sätt är att de begrepp som står för en viss företeelse som forskaren finner 
grupperas under olika kategorier. Ett annat sätt är att först skapa kategorier och sedan 
placera in begreppen i dessa. (Olsson och Sörensen, 2007). Det sistnämnda stämmer 
överens med Patel och Davidsson (2003) beskrivning av analysens fyra steg. 

För att analysera datainsamlingen kommer vi utgå från den fenomenografiska analysens 
fyra steg. Vi utgår från Patel och Davidsson (2003) beskrivning av analysens fyra steg . 

1. "Bekanta sig med data och etablera ett helhetsintryck". (a.a., s. 33). Vi har 
upprepade gånger läst igenom allt det transkriberade materialet för att bekanta 
oss med det.  

2. Sök efter likheter och skillnader i de svar man fått i intervjuerna.  Under 
tiden som vi har läst igenom materialet har vi reflekterat över likheter och 
skillnader inom förutbestämda kategorier; Betydelsen av vuxnas delaktighet och 
Vuxnas uttryck av delaktighet.  För att göra det möjligt att finna likheter och 
skillnader väljer vi att tillsammans sortera materialet genom att lägga alla svar 
på fråga ett i samma hög och fortsatta med varje fråga på samma vis.  

3. Kategorisera uppfattningarna i indelningsgrupper. Utifrån vår första 
kategori som var betydelsen av vuxnas delaktighet markerade vi med färgpennor 
i våra utskrifter av de transkriberade intervjuerna de som berörde delaktigheten i 
leken. Utifrån vår andra kategori som var vuxnas uttryck av delaktighet 
markerade vi på liknande vis det som berörde delaktighetens uttryck i 
intervjuerna. 

4. Studera de strukturer som framträder i de olika grupperna. Inom den första 
kategorin som är betydelsen av vuxnas delaktighet, framträder uttrycken för 
delaktighet utifrån olika perspektiv. Genom deltagande får de möjlighet att 
skapa ro och trygghet, värna om leken, även miljön styr de vuxnas delaktighet. 
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Inom den andra kategorin som är hur vuxnas delaktighet kommer till uttryck 
framträder olika uttryck av delaktighet som går att placera in under; 
parallellspelare, lekkamrat eller sidospelare, agera handledare och vara 
förespråkare för verkligheten. 

 

Del 3. RESULTAT 
Syftet med studien är att undersöka vuxnas delaktighet i barnens fria lek i förskola och 
förskoleklass.  Resultatet består av två delar som behandlar och ger svar på respektive 
frågeställning under sina huvud- och underrubriker. Våra frågeställningar är: 

Vad innebär vuxnas delaktighet i barnens fria lek? 

På vilket sätt kommer den vuxnes delaktighet till uttryck i den fria leken?   

Utifrån våra frågeställningar är våra huvudrubriker: Vuxnas delaktighet innebär att… 
och Vuxnas delaktighet kommer till uttryck genom att… 

Under den fria leken väljer de vuxna att styra upp leken när de anser att barnen inte 
kommer igång. Pedagogerna är måna om att leken fungerar och att alla barn kommer 
igång med något. De utrycker även att de inte vill störa lek som fungerar bra. Att vara 
nära barnen i leken i förskolan skapar en trygghet och att vara närvarande är viktigt. 
Medans de i förskoleklassen handlar om att skapa trygghet för hela gruppen så som att 
alla ska få vara med.  I förskolan och förskoleklasserna agerar pedagogerna 
parallellspelare genom att finnas med, oftast vid kreativa aktiviteter och att de vid dessa 
stunder sitter de med en längre tid. I de fall där pedagogerna agerar lekkamrat handlar 
det om att vara spelkompis eller deltar i en rollek på barnens initiativ. Pedagogerna 
agerar handledare när de stöttar, ger förslag, hjälper barnen på olika sätt. Vid de 
tillfällena som pedagogerna för in ett lärande i leken eller aktiviteten agerar de 
förespråkare för verkligheten. Dessa uttryck av vuxnas delaktighet går många gånger in 
i varandra och att de skiftar inom ramen för samma aktivitet.    

I vårt resultat innebär kursiv text att det är citat från olika pedagoger i förskola och 
förskoleklass.  

När vi har tittat på vuxendeltagandet i barns fria lek har vi utgått från de aktiviteter som 
har nämnts i intervjuer och som har förekommit under observationerna. Nedan 
presenteras dessa aktiviteter via en uppdelning mellan förskolan och förskoleklassen. 
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Utifrån intervjuerna och observationer väljer barnen i förskolan dessa aktiviteter under 
den fria leken: 

• konstruktionslekar  

• tågbanor 
• rollekar.  
• pyssla, pärla och måla 

• spela spel  

Utifrån intervjuer och observationer i förskoleklass framgår det att barnen väljer dessa 
aktiviteter under den fria leken:  

• konstruktionslekar 

• spel och pussel 
• rollekar  

• lek med bilar 
• ritar och skriver  
• måla och pyssla 

Vuxnas delaktighet innebär att… 

Värna om leken 
I intervjuerna från förskolan nämns det att man kan inbjuda till lek genom att organisera 
materialet så att det verkar inbjudande, till exempel duka upp ett bord med saker som 
lockar till lek eller plocka fram material som kan inspirera till en viss lek. Pedagogerna 
kan även strukturera upp leken genom att välja vilket material som ska stå framme. 

I förskolan och förskoleklassens intervjuer är pedagogerna måna om att leken skall 
fungera. När de upplever att något barn inte kommer igång med någon lek möter de upp 
på barnets nivå för att på så vis få igång en lek.  

De uttrycker även i intervjuerna att de inte vill störa barnen i de lekar som fungerar bra 
av rädsla för att förstöra leken. Barnen är heller inte så intresserade av att ha en vuxen 
med i de lekar som är bra. − Ibland så behöver man inte va delaktig alls, ibland stänger 

dom dörren framför näsan på en − Vi vill leka själva! (Förskola). Bra lekar 
kännetecknas av att samspelet mellan barnen fungerar bra framgår det i intervjuerna. 

I förskolan upplever pedagogerna att deras närvaro i leken ger dem möjlighet att ge 
barnen nya infallsvinklar så att leken hålls vid liv uttrycks det i intervjuerna.  
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I förskolan och förskoleklassens intervjuer upplever pedagogerna att de inte har 
möjlighet att delta i den utsträckning som de vill. Det kan handla om att det är stora 
barngrupper eller för få pedagoger. −Ja det har ju att göra med vår arbetsbelastning 
och hur... a det är så mycket som ska göras, det är det det handlar om mest. Hade man 
haft hälften så mycket barn hade det sett ut på ett helt annat sätt (Förskola). 

Respondenterna ger uttryck för hur de upplever att miljön påverkar deras deltagande i 
den fria leken i förskolan och förskoleklassen. Över lag upplever de att det är så mycket 
annat att ta hänsyn till i verksamheten. I förskolan kan det tillexempel vara barn som 
behöver hjälp, telefonen ringer, dukning mm. I förskoleklassen upplever de att de inte 
kan delta i leken längre stunder för de blir avbrutna. Barn behöver hjälp och 

pedagogerna upplever att de ska hålla koll på resten av gruppen samtidigt.  −hos oss så 
är ju inte så många vuxna här och det är ganska många barn så oftast så hinner man 
tyvärr inte och vara med och delta i leken (Förskoleklass). 

Skapa ro och trygghet 
I förskolan uttrycker pedagogerna i intervjuerna att det är viktigt att vara nära barnen i 
leken för att skapa trygghet. De upplever också att leken blir mycket lugnare om de är 
närvarande i den, det kan räcka med att man som pedagog sitter med och lyssnar och 
leker på barnens villkor. −  Att inte försvinna ur bilden utan finnas med och det är en 
respekt mot barnet, att finnas med och se vad kommer nästa steg bli och så. Så att inte 
bara va betraktare utan vara aktiv (Förskola). Att vara nära och närvarande är 
genomgående i alla intervjuer från förskolan, de utrycker att närheten till barnen är 
viktigt och det är i leken som man kan lära känna barnen. 

Utifrån intervjuerna handlar tryggheten i förskoleklassen mer om att den vuxne 
cirkulerar och ser till att det är tryggt för hela barngruppen, att inte någon blir utanför 
eller se till att det inte händer något. Om det finns barn i gruppen som är lite stökiga har 
det en lugnande effekt om en pedagog sitter med, och är aktiv med samma material som 
barnen använder utan att lägga sig i deras lek. Pedagogerna i förskoleklassen upplever 
att de kan sitta ner med barnen kortare stunder.  
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Resultatet visar att vuxnas delaktighet i den fria leken innebär att: 

 
 

Vuxnas delaktighet kommer till uttryck genom 
att… 
I vår indelning av vuxnas uttryck av delaktighet i barns fria lek har vi inspirerats av och 
tolkat de fyra benämningar som Wood, McMahon och Cranstoun har använt sig av när 
de har studerat vuxnas delaktighet i barns lek (se s. 9). Enligt vår översättning är det, 
parallellspelare, lekkamrat eller sidospelare, agerar handledare och förespråkare för 
verkligheten. (Wood, McMahon och Cranstoun, 1980, ref. i Åm 1986). När vi har 
kategoriserat vuxnas uttryck av delaktighet har vi utgått ifrån det uttryck som varit mest 
framträdande i en situation. Vi har även sett att formerna för de vuxnas uttryck varierar 
under en och samma situation.  

Agera som parallellspelare  
Som parallellspelare räknar vi den aktivitet där vuxna deltar genom att sitta med fast 
nödvändigtvis inte använder samma material som barnen, men de sitter med. I våra 
observationer kan vi se att när den vuxne agerar som parallellspelare är det ofta i 
aktiviteter som är kreativa. Det är också de tillfällen som vuxna är delaktiga en längre 

delaktighet

ordna med 
material-
tillgång

igångsättare
ej störa 

(sensitivitet)

starkt 
begränsade 
möjligheter 
genom hård 

arbets-
belastning

skapa närhet 
för att ge 
barnen 

trygghet



 

28 

 

stund. I våra observationer kan vi se att när man som pedagog agerar parallellspelare 
ofta övergår i sitt uttryck till att agera som förespråkare för verkligheten genom att föra 
in ett lärande innehåll i situationen.  Parallellspelare kan också vara att man sitter med 
och letar fram material som barnen använder i sitt bygge vilket har framträtt i 
observationerna. I intervjuerna från förskoleklass uttrycker pedagogerna att de kan sitta 
med och bygga för att ha uppsikt över den grupp som bygger, och är då delaktig som 
parallellspelare i barnens aktivitet.  

I intervjuerna från förskolan ger pedagogerna uttryck för att det är viktigt att de sitter 
med barnen och att de nödvändigt vis inte är delaktiga i leken men att de är en form av 
delaktighet att sitta på en stol och finnas med.  

Agera som lekkamrat eller sidospelare 
Med lekkamrat eller sidospelare menar vi när den vuxne tar en roll i en rollek eller 
deltar i konstruktionslekar till exempel bygger tågbanor tillsammans med barnen eller 
agerar som motspelare i spel. 

I våra observationer kan vi se att pedagogerna deltar som sidospelare genom att vara 
delaktiga i spel mad barnen.  

I intervjuerna delger pedagogerna i förskolan och förskoleklass att man deltar i rollek 
och att det ofta är barnen som bjuder in tillexempel att få bli bjuden på mat, se på cirkus, 
se på teater, komma och handla i affären och sitta hos frissan. Vid dessa tillfällen 
tilldelas de vuxna en roll på barnens villkor. −då styr dom ofta, nu får du sitta här och 
nu ska du göra så och nu ska du göra så (Förskoleklass).   

I våra observationer är det sällan uttrycket som lekkamrat framträder i rollekar och vid 
de tillfällena är det barnen som tar initiativ till lek. 

Agera som handledare 
Som handledare räknar vi när pedagogen stöttar, ger förslag och hjälper barnen på olika 
sätt. 

När pedagogerna går in och tar en roll i en rollek har de många gånger ett syfte 
tillexempel att gå in och stötta i leken eller när ett barn behöver hjälp in i leken framgår 
det i intervjuerna från förskola och förskoleklass. Vi tolkar det som att pedagogen blir 
en handledare istället för en lekkamrat i rolleken. 

I intervjuer och observationer framgår det att delaktigheten från den vuxne kan vara att 
agera handledare genom att pedagogen agerar som ett stöd för de barnen som har svårt 
för att komma in i en lek, eller som stöd när barnen ska reda ut konflikter sig emellan. 
De kan agera handledare genom att ge infallsvinklar och förslag, plockar fram material 
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och håller i ordning och hur turtagning fungerar. Fler infallsvinklar som hamnar under 
denna rubrik som framgår i vårt datamaterial är att pedagogen hjälper till, visar, 
instruerar och ger råd. Vi kan se i observationerna att initiativ till hjälp kommer både 
från barn och vuxna i förskolan, och i förskoleklassen är det ofta pedagogerna som tar 
initiativ till att instruera och ge hjälp. 

Agera som förespråkare för verkligheten 
Under den här rubriken menar vi när ett lärande är i fokus när den vuxne deltar. Att vara 
förespråkare för verkligheten kan i många fall vara svår att skilja från när pedagogen 
agerar som handledare då det samtidigt förekommer ett lärande. Det kan handla om att 
språkutveckla och finna olika lärande i leken. I intervjuerna från förskolan utrycker 
pedagogerna att på ett lustfyllt sätt kan man föra in språk och matematik så att ett 
lärande kan ske. −Man kan skoja med språket, man kan skoja med matematiken[---] det 
är lärande på det viset, det är mer på ett lustfyllt sätt…(Förskola).Framför allt på 
småbarnsavdelningarna där man hjälper dem att sätta ord på det de gör. I intervjuerna 
från förskoleklass framgår det sociala lärandet, där pedagogerna förespråkar hur man 
ska agera mot sina kamrater. I observationerna från förskoleklassen framgår ett lärande 
när pedagogerna visar och instruerar till exempel hur man ska klippa, spelregler och 
utmanar genom att ställa frågor.   

 

Del 4. DISKUSSION 

Metoddiskussion 
Utifrån vårt syfte och frågeställning har vi valt att använda en kvalitativ metod, vilket 
Patel och Davidsson (2003) menar att frågeställningen är avgörande när man ska välja 
metod till sin studie. Vi har även genomfört observationer i förskola och förskoleklass 
för att se fenomenet i sitt sammanhang och att kunna förstärka det som framkommit i 
intervjuerna. Vi upplever att metoderna har gett oss ett utförligt material för att besvara 
våra frågeställningar. Vi anser att våra öppna intervjufrågor gav oss utförliga svar och 
med hjälp av följdfrågor fick respondenterna möjlighet att utveckla svaren.  

I våra intervjuer har vi inspirerats av den fenomenografiska metoden för att undersöka 
människors uppfattningar, en kritisk aspekt kan vara att man som intervjuare har svårt 
för att bedöma dessa uppfattningars uppkomst. Svarar den intervjuade på frågorna 
utifrån vad som anses vara en allmän uppfattning eller är det egna uppfattningarna som 
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den ger uttryck för? (Alexandersson 1994). Utifrån det här perspektivet kan 
respondenterna vilja ge svar som de tror att vi vill ha, vi kan aldrig veta grunden till 
uppfattningens uppkomst. 

I vårt urval hade vi inga anspråk på respondenternas utbildning, ålder och erfarenhet 
inom yrket. Det visade sig att majoriteten av pedagogerna hade lång erfarenhet inom 
yrket och att alla var utbildade förskollärare eller tidigarelärare. Om respondenterna 
hade haft en annan utbildning och erfarenhet kanske dessa faktorer eventuellt hade 
påverkat graden och viljan av delaktighet i barnens lek. Vårt resultat gäller för de 
respondenter som ingått i studien, det betyder inte att alla pedagoger tänker och agerar 
på samma sätt.  

Inför intervjuerna skickade vi ut information om vad intervjun och studien skulle 
innehålla och att medverkan var frivillig. Kvale (1997) och Bell (2000) påpekar vikten 
av att informera respondenten om att deltagandet är frivilligt och studiens generella 
syfte. När vi samlat in det genomlästa och godkända materialet väljer en respondent att 
dra sig ur, därav förstår vi vikten av att återvända till respondenterna för ett 
godkännande av materialet. Det har inte påverkat resultatet eftersom dessa data aldrig 
har varit med i studien.  

Resultatdiskussion 
I resultatdiskussionen diskuterar vi resultatet utifrån syftet med studien och vi har valt 
att strukturera diskussionen utifrån de huvudrubriker vi har i resultatet, Betydelsen av 
vuxnas delaktighet och Vuxnas utryck av delaktighet. Eftersom underrubrikerna går i 
varandra diskuterar vi utifrån huvudrubrikerna. Vi inleder resultatdiskussionen med att 
presentera hur en dag kan se ut i de verksamheter som studien utgår i från.  

Lektillfällen i verksamheterna 
Utifrån de dagsscheman vi har från förskolorna och förskoleklasserna kan vi utläsa att i 
förskolan är dagen indelad i fasta tidpunkter för frukost, lunch och mellanmål. 
Förmiddagen innehåller alltid ett pass med fri lek på ca 1 timme som placeras med 
hänsyn till andra aktiviteter som också sker på förmiddagen så som, samling, fruktstund, 
utelek. Eftermiddagarna har på alla förskolorna ett pass med fri lek som varierar i längd 
1-2,5 timmar. På småbarnsavdelningen sover barnen olika länge vilket resulterar i att 
stunden de får ha fri lek varierar. På avdelningen där barnen är 3-5 år läser man en saga 
efter maten som tar 15-20 minuter och där efter får barnen fri lek.  

I förskoleklass är dagen indelad i arbetspass, raster, lunch och pass där lek förekommer 
där vissa väljer att kalla det fri lek, lekstund eller egen lek. Passen för lek kan vara 
placerad på förmiddagar och eftermiddagar beroende på hur det stämmer med övrig 
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verksamhet. Tiden för den sammanhängande lektiden är ca1 timme/dag. Utöver det kan 
det bli spontana lekstunder på ca 20 minuter när det finns tid över på ett arbetspass.  

Det är de här lektillfällena som vi har valt att utgå ifrån vid intervjuerna och 
observationerna. 

Det vi har kunnat urskilja är att fri lek är något som sker vid ett visst tillfälle på dagen 
oavsett om man är i förskolan eller i förskoleklass. Vi upplever att i förskolan är man 
mer flexibel och inte så bunden till att ha samling eller utelek varje dag. Beroende på 
dagsläget kan man välja att leka en hel förmiddag. I förskoleklass är dagen strukturerad 
utifrån arbetspass och gemensamma aktiviteter där barnen kommer i kontakt med 
ämnen som är skolförberedande. Enligt Knutsdotter Olofsson (1987) är lek något som 
sker spontant och frivilligt. Vi ställer oss då undrande till hur denna frivillighet och 
spontanitet kan infinna sig för barnen då leken är styrd till viss tid på dagen.  

Den fria leken innebär att barnen är fria att välja den aktivet de vill under den tid som 
benämns som fri lek menar Pape (2001). Alla pedagoger utrycker att de är måna om att 
leken ska fungera för alla barn och att inte störa den lek som fungerar. I regel är det de 
vuxna som tar initiativ till delaktighet i de aktiviteter barnen väljer att göra under den 
fria leken. När de vuxna är delaktiga i barnens rollekar kommer oftast initiativet från 
barnen. När de vuxna tar initiativ till att delta i rollek har de ofta ett syfte med det. När 
de vuxna är delaktiga tar de olika uttryck så som, lärande, konfliktlösare, stöttande, 
hjälpande och inspiratör.  

Betydelsen av vuxnas delaktighet 
I resultatet kan vi se att pedagogerna är måna om att leken ska fungera och de möter upp 
barnen på deras nivå för att hjälpa dem att komma igång med en aktivitet. Detta tolkar 
vi som att pedagogerna anser att leken är viktig för barnen och att alla kommer igång 
med något. I resultatet framgår det att några respondenter ansåg att man inte ska störa 
barnen i sin lek när den fungerar bra. Detta är i enlighet med vad Knutsdotter Olofsson 
(1987) menar att man som vuxen inte avbryter eller stör leken utan anledning, på så vis 
menar hon att vuxna respekterar barnens lek. Med hänsyn till vårt resultat och 
Knutsdotter Olofssons åsikter håller vi med om att man som pedagog inte ska störa 
leken när den fungerar bra. Om man nödvändigtvis behöver störa barnen i deras lek ska 
man ha ett skäl till det. Vedeler (1985, ref. i Olofsson Knutsdotter 1987) lyfter rolleken 
som en lekkategori som är beroende av ostördhet och kan lätt spåra ur om den blir störd. 
Därför är det viktigt att en vuxen finns i närheten som kan ge ro och trygghet och 
uppmuntra och vägleda till rollek. Vi anser att initiativet bör komma från barnen när en 
vuxen ska delta i rolleken, detta för att visa respekt för barnen och deras egen lek. I de 
fall en vuxen vill leka med barnen kan de starta upp en rollek för att inspirera till en lek.  
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Utifrån resultatet framgår det att pedagoger från förskola och förskoleklass ger uttryck 
för trygghet på olika sätt. I förskolan handlar det om att sitta med och att vara 
närvarande, medans i förskoleklass handlar det om att cirkulera för att kunna se hela 
gruppen. De nämner att de ger trygghet att sitta med men de upplever att de endast kan 
göra det en kortare stund. I resultatet nämner pedagogerna att de känner sig otillräckliga 
och att de skulle vilja vara med mycket mer än vad de känner att de har möjlighet till. 
De hänvisar till stora barngrupper och för få pedagoger. Utifrån resultatet kan vi förstå 
att pedagogerna på förskolan upplever det svårt att få tiden att räcka till då det är så 
många förhållanden att ta hänsyn till, tillexempel: barn som behöver hjälp, duka, plocka 
fram saker, och svara i telefonen mm. Vi anser att om de vill deltaga i barnens lek kan 
de via en organisation av arbetsuppgifterna mellan personalen få mer tid till lek 
tillsammans med barnen. I intervjuerna från förskoleklasserna är det i regel en pedagog i 
barngrupperna och det innebär att delaktigheten handlar om att övervaka, finnas till, 
lösa konflikter, hjälpa till och stötta den lek som pågår.  

Vuxnas utryck av delaktighet  
I förskolans och förskoleklassens observationer framträder inte deltagande i rollek på 
vuxnas initiativ. Det kan bero på att rolleken har förekommit i andra rum än där 
observationen är genomförd eftersom vuxnas delaktighet har varit i fokus har vi valt att 
observera där vuxna befinner sig. Enligt intervjuerna framgår det att pedagogerna inte 
går in i rolleken utan anledning. 

Leken går att dela in i olika grundtyper beroende på den grundkraft som dominerar 
leken. Leken kan delas upp i olika typer och former bland annat kamp, tur, imitation, 
förvirring, funktionslekar, rörelselekar och rollekar. Det vuxnas beteendemönster i leken 
tar sig i uttryck som bland annat lekkamrat, agera handledare, parallell spelare och 
förespråkare för verkligheten. Att en vuxen deltar i leken är viktigt men lika viktigt är 
det att barnen får leka utan vuxendeltagande när leken fungerar bra framgår det i 
resultatet. De vuxnas ansvar innebär att alla barn får vara med och leka. Utifrån Pape 
(2001) och Lindqvist (2002) råder det delade meningar om barnen föredrar vuxna i 
leken. Dels handlar det om att barn vill ha vuxna som inger trygghet, är närvarande och 
lyssnar men inte deltar, likaväl som de föredrar vuxna i leken där den stränga och 
tillrättavisande rollen avdramatiseras.  

Studien visar på att vuxnas deltaktighet i barns fria lek tar många uttryck som många 
gånger går in i varandra och skiftar under tiden i aktiviteten. Därför kan det vara svårt 
att definiera exakt vilket uttryck vuxna tar i leken. Utifrån våra tolkningar av 
parallellspelare, lekkamrat - sidospelare, handledare och förespråkare för verkligheten, 
kan vi se att de två sistnämnda uttrycken varit de som framträtt mest i observationer och 
intervjuer. I intervjuerna uttrycker pedagogerna att de gärna deltar som lekkamrat och 
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gör det genom att kombinera sin roll i leken eller aktiviteten med de ovannämnda 
uttrycken, främst som handledare och förespråkareför verkligheten. När de är delaktiga 
har de ofta ett syfte med deltagandet i leken eller aktivitet för att utveckla både lärande 
och beteende. Vi anser att detta förhållningssätt lyfter många aspekter ur barnens lek 
eller aktivitet när en vuxen deltar och kopplar till ett sammanhang för barnen vilket kan 
hjälpa dem i sin kunskapsutveckling och sociala kompetens. Med detta menar vi att de 
vuxna har en viktig funktion i delaktigheten med barnen, men att man nödvändigtvis 
inte måste vara lekkamrat utan deltagande har visat sig kunna vara på flera sätt. Ett 
annat sätt att delta vilket vi har tolkat från intervjuerna är att sitta nära och finnas till 
vilket stämmer överens med (Vedeler 1985 se Olofsson Knutsdotter 1987), som skriver 
att denna typ av deltagande inger ett lugn och trygghet för barnen i deras lek, vilket 
också Pape (2001) lyfter i sin studie där barnen har uttryckt att de vuxna ska vara 
närvarande och inge trygghet men även att de ska se, agera, hjälpa och lyssna. Vi tycker 
det är viktigt att de vuxna håller sig lugna och skapar trygg miljö genom att vara nära 
barnen. 

I våra observationer har vi observerat vad de vuxna gör när de är delaktiga med barnen 
under den tid det är fri lek. I den fria leken ingår olika aktiviteter det kan bland annat 
vara spel, konstruktionslekar, rollek, ritar mm. Vi ser att de vuxna deltar på flera olika 
sätt så som hjälpa, stötta, löser konflikter, spelar spel, plockar fram material, utmanar, 
samtalar. Däremot är det ytterst sällan som de vuxna deltar i rollekar som lekkamrat. 

Slutsats 
Syftet med studien var att undersöka vuxnas delaktighet i den fria leken i förskola och 
förskoleklass. Vi var intresserade av att se om vuxna deltog i barnens fria lek. Vi kan 
konstatera att fri lek är mer än bara rollek, det ingår aktiviteter som spela, pussla, måla, 
pyssla, konstruktionslek mm. I bakgrunden nämner vi att barnen oftast lämnas ensamma 
i sin lek och vi har ställt oss frågande till det. Utifrån vår studie framgår det att 
pedagogerna inte är delaktiga i de lekar eller aktiviteter som fungerar bra. I rollekar går 
de inte in av rädsla för att störa eller förstöra den, de gånger de går in i rollekar är de 
inbjudna av barnen och då är det på barnens villkor. Samtidigt har vi kommit fram till 
att pedagogerna är delaktiga genom andra uttryck än att agera lekkamrat och att de har 
ett syfte med det. Vi kan konstatera att de gärna vill delta mer än vad de upplever att de 
har tid och möjlighet till.  



 

 

 

Del 5. REFERENSER 
Aasebø, Turid Skarre och Melhuus, E.Cathrine. (2007). Rum för barn-rum för kunskap 

Kropp, kön, vänskap och medier som pedagogiska utmaningar. Stockholm: 
Liber. 

Alexandersson, Mikael. (1994). Den fenomenografiska forskningsansatsens fokus. I: B. 
Starrin & P-G Svensson, (red.), Kvalitativ metod och vetenskapsteori. Lund: 
Studentlitteratur. 

Bell, Judith. (2000). Introduktion till forskningsmetodik. Lund: Studentlitteratur. 

Granberg, Ann. (2003). Småbarnslek – en livsnödvändighet. Stockholm: Liber. 

Hangaard Rasmussen, Torben. (1993). Den vilda leken. Lund: Studentlitteratur.  

http://www.idpp.gu.se/english/contact/staff/ference_marton/research/  

(Uppdaterad 2008-02-24)  (hämtad 2011-12-16) 

Knutsdotter Olofsson, Birgitta. (1987). Lek för livet. Stockholm: HLS. 

Knutsdotter Olofsson, Birgitta. (1996). De små mästarna - om den fria lekens 
pedagogik. Stockholm: HLS. 

Knutsdotter Olofsson, Birgitta. (2003). I lekens värld. Stockholm: Liber. 

Kvale, Steinar. (1997). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur. 

Skolverket (2011). Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och 
fritidshemmet: kapitel 1 och 2. Stockholm: Skolverket. 

Lillemyr, Ole Fredrik. (1990). Lek på allvar Teorier om lek under förskoleåren. Lund: 
Studentlitteratur. 

Lillemyr, Ole Fredrik. (2002) Lek - upplevelse - lärande i förskola och skola. 
Stockholm: Liber. 

Lindqvist, Gunilla. (1999). Vygotskij och skolan. Lund: Studentlitteratur. 

Lindqvist, Gunilla. (2002). Lek i skolan. Lund: Studentlitteratur. 

Marton, Ference och Booth, Shirley. (2000). Om lärande. Lund: Studentlitteratur. 

Nordin-Hultman, Elisabeth. (2008). Pedagogiska miljöer och barns subjektskapande. 
Stockholm: Liber. 

Olsson, Henny och Sörensen Stefan. (2007). Forskningsprocessen - Kvalitativa och 
kvantitativa perspektiv. Stockholm: Liber. 

Pape, Kari. (2001). Social kompetens i förskolan - att bygga broar mellan teori och 
praktik. Stockholm: Liber. 



 

 

 

Patel, Runa & Davidsson, Bo. (2003). Forskningsmetodikens grunder Att planera, 
genomföra och rapportera en undersökning. Tredje upplagan. Lund: 
Studentlitteratur. 

Pramling Samuelsson, Ingrid & Sheridan, Sonja. (1999). Lärandets grogrund. Lund: 
Studentlitteratur. 

 Skolverket (2010). Läroplanen för förskolan. Lpfö 98 (Reviderad 2010). 

Smidt, Sandra. (2010). Vygotskij och de små och yngre barnens lärande. Lund: 
Studentlitteratur. 

http://www.svd.se/nyheter/idagsidan/barn-och-unga/den-fria-leken-ar-nastan-fanigt-
hyllad_6163559.svd#after-ad 

16 maj 2011 kl 00:01, uppdaterad: 24 maj 2011 kl 09:30 (hämtad 2011-11-01). 

Säljö, Roger. (2000). Lärande i praktiken Ett sociokulturellt perspektiv. Stockholm: 
Norstedts akademiska förlag. 

 Tullgren, Charlotte. (2004). Den välreglerade friheten: att konstruera det lekande 
barnet. (Malmö studies in educational sciences No. 10). Tillgänglig på  

http://dspace.mah.se:8080/bitstream/handle/2043/7828/valreglerade_friheten.pdf?seque
nce=1 hämtad 2011-11-02 
 

Vedeler, Liv. (2009). Social kompetens i barngrupper. Malmö: Gleerups. 

Vygotskij, Lev S. (1934/1999). Tänkande och språk. Göteborg: Daidalos. 

Vygotskij, Lev Semënovic. (1995). Fantasi och kreativitet i barndomen. Göteborg: 
Daidalos. 

Åm, Eli. (1986). Leken i förskolan - de vuxnas roll. Stockholm: Natur och kultur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Bilaga 1 
Intervjuguide 

Vi är två studenter på lärarutbildningen tidiga åldrar på Högskolan i Skövde som skriver 
vårt examensarbete.  

Syftet med studien är att undersöka vuxnas delaktighet i den fria leken i förskola och 
förskoleklass.  

Jag kommer att använda mig av diktafon under intervjun för att återgivning av det vi 
talar om ska bli så korrekt som möjligt.  Din medverkan i intervjun och studien är 
frivillig, och data kommer att behandlas anonymt i studien.  Efter transkribering av 
intervjun kommer du att få en kopia av den för att du ska kunna ge din tillåtelse att vi 
använder oss av den i studien och för att du ska ha möjlighet att förtydliga eller lägga 
till något.   

Har du några frågor? 

Intervjun: 

• Ålder 
• Utbildning 

• Antal år i yrket 
• Vad är fri lek enligt dig? 
• Kan du berätta lite om den fria leken i förskolan/förskoleklassen? 

• Vad tycker du att det innebär att som vuxen vara delaktig i barnens fria lek? 
• Hur ofta brukar du vara med i barnens fria lek? (Vad gör du då?) 

• På vems initiativ leker du?( varför tror du att det är så?) 
• Vad tycker du mest om att leka? 

Jag har inga fler frågor. Har du något att tillägga? 

Tack så mycket för intervjun och jag hör av mig med en utskrift som du kan gå igenom 
som vi diskuterade i början.  

 

 
 
  



 

 

 

Bilaga 2 
Observationsschema 

observationsschema fri lek i förskola/ förskoleklass 
   tillfälle           

 

  

tid/hur länge rum initiativ till delaktighet  vuxnes roll/uttryck antal barn aktiv/passiv innehåll 

 
          

 
  

 
          

 
  

                

 

          

 

  

 

          

 

  

                

 

          

 

  

 

          

 

  

                

 

          

 

  

 

          

 

  

                

 

          

 

  

 

          

 

  

                

 

          

 

  

 

          

 

  

                

 
          

 
  

 
          

 
  

                

 



 

 

 

Bilaga 3 
Intervjuinformation 

Vi har valt att skriva om de vuxnas delaktighet i barnens fria lek i förskola och 
förskoleklass. Vi har tänkt att intervjun kommer att handla om Vad fri lek är? Vad det 
innebär att delta som vuxen i den fria leken? Hur ofta den vuxne deltar i leken och på 
vems initiativ den vuxne deltar? Vad den vuxne tycker om att leka? Dessa frågor kan 
komma att ändras under tiden från det att vi har skickat ut detta mail pga. att 
pilotstudien inte är gjord än samt att under intervjun kan frågorna formuleras 
annorlunda under tidens gång. Det kan vara bra att veta att vi har önskemål om att få 
spela in intervjun för att det ska bli en så korrekt som möjligt vid transkriberingen 
efteråt. Det är även viktigt att veta för dem som blir intervjuade att det är frivilligt och 
att vi efteråt kommer att kontakta dem igen för att få ett godkännande med underskrift 
att det är okej att använda intervjun i studien. De intervjuade kan dra sig ur när de vill 
fram tills de har skrivit på att intervjun är okej.   

 


