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Sammanfattning 

I denna studie undersöks vilka lekdiskurser som förskollärare i intervjuer ger uttryck för, och hur dessa 

diskurser förhåller sig till pedagogens ansvar för leken och hur detta ansvar utformas i leken. Metoden 

som använts i denna studie är kvalitativa intervjuer med fem förskollärare, deras intervjuutsagor har 

analyserats ur ett diskursteoretiskt perspektiv med hjälp av begreppen diskurs, nodalpunkt, 

ekvivalenskedja, artikulation, element, moment samt diskursiv kamp. Studiens resultat visar att de 

diskurser som de intervjuade synliggjorde på leken är leken som lärande och leken som naturlig. 

Pedagogens ansvar och förhållningssätt i relation till dessa diskurser synliggjordes som pedagogen 

som stöttande deltagare i leken som naturlig och pedagogen som stöttande observatör av leken som 

naturlig. Det var enbart två pedagoger som i intervjuerna talade om diskursen om leken som naturlig, 

medan samtliga talade om pedagogen som stöttande i leken som naturlig. Studiens slutsats är att 

förskollärares dominerande syn på leken är att barn lär i leken och att det är pedagogens ansvar att 

stötta och observera leken. 
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Förord 

Nyfikenheten kring just detta ämne har vuxit fram inom mig då lärandet fokuseras både i förskolans 

läroplan samt i förskollärarutbildningen. Enligt mina erfarenheter från verksamhetsförlagda perioder 

(VFU) fungerar inte alltid verksamheten på samma sätt som framställs under utbildningen, vilket gjort 

mig nyfiken på hur förskollärare i verksamheten tänker kring leken. Jag har även under dessa VFU-

perioder identifierat att pedagoger förhåller sig till leken på olika sätt. Detta har lett till att jag funderat 

på hur jag personligen förhåller mig till leken och ifall det finns något sätt som är mer rätt än andra. 

 

Förskollärarna som gjort denna intervjustudie möjlig vill jag först och främst tacka! Ett stort tack även 

till min handledare Margareta Aspán som har visat intresse samt stöttat mig genom arbetets gång.  
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Inledning 

Leken är en stor del av förskolans vardag och det är därför intressant att undersöka pedagogernas 

förståelse av fenomenet. Pedagogers syn på leken påverkar både vilken status leken får och hur 

mycket utrymme den ges i verksamheten.  

Friedrick Fröbel som Engdahl (2011) kallar för förskolans fader såg leken som grundläggande samt 

barns mest naturliga uttrycksform. Engdahl (2011) kallar även leken barnens mest naturliga 

sysselsättning (s. 19). Detta ger enligt min tolkning en syn på att lekens egenvärde är tillräckligt viktigt 

i sig själv.  

Förskolans läroplan ger däremot leken en klar koppling till lärandet, vilket kan tolkas som att leken i 

sin naturliga form inte längre ses som tillräckligt för förskolan. 

 

Leken är viktig för barns utveckling och lärande. Ett medvetet bruk av leken för att främja varje barns 

utveckling och lärande ska prägla verksamheten i förskolan. I lekens och det lustfyllda lärandets olika 

former stimuleras fantasi, inlevelse, kommunikation och förmåga till symboliskt tänkande samt 

förmåga att samarbeta och lösa problem. Barnet kan i den skapande och gestaltande leken få 

möjligheter att uttrycka och bearbeta upplevelser, känslor och erfarenheter (Skolverket 2016, s. 6). 

 

Denna koppling mellan leken och lärandet ges genom att framställa leken som ett verktyg som 

förskolan ska använda på ett medvetet vis för att lära. Även läroplanens disposition som lägger stycket 

om lärande och kunskap direkt efter stycket om leken tyder på denna koppling (Skolverket 2016, s. 6). 

Begreppet ”lustfyllt lärande” som läroplanen använder sig av kan i detta stycke förstås som ett lärande 

genom det roliga i leken.  

 

Verksamheten ska genomföras så att den stimulerar och utmanar barnets utveckling och lärande. 

Miljön ska vara öppen, innehållsrik och inbjudande. Verksamheten ska främja leken, kreativiteten 

och det lustfyllda lärandet samt ta till vara och stärka barnets intresse för att lära och erövra nya 

erfarenheter, kunskaper och färdigheter (Skolverket 2016, s. 9). 

 

Läroplanen (Skolverket 2016) kopplar gång på gång leken till ett pedagogiskt verktyg för att skapa 

förutsättningar för barnets lärande. Här sker detta genom att barnen både i leken, kreativiteten och 

lärandet ska ”erövra nya erfarenheter, kunskaper och färdigheter” (Skolverket 2016, s. 9).  

Pedagogens förståelse av leken som antingen viktig i sig själv eller ett viktigt förskolepedagogiskt 

verktyg för lärande kan påverka hur hen ser sitt eget och arbetslagets ansvar i och kring leken, vilket 

resulterar i hur pedagogen agerar vid leksituationer. Dessa förståelser kan bli synliga genom den 

intervjuundersökning och analys som gjorts genom den diskursanalytiska metoden i denna studie. 
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Tidigare forskning 

Lek är ett svårdefinierat område som många forskare försökt både beskriva och förklara. I ett försök 

att ge en uppfattning av vad lek kan förstås som så kommer jag starta denna del med en kort 

sammanfattning av lekens kännetecken utifrån en forskares syn. Detta ger ej en fullständig förståelse 

av fenomenet lek, utan är enbart ett försök att ge en inblick i fenomenet. Därefter presenteras tidigare 

forskning som gjorts kring två diskurser om leken: leken som naturlig och leken som lärande. 

Slutligen kommer tidigare forskning kring pedagogens roll i leken presenteras.  

Lekens kännetecken 

Ingrid Engdahl (2011) är utbildad förskollärare som nu är verksam som forskare och docent i barn- 

och ungdomsvetenskap i Sverige. Hon menar att det är svårt att definiera leken, men att ett enkelt sätt 

att veta om det är lek eller inte är att fråga barnen (s. 19). Vidare lägger hon fram punkter för vad som 

kännetecknar leken: 

• Lek är inifrån motiverad, ofta förknippad med spänning och lustkänsla. 

• I leken åsidosätter barnen verkligheten, vilket ger utrymme för fantasi och skapande och att 

bortse från sig själv. 

• Leken bygger på samspel och kommunikation. 

• Leken ger barnen en inre bas för val och beslut, som innebär verklig delaktighet och ger 

stort inflytande. 

• Lek är frivillig men kräver koncentration och uppmärksamhet (Engdahl 2011, s. 19). 

Precis som Engdahl skriver så vet alltid barnen ifall det de gör är lek eller inte även om vi vuxna 

ibland inte förstår. De kännetecken för leken som hon tar upp kommer återfinnas i den tidigare 

forskning som framläggs här nedan. 

Leken som naturlig 

Johan Huizinga (2004) var en nederländsk kulturhistoriker samt professor i allmän historia som levde 

mellan 1872-1945. Han beskrev leken som oförnuftig och av estetisk art (ss. 11-12). Leken har enligt 

honom funnits sedan innan människornas tid och tjänar någon form av biologiskt ändamål. Han 

utvecklar att det inte är fastställt vilket detta ändamål är, men att det spekulerats kring att vi leker för 

att till exempel göra av med överflödig kraft, förbereda för någonting, avreagera eller att leken är ett 

behov som finns inom oss (ss. 9-10). Leken är frivillig, ifall lekhandlingar påtvingas är det inte längre 

lek utan då imiteras leken enbart (s. 17). Ett annat av lekens kännetecken enligt Huizinga (2004) är att 

leken inte sker hela tiden utan under både en rums- och tidsbegränsning; den har både en början och 

ett slut (s. 19). Under den pågående leken existerar inte livets ordinarie lagar, leken sker som i en 

bubbla där vi kan låtsas vara annorlunda från de vi är i den verkliga världen och där det som sker i den 

verkliga världen inte påverkar oss. Redan när barnen är små har de en förståelse av att det som sker 

inom lekens gränser är på låtsas (ss. 18, 23). 

Maria Øksnes (2011) är utbildad förskollärare som nu är verksam som forskare i Norge. Hon beskriver 

hur hon sett barn uppslukas av sina lekar på samma sätt som hon själv kunnat uppslukas av en bok. 
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Enligt henne verkar barnens lekar inte ha en annan orsak än att de är väldigt roliga (s. 167). Hon 

refererar till King (1987 se Øksnes 2011, s. 57) som menar att varje aktivitet som en lärare startat blir 

mer som en skoluppgift, även om det är en lekfull aktivitet. Frågan blir då ifall leken kan vara ett 

pedagogiskt verktyg för lärande eller ifall vi vuxna enbart imiterar leken när vi försöker använda den i 

undervisningssyfte. King (1987 se Øksnes 2011, s. 57) beskriver även att leken enligt barnen är 

någonting som är roligt och frivilligt där inte vuxna styr. Vilket relaterar till hur Huizinga (2004, s. 17) 

talade om att påtvingad lek enbart kan ses som imitation av lek. 

Ole Fredrik Lillemyr (2013) är professor i pedagogik i Norge. Han menar att för barnet är leken i sig 

målet. Den roliga, naturliga lekens värld är barnets egen där möjligheter, utmaningar och spänning är 

återkommande i en värld där enbart fantasin sätter gränser (s. 30). I leken hamnar barn i ett tillstånd 

som de mår bra av att vara i, där välbehag och lycka ges plats (ss. 46-47). Vidare talar han om leken 

som en viktig aspekt av barns liv och även någonting som fångar deras engagemang (s. 26). 

Enligt Engdahl (2011) är leken en kulturell uttrycksform där barnens samtliga inneboende anlag 

utvecklas (s.19). 

Här fångas att aspekter av leken som frivillig (Huizinga 2004, s. 17; King 1987 se Øksnes 2011, s. 57), 

lustfylld och spännande (Øksnes 2011, s. 167; Lillemyr 2013, ss. 30, 46-47) samt en plats fri från 

verkligheten (Huizinga 2004, ss. 18, 23; Lillemyr 2013, s. 30). Alla dessa aspekter av leken stämmer 

överens med Engdahls (2011, s. 19) kännetecken av leken som frivillig och inifrån motiverad, 

spännande och lustfylld samt åsidosättande av verkligheten.  

Lekande och lärande som sammankopplade 

aktiviteter 

Lillemyr (2013) skriver att det var först när barnen sågs som aktörer som vi vuxna tog leken på allvar. 

Succesivt har synen på barnen övergått till några som söker mening och kunskap genom leken vilket 

resulterat i att leken ges större möjligheter och utrymme. Nu är leken enligt författaren till och med ett 

av förskolepedagogikens allra mest centrala ämnesområde (ss. 22, 26). I leken lär sig barnen social 

kompetens och motorisk utveckling, den ger även möjlighet för bearbetning av situationer de upplevt 

men inte förstår samt utökad förståelse för konflikter och problem som de ställs inför. Leken är en 

lågrisk-situation för barnen där de kan testa och pröva utan rädslan att bli bedömda eftersom allt sker 

på låtsas (ss. 28-29, 33, 37). Då leken ger barnen en möjlighet att testa sina kompetenser och gränser 

möjliggör leken för barnets kompetenskänsla och då även dess goda självuppfattning och identitet (ss. 

28, 214). Barnets personliga utveckling, sociala- och kommunikativa kompetens som utvecklas i leken 

formar hur barnet sedan växer in i samhället (s. 32). 

Ingrid Pramling Samuelsson och Maj Asplund Carlsson (2008) har tillsammans skrivit en artikel som 

förespråkar en syn som inte separerar leken från lärandet utan ser sambandet mellan dessa. Pramling 

Samuelsson är professor i Early Childhood Education och Asplund Carlsson är lektor i 

utbildningsvetenskap. Ur ett barnperspektiv1  ses förskolan som en plats för lek (som är initierat av 

barn) och skolan som en plats för lärande (som är initierat av vuxna) enligt författarna (s. 623). Lek 

och lärande separeras inte av barnen när de gör utan när de talar (s. 626). Författarna diskuterar hur 

både Fröbel-, Montessori-, Reggio Emilia- och dialogpedagogiken alla anser att barn lär genom att 

                                                      
1 Barnperspektiv är vuxnas förståelse av hur barn erfar, detta kan förstås i skillnad till barns perspektiv 

som är barnens egna förståelser och utsagor kring hur hen erfar. 
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vara aktiva (ss. 627-630). Författarna tydliggör att lek och lärande inte är samma sak, men att det finns 

lek i lärandet och lärande i leken samt att detta är viktigt att arbeta med kring unga barns lärande och 

utveckling (s. 635). 

Agneta Jonsson, Pia Williams och Ingrid Pramling Samulesson (2017) skrivit en artikel där de talar 

om undervisningsbegreppet. Jonsson är utbildad förskollärare och lektor i barn- och 

ungdomsvetenskap och är verksam inom både forskning och förskollärarutbildning i Sverige och 

Williams är professor i barn- och ungdomsvetenskap i Sverige. De menar att lärandet i förskolan 

handlar om den du ska bli medan det i skolan handlar om vad du ska ha kunskap om.  De fortsätter 

med att i förskolan sker undervisningen i samspel mellan barn och pedagog/lärare medan den i skolan 

sker från läraren till barnet (s. 92). Därför bör undervisningen i förskolan ske i vardagliga situationer 

som för barnen är meningsfulla där bland annat lek, omsorg och lärande knyts ihop till en helhet 

genom att vi vuxna riktar blicken på barnens intressen och utvecklingsmöjligheter och därifrån hittar 

något vi vuxna tycker är viktigt att skapa en kunskap om (ss. 93-94). En av aspekterna som 

uppkommit från deras studie är att personalen uppfattar begreppet undervisning som mer kravfullt än 

hur verksamheten tidigare varit. Detta har lett till att pedagogerna nu känner sig pressade att ha mer 

planerade aktiviteter och inte låta aktiviteter utan ett medvetet syfte som till exempel lek och skapande 

ta lika stor plats. Vilket resulterar i att personalen känner att vardagen nu kan uppfattas som tråkigare 

för barnen (s. 96). 

Här fångas aspekter om leken som en bas för utveckling (Lillemyr 2013, ss. 28-29, 32-33, 37, 214; 

Jonsson et al 2017, ss. 93-94) där inte verklighetens krav och rädsla för att misslyckas existerar 

(Lillemyr 2013, ss. 28-29, 32-33, 37). Dessa aspekter stämmer överens med Engdahls (2011, s. 19) 

kännetecken om lek som en inre bas och åsidosättande av verkligheten. Jonsson, Williams och 

Pramling Samuelsson (2017, ss. 93-94) talar om att undervisningen ska ske i situationer som för 

barnen är meningsfulla genom lek, omsorg och lärande. Vilket kan kopplas till hur Engdahl (2011, s. 

19) lagt barnens verkliga delaktighet och inflytande som en av hennes kännetecken av leken. 

Studier om pedagogers förhållningssätt till lek 

Ellen Fesseha är verksam vid avdelningen för applicerad psykologi och mänsklig utveckling i Toronto, 

USA. Angela Pyle är assisterande professor på samma avdelning. Tillsammans har Fesseha och Pyle 

(2016) skrivit en studie om lekbaserat lärande i kindergaten2 utifrån lärarnas perspektiv. Ett lekbaserat 

närmande för lärande förbättrar både kreativiteten och anpassningsförmågan (Bergen 2009 se Fesseha 

& Pyle 2016, s. 364). Fesseha & Pyle (2016) redogör för att 41% av de intervjuade 

kindergartenlärarna i deras studie hade uttryckt att de såg att barnen lärde sig sociala kompetenser 

genom lekbaserat lärande såsom problemlösning, kommunikation, logik och samarbete (s. 367). De 

övriga 59% av kindergartenlärarna identifierade både sociala och akademiska kompetenser såsom 

matematik, språk och naturvetenskap. En av de intervjuade hade även uttryckt att det är när barnen 

tycker att det är roligt som de lyckas (s. 367). Studien kom fram till att lekbaserat lärande kan 

definieras på två sätt, antingen lek för utveckling av sociala kompetenser eller lek som utveckling ur 

en helhetssyn med både sociala och akademiska kompetenser (s. 372). 

                                                      
2 Jag har gjort ett aktivt val att inte översätta kindergarten då det på det engelska språket görs en 

skillnad mellan kindergarten och preschool. Bägge dessa begrepp översätts dock på svenska till förskola 

och då försvinner skillnaden som gjorts i orginaltexterna. 
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Meghan Lynch (2015) är verksam på universitet i Toronto, USA. Hon har i en amerikansk studie läst 

anslagstavlor på olika sociala medier om hur kindergartenlärare förhåller sig till leken i klassrummet. I 

denna studie visas att vissa lärare ställer sig negativa till leken medan andra är positiva till den. En av 

lärarna som ställde sig negativ till leken hade skrivit att det finns vissa barn som får leka för lite 

hemma medan de är ännu färre barn som får professionell hjälp i hur de lär sig att läsa hemma. Hen 

fortsatte med att beskriva att det akademiska kunnandet i landet är lågt, vilket det beror på att 

grunderna till lärandet ej är stabila. Detta avslutades med att hen inte tycker att leken ska ta tid från 

tidiga läsningsåtgärder (s. 355). Vissa lärare uttryckte ett behov av att ändra namnen på både själva 

leken och lekstationerna för att det skulle låta mer akademiskt, exempel på detta var att ändra leken till 

aktivt lärande och lekstationer till utvecklingsstationer. Ytterligare kom det fram att vårdnadshavare 

blev förvirrade av att se leksaker på kindergarten eftersom vårdnadshavare ses som att de tror att barn 

enbart kan lära vid ”papper och penna”-situationer (s. 355). Det framkom även att lärarna kände en 

press på att prioritera lärandet framför leken både från systemet och från andra lärare. De upplevde att 

andra lärare såg ner på deras arbete ifall det inte fokuserades på lärandet och även att en lärare från 

första klass hade påpekat att sista terminen enbart borde ägnas vid bord med ”penna och papper”-

uppgifter för att förbereda barnen inför skolan (ss. 356-359). 

Både Fesseha och Pyle (2016) och Lynch (2015) har studerat samma fenomen, nämligen 

pedagogernas förhållningssätt till lekbaserat lärande. Skillnaden i tillvägagångssättet av dessa är att 

Fesseha och Pyle (2016) använt sig av intervju som metod medan Lynch (2015) gjort observationer. 

Fesseha och Pyle (2016) har fokuserat på vilken typ av lärande som pedagogerna kan upptäcka i ett 

lekbaserat lärande, medan Lynch (2015) har fokuserat på hur pedagogerna ställt sig till leken i 

förhållandet till lärandet. 

Studier om pedagogers förhållningssätt till och 

ansvar för lek 

Enligt Lillemyr (2013) råder det en diskussion angående ifall vuxna ska pedagogisera leken, vilket 

innebär att de ska blanda sig i barnens lek. När den vuxne på något sätt lägger sig i barnens lek kallas 

detta för intervention. En intervention kan handla om allt från en blick eller grimas till barnen som 

leker till att den vuxne går in i leken och leker tillsammans med barnen. För barnen är leken 

ovärderlig, därför måste vi vuxna ta den på allvar. Vi vuxna kan gå in i leken tillsammans med barnen 

ifall vi gör detta med stor varsamhet och respekt för barnens lek. Det som vi vuxna alltid måste ha i 

åtanke är att vi påverkar barnens lek genom vår intervention oavsett om det är vår mening eller inte, 

vilket resulterar i att vår intervention måste ske medvetet genom att vi organiserar för leken (ss. 43-46, 

54). Wood och Attefield (2005 se Lillemyr 2013, s. 46) visar på att även om pedagoger talar om att det 

ska vara barnen som styr leken så styr ofta de vuxna i större utsträckning i praktiken än vad de uttalat 

vill.  

Engdahl (2011) lägger fram betydelsen av att pedagogerna skapar en verksamhet som är rolig, lärorik 

och trygg tillsammans med barnen då miljön och de objekt som finns i miljön påverkar barnens lek. 

Hon menar att det finns rikliga exempel på när små barn initierar lek med hjälp av objekt (s. 23; 

Michélsen 2004 se Engdahl 2011, s. 23). 

Chia-Yen Tsai (2015) är verksam på avdelningen Early childhood education i Taiwan. I Tsais (2015) 

studie om pedagogers deltagande i barns lek refereras en mängd tidigare forskning. Pedagoger kan ses 

både som deltagare i barnens lek, inkräktare i leken och som någon som utvecklar leken. Ifall vi väljer 
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det senare alternativet kan vi se att pedagogen i leken kan förbättra både relationen mellan barn och 

pedagog och utvecklingen av sociala, kognitiva, verbala och kreativa kompetenser. Pedagogens 

deltagande i leken kan även hjälpa barn som inte leker med andra barn att utveckla deras sociala 

kompetens samt deltagandenivå, det kan även hjälpa barn att utveckla och komma vidare i olika typer 

av lekar som de fastnat i (s. 1028). Tsai (2015) kom i sin studie fram till att huvudorsaken till att 

pedagoger lägger sig i leken är ifall regler bryts, bråk startas, en chans att ha miljöundervisning ges 

samt när pedagogen vill lära känna barnen bättre (s. 1032). Tsai (2015, s. 1032) påpekar vikten av att 

fundera över hur ens eget deltagande kommer påverka barnens lek samtidigt som hon tillägger att det 

är lämpligt att pedagogen spontant hoppar in i leken och intar en roll ifall den blir inbjuden av barnen, 

vilket stämmer överens med Lillemyrs (2013, ss. 43-46) syn på detta. 

Jeffrey Trawick-Smith, Sudha Swaminathan och Xing Liu (2015) har gjort en studie om sambandet 

mellan matematik och lek mellan barn och pedagog där de funnit att när pedagogen lägger sig i 

barnens lek kan detta påverka inlärningen av matematiken. Samtliga författare är verksamma på 

Center for Early Childhood Education, Eastern Connecticut State University, Willimantic, USA. 

Studien kom fram till att det inte är hur ofta eller hur länge pedagogen lägger sig i barnens lek som 

påverkar detta utan pedagogen måste observera och tolka barnens behov i leken för att kunna skapa 

strategier för att barnen sedan ska kunna ta leken vidare på ett komplext och självständigt vis. 

Pedagogerna behöver därför bygga upp repertoarer av strategier för att på ett avsiktligt, engagerat men 

icke påtvingat sätt kunna utmana barnens lek (s. 728). 

Lillemyr (2013, ss. 43-46, 54), Engdahl (2011, s. 23) och Tsai (2015, s. 1032) påpekar att pedagogens 

deltagande på något vis påverkar barnens lek. Jag uppfattar det som att Lillemyr (2013, ss. 43-46, 54) 

och Engdahl (2011, s. 23) talar mer om pedagogen i förhållande till leken som naturlig medan både 

Tsai (2015) och Trawick- Smith, Swaminathan och Liu (2015) påtalar lärandet som pedagogen kan 

tillföra i barnens lek. 

Syfte och frågeställningar  

Huvudsyftet med denna studie är att få fatt i vilka diskurser som blir synliga när förskollärare talar om 

leken och pedagogernas roll i leken.  

I relation till pedagogernas förhållningssätt till dessa diskurser om lek undersöks även hur de resonerar 

om sitt eget ansvar kring leken. Här är avsikten att upptäcka vad de anser är pedagogernas ansvar 

kring och i lek, och hur de vill förhålla sig till lek i förskolan. 

Frågeställningar 

• Hur ser förskollärare på leken i förskolan? 

• Hur framställs pedagogens förhållningssätt till och ansvar för leken? 
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Teoretiskt perspektiv 

Diskursteorin valdes då jag i denna studie vill undersöka vilka möjliga diskurser som synliggörs 

genom förskollärares verbala uttryck kring leken. Genom detta teoretiska val kan diskurser kring barns 

lek och pedagogens förhållningssätt till och ansvar för leken synliggöras genom förskollärares 

intervjuutsagor. Dessutom kan vi undersöka vilken typ av diskursiv kamp som sker i dessa utsagor. 

Här nedan kommer diskursteorin, begreppet diskurs samt andra dit hörande teoretiska begrepp 

förklaras. 

Diskursteorin 

Ernesto Laclau och Chantal Mouffe har skapat diskursteorin med inspiration från poststrukturalismen 

och marxismen. ”Marxismen ger avstamp för tänkandet om det sociala och strukturalismen erbjuder 

en teori om betydelse” (Winther Jørgensen & Philips 2000, s. 32). Diskursteorin binder samman dessa 

två teorier och anser att diskursernas betydelse skapas av och i den sociala världen genom språket. Då 

språket inte innehar en stabilitet gör det att diskurserna förändras under tidens gång och aldrig kan få 

en fastställd betydelse (Winther Jørgensen & Philips 2000, ss. 13, 32). Diskursteorin är intresserad av 

att undersöka hur diskurser grundas och förändras genom artikulation som ständigt ifrågasätter och 

reproducerar diskurserna (Laclau & Mouffe 2001 se Sjöstrand Öhrfelt 2015, s. 54).  

Nyckelbegreppet i diskursteorin är diskursiv kamp som innebär att olika diskurser inom samma 

område slåss mot varandra för bli den ”rätta” förståelsen av diskursen (Winther Jørgensen & Philips 

2000, s. 13).  

För att kunna förstå själva teorin behöver det ges en mer utförlig förklaring om begreppet diskurs som 

hela teorin bygger kring. Samtliga teoretiska begrepp som används i denna studie kommer förklaras 

här nedan i begreppsguiden. 

Begreppsguide 

För att kunna göra de teoretiska begreppen mer förståeliga kommer nästintill varje begrepp 

exemplifieras. Diskurser om lek på förskolan kommer användas i ett försök för att förtydliga mesta 

delen av begreppens förklaringar. Jag vill dock förtydliga att detta enbart är exempel och att studien 

kommer analysera de diskurser som framkommit ur intervjumaterialet som samlats in. 

Diskurs är enligt Winther Jørgensen och Philips (2000) ”ett bestämt sätt att tala om och förstå världen 

(eller ett utsnitt av världen).” (s. 7). När kunskapen, tolkningen och värderingen som utgör ett specifikt 

område/domän är delad och överenskommen bildar den en diskurs. Men då språket och det sociala 

fältet är under ständig förändring så förändras även diskursernas innehåll. Vår bakgrund, våra 

erfarenheter och vår kultur spelar roll för hur vi förstår olika diskurser och därför kan vi aldrig se på en 

diskurs utan att synen på denna påverkas av oss själva (Winther Jørgensen & Philips 2000, s. 13; 

Sjöstrand Öhrfelt 2015, ss. 51-52). 

Nodalpunkt är ett nyckelbegrepp inom diskursen. Nodalpunkten är det tecknet som de övriga tecknen 

inom diskursen kretsar kring. Genom relationen till övriga tecken får nodalpunkten dess betydelse 

specificerad då vissa tidigare möjliga betydelser av begreppet uteslutits (Sjöstrand Öhrfelt 2015, s. 55; 

Winter Jørgensen & Philips 2000, s. 33). Inom diskurser om lek i förskolan kan en möjlig nodalpunkt 
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vara barn. Detta för att leken i förskolan kretsar kring barnen. Tecknet barn blir specificerat i denna 

diskurs genom att relateras till övriga tecken som ingår i diskursen, barn kopplas här till det lekande 

barnet. Genom detta utesluts även andra möjliga förståelser av tecknet barn som till exempel 

barnarbete. 

Ekvivalenskedjor är där nodalpunkter och diskursens övriga tecken relateras till varandra och skapar 

ett nätverk för att ge diskursen dess betydelse (Winther Jørgensen & Philips 2000, s. 50; Sjöstrand 

Öhrfelt 2015, s. 55). Det är i ekvivalenskedjan som tecknet barn kopplas samman med övriga tecken 

som tillhör diskurser här i exemplet om lek på förskolan. 

Genom artikulation bestäms betydelsen av de olika tecken som ingår i diskursen. Tecken relateras till 

varandra i ekvivalenskedjan och genom artikulationen specificeras betydelsen av begreppen och 

utesluter andra möjliga förståelser av tecknet (Winther Jørgensen & Philips 2000, ss. 33-35; Sjöstrand 

Öhrfelt 2015, ss. 55-56). Det är genom artikulation som tecknet barn i diskursen om lek på förskolan 

förstås som det lekande barnet och inte barnarbete. 

Element och moment är de tecken eller delar som ingår i diskursen och kopplas samman med varandra 

och nodalpunkter i ekvivalenskedjor. Element är tecken som kopplas till diskursen men som ännu inte 

artikulerats och fått sin bestämda förståelse av begreppet. När andra möjliga förståelser av tecknet 

uteslutits vilket lett till att en specifik betydelse för tecknet inom diskursen blivit fastställd blir 

elementet ett moment (Sjöstrand Öhrfelt 2015, s. 56; Winther Jørgensen & Philips 2000, ss. 33-34). 

Om vi återgår till diskurser om lek på förskolan är ett möjligt element verktyg. Verktyg kan inneha 

olika betydelser inom olika diskurser, det blir först när vi artikulerar begreppet verktyg och kopplar 

samman det till just denna diskurs genom ekvivalenskedjor som vi kan förstå begreppet som 

exempelvis leksaker. Vi gör då en uteslutning av andra förståelser som till exempel hantverksverktyg 

såsom hammare och såg. Genom artikulationen av elementet skapas ett element. 

Diskursiv kamp är när olika diskurser inom samma område ställs mot varandra och brottas om vilken 

som är den ”rätta” (Winther Jørgensen & Philips 2000, s. 13). Ett exempel på detta som denna studie 

kommer behandla är diskurserna om leken som lärande och leken som naturlig där dessa ställs mot 

varandra. 

Metod 

Under denna del presenteras hur data genererats genom intervjuer med förskollärare till denna studie, 

vilka aspekter som använts i sökandet och hur analysarbetet skett. Den kommer även behandla de 

forskningsetiska aspekter som jag ställts inför i denna studie samt hur jag hanterat dessa. Slutligen 

kommer studiens kvalitet att diskuteras. 

Val av metod  

För att få fram data till denna studie valdes kvalitativa semistrukturerade intervjuer som metod.  

Intervjun bygger på att den som intervjuar vill komma åt kunskap den inte har men som 

intervjupersonen besitter (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2015, s. 35). Detta gör den till en bra 
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insamlingsmetod för min studie då jag vill få fatt i hur förskollärare på förskolan talar om leken och 

pedagogens ansvar för samt förhållningssätt till leken. 

Kvalitativa metoder mäter inte datan utan konstaterar att den uppkommit, hur den verkar samt när den 

existerar. Som jämförelse finns kvantitativa metoder som gör beräkningar av empirin angående 

exempelvis hur ofta vissa saker kommer upp, hur länge det varar etcetera. Med intervju som metod 

kan jag med kvalitativ metod fokusera på vad som talas om under intervjuerna vilket ställer krav på 

både trovärdighet och generaliserbarhet under analysdelen. En kvantitativ metod hade kunnat beräkna 

hur ofta intervjupersonen exempelvis hade talat om en specifik sak, till exempel hur ofta hen sagt 

hon/han eller hur långa pauser hen tagit vilket i analysen hade kunnat stödja sig mot en omfattande 

statistisk apparat (Ahrne & Svensson 2015, ss. 10, 15). 

Svensson och Ahrne (2015) talar om intervjuareffekten som kan uppstå ifall forskaren ses som en 

insamlare av redan existerande data. Med intervjuareffekten menas att intervjuaren kan påverka svaren 

genom att formulera frågor och följdfrågor samt reagera på svaren för att kunna få de svar som önskas 

vilket resulterar i att empirin som uppstår inte längre kan ses som objektiv. Genom att istället se 

forskaren som en producent av empiri tillsammans med intervjupersonerna kan det ses som att 

intervjuaren väljer att styra utsagorna i en intervju mot vissa förbestämda områden genom att 

formulera frågor och följdfrågor på vissa sätt. Genom att göra detta kan utsagor om dessa områden 

uppkomma som annars inte hade uppmärksammats eller framkommit under intervjuns gång (s. 19-20). 

Intervjuguiden (Bilaga 1) är utformad i ett försök att ge olika ingångar och en större bredd kring vissa 

förbestämda områden jag valt att studera. Dessa områden har varit hur pedagogen tänker och talar om 

leken, barnen i leken, när leken blir problematisk samt vad som är pedagogens roll i leken. Målet med 

frågorna är att de ska vara öppna och att intervjupersonerna inte ska känna att det finns förbestämda 

”rätta” svar på frågorna (Löfdahl 2014, s. 37; Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2015, ss. 46-47).  

Urval och avgränsningar 

Jag har valt att intervjua förskollärare som varit verksamma i förskola minst tre år. Treårs gränsen har 

jag satt för att intervjupersonerna ska haft möjligheten att kunna se på lek utifrån olika barngrupper 

och/eller åldrar och därför fått en mer mångtydig uppfattning av begreppet.  

Intervjupersoner  

De fem intervjupersoner som deltagit har alla varit förskollärare och har arbetat på förskola mellan 7-

29 år. De har dock inte nödvändigtvis varit utbildade förskollärare samtliga år. 

Samtliga har varit kvinnor vilket inte var ett aktivt val från min sida utan det var dessa personer som 

var intresserade av att delta i en intervju.  

Namnen som förekommer i studien är fiktiva. Dessa namn är: 

• Maja (intervju nummer 1) – verksam på förskola sju år. 

• Henrietta (intervju nummer 2) – verksam på förskola tio år. 

• Kajsa (intervju nummer 3) – verksam på förskola 25 år. 

• Lovisa (intervju nummer 4) – verksam på förskola 29 år. 

• Felicia (intervju nummer 5) – verksam på förskola nio år. 
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Genomförande 

Första steget var att finna intervjupersoner som ville och hade möjlighet att delta. Mitt första försök att 

finna dessa gjordes genom mail (Bilaga 2) till förskolechefer. När detta inte gav resultat erbjöd min 

handledare från tidigare VFU-perioder att fråga människor i hennes kontaktnät. Jag la då även ut en 

förfrågan på olika forum på Facebook (Bilaga 3), både på min egen sida men även i olika grupper som 

har koppling till förskolan som verksamhet. 

Intervjuerna har genomförts antingen på intervjupersonens förskola eller i studierum på bibliotek. 

Både intervjuns plats, dag och tid har anpassats utefter vad som har passat intervjupersonen bäst. 

Samtyckesformulär (Bilaga 4) har skickats i förväg med studiens syfte samt övrig information. 

Intervjun har i förväg sagts ta cirka 45-60 minuter så att intervjupersonen ska ha möjlighet att kunna 

sitta en timma utan att känna sig stressad, men intervjuerna har blivit klara efter 20-45 minuter. 

Till varje intervju har jag tagit med en intervjuguide (Bilaga 1), två samtyckesformulär (Bilaga 4) som 

skall skrivas under (en till mig och en till intervjupersonen), ett anteckningsblock, penna samt mobil 

för inspelning. Väl på plats har intervjupersonen fått samtyckesformulären (Bilaga 4) för underskrift, 

tillfrågats ifall det är okej att intervjun spelas in samt ifall hen har några frågor eller funderingar innan 

själva intervjun påbörjas. 

Intervjuguiden (Bilaga 1) har under intervjuns gång använts för att kunna kryssa av att alla frågor 

blivit besvarade. Dock inte nödvändigtvis i ordning. Anteckningarna har mestadels bestått av stödord 

då jag förlitat mig på att inspelningen ska fungera så att fokus kan läggas helt på samtalet. Min del i 

intervjun har varit att ställa frågorna, förtydliga dessa ifall nödvändigt samt att ställa följdfrågor ifall 

jag ansett att någonting varit otydligt. Utöver detta har jag inte sagt mycket utan mer lagt in ljud så 

som ”mm”, ”jaa” och liknande då jag själv blir mer bekväm i att prata ifall jag får respons från den 

som lyssnar vilket även Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015 s. 45) tar upp. 

Intervjuerna har transkriberats så snart som möjligt (antingen samma dag eller nästkommande dag) för 

att de ska vara så färska som möjligt i minnet. Transkriberingen har varit ordagrant gällande vad 

intervjupersonerna sagt, vilket inte har varit särskilt lätt. Det jag upptäckt är att i början av svaret på en 

fråga så ändrar ofta intervjupersonerna sig mitt i en mening och startar om. De kan även påbörja ett 

ord för att sedan rätta sig själva då de tycker att ett annat ord passar bättre. Därför känns 

transkriberingarna inte alltid lika sammanhängande i skrift som de gjorde under själva intervjuerna.  

Att transkribera intervjuerna har varit både svårare och mer tidsödande än jag i förväg föreställt mig. 

Det har tagit mellan 3,5-5 timmar per intervju beroende på hur långa intervjuerna varit samt hur snabbt 

intervjupersonen talat. 

Databearbetning och analysmetod 

Här nedan kommer jag beskriva hur den data som skapats genom intervjuerna bearbetats samt vilken 

metod som använts för analysen och hur denna genomförts. 
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Databearbetning 

Intervjuerna har spelats in på applikationen ”Röstmemon” i min mobil, detta är en applikation som 

fungerar liknande en diktafon. Intervjuerna har sedan transkriberats ordagrant, med upprepade ord, 

omformulering av meningar och avstickande spår för att ge en så korrekt bild som möjligt av 

intervjun. Då talspråk inte har punkter har vissa meningar blivit långa och svårtydda då de ändrat 

fokus i ett avstickande spår mitt i en mening. En miljöbeskrivning samt andra eventuella påverkande 

faktorer har även dessa skrivits in i transkriptionerna, miljöbeskrivningen finns med före utskriften och 

eventuella övriga faktorer har skrivits in efter (Fägerborg 2011, s. 107-109). Citaten som förekommer 

under delen ”Resultat och analys” är inte tagna direkt från transkriptionen, dessa är omskrivna för att 

de ska bli lättare att förstå. Talspråket är här omgjort till skrivet språk med punkter och borttagning av 

upprepade ord och omformuleringar. För att kunna visa på vem som sagt vad, pauser, betoningar, 

skratt eller liknande har jag använt mig av en transkriberingsnyckel. 

Transkriberingsnyckel: 

J= Jag har sagt. 

I= Intervjupersonen har sagt. 

(.) = Liten paus. 

(..) = Lite längre paus. 

(…) = Medellång paus. 

(….) = Lång paus. 

*skratt* = Personen har skrattat. Denna typ av nyckel har även använts vid harkling och fniss. 

ORD = När något står i stora bokstäver har detta betonats. Detta kan gälla både ett helt ord och en del 

av ett ord. 

XXX= censur där innehållet skulle kunna kopplas till någon av de aspekterna som skyddas av 

anonymiteten. 

/…/= När en del av citatet är borttagit då det inte berörde ämnet som är av intresse. 

(Namn) = Förekommer i slutet av varje citat och förklarar vilken intervjuperson som uttryckt detta. 

Analysmetod 

I arbetet med att analysera den transkriberade intervjuerna har jag använt mig av diskursanalys.  

För att påbörja arbetat av analysen har jag använt mig av fem frågeställningar tagna från Bolander och 

Fejes (2015, s. 97) när jag gått igenom transkriberingar från intervjuer: 

• Vad talas det om? 

• Hur talas det om detta? 

• Vad framställs som sanning? 

• Vilka subjektspositioner framträder? 

• Vad utesluts genom detta tal? (Fejes & Bolander 2015, s. 97). 

Därefter har utsagorna delats upp i olika diskurser för att kunna undersöka hur nodalpunkter och 

moment hänger samman i ekvivalenskedjor samt i vilken utsträckning svaren överensstämmer eller ej. 

Genom att sedan ställa dessa diskurser mot varandra i en diskursiv kamp framkommer ifall en diskurs 
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kan uppfattas som antingen den dominerande eller den underlägsna diskursen (Bolander & Fejes 2015, 

ss. 97-108). 

De diskurser som blivit synliga är ”leken som lärande”, ”leken som naturlig”, ”pedagogen som 

stöttande deltagare i leken som naturlig” samt ”pedagogen som stöttande observatör av leken som 

naturlig”. Dessa diskurser har jag upptäckt återkommer genom intervjuerna och har varit något som 

intervjupersonerna verkat engagerade i när de talat. Alla diskurser har dock inte förekommit i alla 

intervjuer, men jag har ändå upplevt att dessa knyter ihop de olika intervjuerna med olika eller 

liknande åsikter kring dessa. Dessa diskurser upptäcktes då jag läst igenom transkriptionerna av 

intervjuerna ett antal gånger (Rennstam & Wästerfors 2015, ss. 222-223). Citaten i delen ”Resultat och 

analys” är utvalda kring dessa teman och både citat som liknar varandra vid innehåll, som breddar 

andra citat och även de som skiljer sig från andra är medtagna för att visa på den bredd av svar som 

uppkommit under intervjuerna (Rennstam & Wästerfors 2015, s. 228). 

En analys kommer göras av varje diskurs där diskursen bryts ner i begrepp som blivit presenterade i 

delen ”Teoretiskt perspektiv”. Sedan kommer diskurserna ställas i förhållande till varandra och 

undersöka hur de förhåller sig till varandra samt ifall någon diskurs ses som dominerande eller 

underlägsen de andra. 

Forskningsetiska överväganden  

Denna studie är inte enligt lag forskning då den är ett självständigt arbete på kandidatnivå, men i 

högskolelagen (SFS 1992:1434) står under 1 kapitel 3a § att ”I högskolornas verksamhet skall 

vetenskapens trovärdighet och god forskningssed värnas” (SFS 1992:1434).  

 När intervjupersonerna har tillfrågats om intervju har de fått information via samtyckesformulär 

(Bilaga 4) skickad till sig i förväg för att i lugn och ro kunna läsa. På samtyckesformuläret finns 

information om bland annat att det är frivilligt att delta i studien samt att intervjupersonen har rätt att 

avbryta sitt deltagande, studiens syfte, förfrågan att använda inspelningsteknik samt garanterad 

anonymitet. Denna blankett har tagits med i två kopior till intervjutillfället. Den ena har getts till 

intervjupersonen för att hen ska kunna spara denna information samt behålla kontaktuppgifter till både 

mig och min handledare ifall frågor uppstår i efterhand eller ifall intervjupersonen vill avbryta sin 

medverkan. Den andra kopian signeras innan intervjun börjar och behålls av mig. Innan intervjun 

startat har jag även försäkrat mig om att intervjupersonen är okej med att intervjun spelas in (Löfdahl 

2016, ss. 36-37). 

Valet att spela in intervjuerna är gjort för att det enligt mina erfarenheter varit svårt att ordagrant få 

med vad intervjupersonen sagt. Detta för att minimera risken för felformuleringar eller 

missuppfattningar. Ljudinspelningar får dock inte med hela sammanhanget, men ljudinspelningar samt 

stödanteckningar anser jag vara de bästa förutsättningarna för just denna studie utförd av mig (Löfdahl 

2014, ss. 36-37; Dolk 2013, s. 65). 

För att säkerställa trovärdigheten av denna studie kommer inte enbart tidigare forskning som stödjer 

mina resultat presenteras utan även sådant som motsäger mitt resultat för att visa på att det finns mer 

inom området att utforska (Vetenskapsrådet 2011, s. 93).  

Garanterad anonymitet 

Anonymitet är garanterad åt pedagoger, deras förskola samt att personer ur intervjuernas berättelser 

inte ska kunna identifieras. Detta i enlighet med tystnadsplikt, personuppgiftslagen (SFS 1998:204) 
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samt God forskningssed (Vetenskapsrådet 2011). Jag väljer därför att inte uttala mig om ifall 

förskolorna har en speciell inriktning eller precisera vart dessa befinner sig (Dolk 2013, s. 59; Löfdahl 

2014, ss. 34, 38). 

All information som samlats in till denna studie genom intervjuer samt kontakt med intervjupersonen 

kommer efter godkänd uppsats förstöras och raderas för att kunna garantera att inte utomstående ska få 

tag i dessa (Löfdahl 2014, s. 38). 

Studiens kvalitet 

Det var svårt att hitta personer som ville delta i intervjuer. Min utgångspunkt i sökandet av 

intervjupersoner var att finna sex förskollärare som alla arbetat som just förskollärare i minst tio år. En 

bit in i sökandet insåg jag att detta var för höga krav för att det skulle vara rimligt att finna 

intervjupersoner på den tid som är utsatt för denna uppsats. Kraven sänktes då till utbildad 

förskollärare som varit verksam i förskolan i minst tre år. Ytterligare en sänkning av kraven skedde då 

jag valde att intervjua en barnskötare som varit verksam i tio års tid. Denna intervju blev dock inställd 

efter tre ombokningar och vid denna tidpunkt fanns inte längre tid att finna en ny intervjuperson. 

Vilket resulterade i att det enbart blev fem intervjupersoner men att alla dessa har en 

förskollärarexamen. 

Ett alternativ på metod som jag nu i efterhand finner spännande hade varit fokusgrupper där 

förskollärare från olika förskolor hade diskuterat tillsammans kring olika diskurser kring leken och 

pedagogens ansvar och förhållning till leken. Då hade kanske diskurserna mer utförligt ställts mot 

varandra. Intervjuguiden hade vid ett sådant scenario behövt omarbetas och transkriberingen 

föreställer jag mig hade blivit svårare. Då jag haft svårigheter att få ihop fem intervjupersoner där de 

själva fått välja både tid och plats efter deras schema antar jag att det vore ännu svårare att hitta 

intervjupersoner som alla är villiga att ses på en förbestämd plats och tid. 

Något som jag i efterhand både ser som en styrka och svaghet är intervjuguiden. Den behandlar leken 

brett vilket gett en bra överblick på förskollärarnas syn på leken ur tre perspektiv: leken, barnet och 

pedagogen. Detta har gjort att jag fått svar om de diskurser jag undersökt ur flera olika synvinklar. Det 

som dock gör den även till en svaghet är just bredden. Mycket material som insamlats har i slutändan 

visat sig inte vara relevant för just denna studie, även om jag som deltagit under dessa intervjuer fått 

många nya tankar, idéer och kunskaper. 

Syftet med denna studie har ända från början kretsat kring leken, men har under tiden förändrats. Mitt 

orginalfokus var kring barn som inte leker med andra barn (Bilaga 2), detta övergick sedan till när 

pedagogen känner att barnets lek blir problematisk (Bilaga 3) för att slutligen landa i att fokuseras 

kring de diskurser kring leken och pedagogens ansvar för och förhållningssätt till leken som 

synliggjordes under intervjuerna. Enligt mig är det nuvarande syftet bredare än föregående och ger 

även möjlighet för de tidigare syftena att diskuteras. 

En styrka med studien anser jag är hur syftet, metoden och teorin är koherenta; att studiens syfte är att 

ta reda på hur förskollärare talar om leken och pedagogens ansvar för samt förhållningssätt till leken, 

vilket samlas in genom intervjuer som sedan sorteras in i diskurser genom diskursteorin.  

Studien gör inte anspråk på att skildra en generell sanning kring hur förskollärare talar om leken och 

pedagogens ansvar samt förhållning till leken då den behandlar så få intervjupersoner. Men då studien 

bygger på upprepade tankemönster från olika förskollärare, där även motdiskurser synliggörs blir 
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studien tillförlitlig då den inte synliggör enbart ett synsätt. Tillförlitligheten ökar även då intervjuerna 

spelats in och transkriberats ordagrant då detta försäkrar att intervjupersonens utsaga under intervjun 

blir densamma som de i citaten. Det har dock som tidigare nämnts tagits bort vissa upprepningar av 

ord.  

Resultat och analys 

De diskurser om leken som uppkommit under intervjuerna har varit ”leken som naturlig”, ”leken som 

lärande”. Pedagogens ansvar för samt förhållningssätt till leken har synliggjorts genom diskurserna 

”pedagogen som stöttande deltagare i leken som naturlig” och ”pedagogen som stöttande observatör 

av leken som naturlig”. Jag kommer här dela upp dessa i underrubriker för att tydligare lägga fram hur 

det har talats om dessa. 

Barn är ett element som kommer vara en del av samtliga diskurser då samtliga behandlar barns lek. 

Begreppet barn artikuleras i samtliga diskurser till det lekande barnet och gör genom detta barn till ett 

moment.  

Leken som naturlig 

Här kommer jag presentera de utsagor ur intervjuerna där leken ses som naturlig. Dessa utsagor 

kommer förklaras genom min förståelse för att slutligen analyseras hur de hänger samman i denna 

diskurs. 

 

För dom leker ju för att det är SKOJ och de är ju de som är viktigt. En lek ska ju inte va tråkigt och 

kanske även påtala när barn blir större att vi lär tillsammans i leken, att man visar att man lär sig 

saker genom att leka också ehm men att de e ju inte syftet för DOM. (Henrietta) 

 

I denna utsaga kan det utläsas som att diskurserna om leken skiftar beroende på om vi ser det ur 

pedagogens eller barnens ögon. Genom att säga att barnen leker för att det är skoj och att syftet för 

dem inte är att lära talar Henrietta utifrån diskursen om leken som naturlig utifrån barnperspektivet. 

Men genom att påpeka att vi kanske även kan påtala att barnen lär sig i leken tillsammans när de blir 

större synliggörs diskursen om leken som lärande ur de vuxnas perspektiv. Det kan även förstås som 

att Henrietta tycker att det är viktigt att vi vuxna förstår att även om vi kan se positiva lärandeaspekter 

ur leken så måste vi komma ihåg att det inte är dessa som barnen fokuserar på. Det blir då möjligt att 

även utläsa att Henrietta ser det som viktigt att behålla leken som rolig och inte låta den vuxnas behov 

av lärandet ta över. 

 

För jag tänker ju att det är barn ehm (..) barns sätt att uttrycka sig (..). (Lovisa) 

 

Här relateras utsagan till diskursen om leken som naturlig. Genom att Lovisa uttrycker att leken är 

barns sätt att uttrycka sig blir leken barnens möjlighet att leva ut och uttrycka sig. Detta kan hänföras 

till ett synsätt på lek som är till för barnens skull och inte för att vuxna ska kunna lära ut i leken. Det 
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går dock även att tolka utsagan som att leken förstås som att barnen ska lära sig kommunicera och 

finna sig själva vilket kan kopplas ihop med diskursen om leken som lärande. 

 

Eh.. de blir problematiskt också dels dehär krigslekarna kan va problematiskt, men också när de 

börjar utesluta varandra för där är också en del. Självklart kan man inte tvinga barn att man ska leka 

med alla hela tiden, självklart måste man kunna få leka två och två och tre och tre. Ehm, (..) så där 

kan det bli problematiskt om man börjar se en (..) trend i att vissa barn får aldrig va med och vad är 

anledningen? (Henrietta) 

 

Här lyfter Henriettas upp problematiska aspekter av leken där krigsleken läggs fram som en av dessa, 

men det stora fokuset läggs på exkludering av kompisar. Även om hon lyfter fram exkludering av barn 

som en problematisk aspekt av leken förtydligade hon även att inte alla kan få vara med i alla lekar 

hela tiden och att detta måste vara accepterat genom att säga att självklart måste de få leka två och två 

och tre och tre. I slutet klargör Henrietta att det blir problematiskt först om en trend blir synlig med att 

vissa barn alltid exkluderas och att då får fundera över varför det blivit så. Då Henrietta förtydligar 

flera gånger vad det är hon menar som en problematisk aspekt kan det tolkas som att hon känner att 

detta är ett känsligt ämne där flera aspekter måste räknas in innan det fastställs att det är problematiskt. 

 

…sen kan man ju tänka att jag till exempelvis kan tycka att krigslekar, att jag kan ju tycka att det är 

jobbigt ibland. Men de handlar ju om att det är jag som kan tycka att det är jobbigt att jag ser barn 

som låtsasskjuter varandra. Men det handlar ju mer om mig. Det måste ju jag mer ta tag i än (..) än 

det kan jag ju inte lägga över på barnen så att säga (..). Så (..) tänker jag. (Lovisa) 

 

Det sättet som Lovisa talar om krigslekar lägger istället problemet på den vuxne och inte på leken. Det 

kan tolkas som att Lovisa tyckte att hennes förståelse av krig inte var densamma som det barnen lekte 

och att denna lek därför för henne upplevdes som jobbigare och kanske även mer obehaglig än vad den 

gör för barnen som leker den.  

Analys 

De nodalpunkter som jag utläser inom denna diskurs är både leken och naturlig/rolig. De element som 

jag utläser ur intervjupersonernas utsagor är: uttryck, viktig, barn, exkludering och krigslek. 

Genom att Lovisa uttrycker att leken är barnens sätt att uttrycka sig artikulerar hon begreppet uttryck 

och fastställer hur uttryck ska förstås inom denna diskurs vilket leder till att hon gör uttryck till ett 

moment. 

Henrietta uttalar sig om begreppet viktig. Det som talas om är att leken är viktig i sig genom att 

uttrycka detta artikuleras begreppet viktig som kopplad till leken vilket betyder att det blir fastställt 

som ett moment.  

Exkludering är även någonting som Henrietta talar om. Här tänker jag att genom att hon benämner 

exkludering som en problematisk aspekt så blir motsattsbegreppet inkludering även ett begrepp som 

positivt kopplas till diskursen. Genom att tala om inkludering som positivt och exkludering som 

negativt så artikuleras även dessa begrepp till moment. 

Krigslek är ett element som uppkommer både från Henrietta och Lovisa. Henrietta talar om det som 

enbart negativt medan Lovisa talar om det som negativt ur sin egen synpunkt men påpekar att detta 

problem ligger hos sig själv och inte i barnens lek. Då Henrietta inte utvecklar varför krigslek är 
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problematiskt väljer jag att anta att detta är ur hennes egen syn på krig precis så som Lovisa förklarat 

att det är för henne. Krigslek artikuleras genom detta som någonting negativt men att det är ur 

pedagogernas synvinkel det blivit negativt. 

Genom att slutligen koppla samman nodalpunkterna med momenten i en ekvivalenskedja kan vi utläsa 

att denna diskurs handlar om barnens lek som både är rolig och viktig precis som den är, där barnen 

leker tillsammans med andra barn och att vissa av dessa lekar kan vara problematiska för de vuxna. 

Leken som lärande 

Här kommer jag presentera de utsagor ur intervjuerna där leken ses som lärande. Dessa utsagor 

kommer förklaras genom min förståelse för att slutligen analyseras hur de hänger samman i denna 

diskurs. 

 

Generellt tycker jag ju att leken är jätteviktigt. Man får inte glömma leken men lek kan ju vara på 

olika sätt också, vi pratar ju om den fria leken och lek i lärandet. Lek tycker jag är jätteviktigt, det är 

ingången till lärandet, bearbetning och sådär, det ska vara tillåtande. Så jag tycker den är jätteviktig 

för att skapa olika förutsättningar. (Felicia) 

 

Leken belyses här som diskursen om leken som lärande genom att säga att Felicia benämner att den är 

ingången till lärandet. Genom att uttrycka att leken är viktig för att kunna skapa olika förutsättningar 

samtidigt som hon talar om lärandet i leken kan det tolkas som att Felicia anser att leken kan användas 

för att lära om många olika saker.  

 

…att det är väldigt viktigt för barn för de lär sig så väldigt mycket i lek. Och sen att vi som 

pedagoger på förskolor kan ju lära barnen saker genom lek. För man kan ju, gör man de genom lek 

lär de ju sig mycket bättre och det blir mycket bättre och det blir mycket omedvetet, så leken tycker 

jag är otroligt viktig och det är viktigt att kunna ha den, den tanken i bakhuvet… (Maja) 

 

Denna utsaga pekar på diskursen om lek som lärande genom att Maja uttrycker sin syn på leken 

genom att säga att pedagoger på förskolor kan använda leken för att lära ut samtidigt som barnen inte 

förstår att de lär sig. Genom att säga att barnen inte uppfattar lärandet i leken kan det förstås som att 

lärandet är pedagogernas mål med leken men inte barnens. 

 

Det är så lätt att man kan komma in i såna här diskussioner med läroplanen, att fokusera på lärandet 

som att lärandet skulle vara för sig och leken för sig. Jag har ofta hamnat i diskussioner tillsammans 

med kollegor och med föräldrar. (Henrietta) 

 

Henrietta talade om hur läroplanen kan ses ställa lärande och leken var och en för sig medan hon 

verkar se det som att de sker samtidigt, att lärande kan ske genom leken. Hon uttryckte även att hon 

hamnat i diskussioner om detta med vårdnadshavare som då fokuserade på lärandet och genom 

läroplanen inte såg lekens del som lika viktig och därför undrade varför de lekte så mycket och inte 

fokuserade på lärandet. Detta tolkar jag som att Henrietta ser det som att det inte går att skilja på leken 

och lärandet, men att hon upplever att både vårdnadshavare och läroplanen försöker skilja dessa 

begrepp från varandra. 
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…jag ser det som att leken är det viktigaste och det roligaste och att det är hela tiden. Det är inte, du 

kan inte peta ut att det är: nu leker dom BARA så då kan dom inte lära sig utan de hör ihop… 

(Henrietta) 

 

Här talar Henrietta om hur barnen lär sig genom leken. Hon säger att leken inte kan skiljas från 

lärandet utan att det sker hela tiden, vilket jag kopplar ihop med det hon tog upp i utsagan här ovanför. 

Även Lovisas synliggör detta synsätt i kommande utsaga. 

 

Jag kan tycka att med den reviderade läroplanen att det finns ehh en VÄLDIGT stor risk att leken (..) 

lekens betydelse börjar eh försvinna eh i gen.. eller vad säger man (..) för att vi bara pratar om 

LÄRANDE och då känner man just nu uppifrån att det pratas om lärande utifrån kunskap, matematik, 

naturvetenskap, men lärandet om värdegrund och lärande om socialt kunnande tycker jag är väldigt 

synd att skolverket liksom inte… (Lovisa) 

 

Det kan förstås som att Lovisa känner en oro att Skolverket lägger för mycket fokus på lärandet om de 

olika ämnen som presenteras i vår läroplan vilket resulteras i att mindre fokus läggs på lekens 

betydelse och lärandet om värdegrunden och socialt kunnande.  

 

Analys 

Nodalpunkterna i denna diskurs anser jag bli leken och lärandet då det är dessa begrepp diskursen 

kretsar kring. De element som jag utläser ur intervjupersonernas utsagor är: viktigt, roligt, barn, 

bearbetning, ämneskunskaper, värdegrund, socialt kunnande och läroplanen. 

Både Felicia, Maja och Henrietta använder begreppet viktig i sina utsagor. Felicia uttrycker att leken är 

viktig och förtydligar sedan att den är viktig för att den är en ingång till lärandet och för att den skapar 

olika förutsättningar, vilket jag tolkar som att den skapar förutsättningar för olika typer av lärande. 

Även Maja uttrycker att leken är viktig just för att det sker lärande i den. Henrietta uttrycker att leken 

är det viktigaste, men fortsätter i nästa mening att tala om lärandet i leken vilket jag väljer att tolka 

som att leken är viktig just för att det sker någon form av lärande i den. Detta medför att alla dessa tre 

intervjupersoner artikulerar leken som viktig i relation till lärandet, vilket gör att begreppet viktig här 

förstås som moment innebär viktig för lärandet. 

Henrietta använder även begreppet roligt när hon beskrivet leken. Detta innebär att vi även kan 

tillägga att leken är rolig i ekvivalenskedjan. 

Felicia talar om leken som ingången till bearbetningen. Detta förstår jag som att Felicia menar att 

barnen kan bearbeta upplevelser och känslor i leken. Genom denna artikulering av begreppet 

bearbetningen kan vi nu förstå det nyblivna momentet som bearbetning av upplevelser och känslor. 

Lovisa uttrycker en oro för att läroplanen enligt henne trycker på lärandet relaterat till 

ämneskunskaper istället för värdegrunden och socialt kunnande som hon själv anser vara viktigare i 

förskolan. Detta ger en lite negativ förståelse av både läroplanen och ämneskunskaper i jämförelse av 

socialt kunnande och värdegrunden, vilket kan artikuleras som att lärandet i förskolan först och främst 

ska fokuseras på värdegrunden och det sociala kunnandet och sedan på de ämneskunskaper som 

framläggs inom läroplanen. 
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Genom att sammanställa alla dessa moment tillsammans med nodalpunkterna i en ekvivalenskedja kan 

vi förstå att denna diskurs här handlar om leken som en viktig och rolig ingång till lärandet och även 

bearbetning. Där lärandet först och främst ska kopplas till värdegrunden och det sociala kunnandet och 

därefter de ämneskunskaper som fastställs i läroplanen. 

Pedagogen som stöttande deltagare i leken som 

naturlig 

Här kommer jag presentera de utsagor ur intervjuerna där pedagogen ses som en deltagare i leken. 

Dessa utsagor kommer förklaras genom min förståelse för att slutligen analyseras hur de hänger 

samman i denna diskurs. 

 

De handlar väl mycket i alla fall som pedagog att du är (..) observant, dels att du ibland bara står vid 

sidan och kollar vad som gäller men också att du kan va observatör I leken, att du kommer in i barns 

lek beroende på vad det är som dom gör och du får tillåtelse av barnen att vara med i leken om det är 

några barn du behöver just ha koll på för då är det enklare på ett sätt att vara där för att styra upp om 

något händer där i leken. Så det gäller att ha en balansgång men också lära känna barnen och känna 

dom för det är inte alla barn som accepterar att du ÄR med i deras lek eller att du är nära dom för 

dom känner då att leken förstörs då. Det handlar om att du måste respektera barnen och kanske ta ett 

steg tillbaka och kanske håller dig på lite större avstånd så du inte förstör barns lek. (Henrietta) 

 

Henrietta talar om vikten av att observera barnens lek, oavsett om du är med eller utanför leken. Den 

personliga kontakten med varje enskilt barn blir även viktig för att veta hur de olika barnen reagerar 

både i leken och/eller ifall en vuxen är med i leken. Hon talar om vikten att se ifall vi som vuxna får 

vara med i leken och hela tiden känna av ifall ens deltagande accepteras eller ifall det förstör för 

barnens lek. Jag tolkar detta som en vilja att förmedla att vi vuxna måste respektera både barnen och 

deras lek och lära oss förstå när vi kan vara med och när det gäller att ta ett steg tillbaka. 

 

Oj det kan va allt ifrån är det en STYRD lek alltså en lek som jag leder då kan man ju vara 

lekLEDARE, men sen kan man ju vara en I leken eh eh att man är liksom en ROLL i leken. Ibland 

kan man ha bara som en övervakande funktion också i leken ELLER att man är en sån där 

injektionsspruta att man ger idéer, ehm och det är ju särskilt då med de mindre barnen om de leker i 

hemvrån så kanske man säger: ”eeh men jag e ju lite hungrig” och då kommer dom på att ”ja men jag 

kan laga pannkaka” och så leker dom de. Eller så ”åhh jag har lite ont i huvet” ”jag går och hämtar 

kaffe och en tablett” säger dom och så går dom och hämtar doktorsväskan igen, eller att man ger små 

impulser sådär för att man känner att de står stilla. (Kajsa) 

 

Kajsa lyfter fram många olika roller den vuxne kan ha till barnens lek. Dels kan den vuxne vara en 

lekledare och organisera styrda lekar, den kan ha en roll i leken, en övervakande och observerande roll 

utanför leken eller komma med idéer och förslag för att få barnens lek att fortsätta. Här kan den 

vuxnas roll ses både som observerande för att se vad som händer i leken men även som stöttande för 

att barnens lek ska fortsätta och kunna gå vidare. 

 

Och det är också min roll att gå in när det behövs eh och då kan jag stötta upp, i och med att jag 

kliver in så blir ju (..) det också en status. Jag kan ju också vara statushöjande eller inte kan, jag ÄR 

statushöjande, så är det ju. Varenda gång vi går in och stöttar upp i en lek så kan ju vi höja, vi kan ju 

höja vilka barn som helst. (Lovisa) 
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Även här blir den vuxnes roll att stötta upp både barnet och leken genom att själv gå in i den. Lovisa 

ser att en vuxens närvaro i leken lyfter både lekens och barnets status. Genom att då som vuxen kunna 

gå in i en lek kan leken stöttas upp och därmed hjälpa den att ta sig till nästa nivå, men vi kan även dra 

dit fler barn ifall barnet leker själv. 

 

Och sen kan man ju inte alltid, man kan ju liksom inte (..) stolpa in i barns lek och man kan ju såhär, 

de e ju suveränt att va sådär mormor eller nått och ja men nu är jag lite trött och sätter mig här borta 

och då hör man ju hur mycket som helst i lek. (..) Liksom att man, jag kan ju inte tänka att jag ska 

leka för MIN skull, att jag hjular in och tar (..) liksom princessrollen. (Lovisa) 

 

Leken är ju trots allt barnens och att då kunna få en roll som inte är så viktig i leken men som ändå gör 

att den vuxna kan vara i närheten och höra vad som händer ger Lovisa som ett exempel för att 

observera inifrån barnens lek. Lovisa påpekar att det då blir viktigt att man förstår att leken inte finns 

där för ens egen skull och att den vuxne måste förstå att den bästa lekrollen bör ett barn få och att den 

vuxna får ta en roll som inte har lika hög status. Detta kan tolkas som en förtydligande av hur 

pedagogen kan delta i barnens lek. 

 

Om dom leker nån sån här stark lek typ mamma, pappa, barn och sånt när det är rollekar då handlar 

det ju mycket att se om du får vara med och då är det mycket mer viktigt att stå utanför och kolla (…) 

ja men om det är några barn som typ MÅSTE vara med så handlar det mycket om att kolla om du får 

vara med för det är inte för det kan ju vara så att du förstör leken om du (..) bara hoppar in eller om 

du frågar om du får vara med. Så det handlar ju också dom (..) om att kolla med barnen vilken roll du 

kan (..) ta om du så bara kan vara en liten katt som inte gör någonting men du får ändå vara med i 

familjen och samtidigt håller du koll på dom här barnen. (Maja) 

 

Här påpekar även Maja vikten av att känna av och fråga ifall ens deltagande är accepterat i leken och 

att ifall det är accepterat av barnen så kan den vuxna var en roll som inte har så hög status. Att det kan 

vara bra att få vara med i leken för att se vad som händer och vad som sägs, kort och gott för att 

upptäcka ifall någonting händer. Hon uttalar att vissa barn behöver hon vara extra nära under leken för 

att observera, de framgår inte av vilken anledning. Men det kan säkerligen finnas många olika 

anledningar till varför pedagoger känner att de under perioder behöver vara extra nära vissa barn. 

 

…vi ja men går in till han och bjuder in han till leken, ja för inget barn ska behöva stå rätt upp och 

ner själv en hel dag. (Maja) 

 

När barnen inte självmant går in i en lek eller startar en egen lek är det pedagogens roll att bjuda in 

dessa barn i leken enligt Maja. Vilket går att förstå som att Maja tycker att det är pedagogens roll att 

bjuda in barnen i både leken och gemenskapen och motverka att barn är själva mot deras egen vilja.  

 

Och jag tror också att de här med omsorg som faller bort lite när man tittar på skolinspektionen och 

sådär, omvårdandet har man de så tror jag att det är lättare att man kommer vidare i barns lek också, 

att dom vet att det finns de här mjuka omhuldandet också att det inte bara är professionaliteten och att 

man ska ha grupper, ja göras filmer och det ska göras dokumentationer. Utan att det måste finnas 

kvar inom förskolan jättemycket omvårdan det tror jag. Och finns det omvårdan, och då finns de ju 

mer känslor och då tror jag att lärande och lek blir mycket mycket lättare faktiskt. (Lovisa) 
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Omsorg är en aspekt som Lovisa känner faller bort när hon tittar på Skolinspektionen. Men enligt 

henne kan omsorg vara en grund i hur barnens lek kommer vidare, att det är viktigt för barnen att 

känna att det finns en omvårdande sida i förskolan. Även att omsorg leder till fler känslor vilket hon 

menar gör både lärande och leken lättare. 

Analys 

Nodalpunkterna som jag funnit i denna diskurs är både leken och det vuxna deltagandet. De element 

som jag funnit är: observatör/övervakare, barn, tillåtelse, respekt, ledare, roll, injektionsspruta, stötta, 

status, bjuda in, omsorg och känslor. 

Observatör/övervakare är ett begrepp som både Henrietta och Kajsa använder. I en av Lovisas och 

Majas utsagor kan det förstås som att det är detta de talar om även om de inte uttalar detta. Jag väljer 

att från och med använda begreppet övervakare för bägge dessa begrepp. Övervakare artikuleras 

genom de olika utsagorna till att det är den vuxna som observerar barnens lek för att kunna se vad som 

sker i leken och då kunna uppfatta ifall något särskilt sker. 

Både begreppen tillåtelse och respekt kopplas till momentet barns lek. Det artikuleras att vi vuxna 

måste respektera barnens lek och därför känna av med barnen ifall vi får tillåtelse eller ej för att kunna 

gå in barnens lek.  

Ledare, roll och injektionsspruta är begrepp som Kajsa och Lovisa använder sig av för att förklara hur 

pedagogen kan förhålla sig i leken. Detta innebär att dessa begrepp artikuleras till pedagogens 

förhållningssätt i leken. Ledare artikuleras till att pedagogen kan leda en styrd lek. Roll artikuleras till 

att pedagogen kan delta i en rollek men förtydligas av både Maja och Lovisa till att pedagogen då får 

inta en icke viktig roll som inte innehar hög status. Kajsa artikulerar injektionsspruta till att pedagogen 

kan säga kommentarer som leder till att barn får ny inspiration i leken och på detta sätt skapar nytt liv i 

leken och utvecklar den.  

Lovisa använder begreppet stötta men jag förstår det som att även Kajsa underförstått talar om detta. 

Stötta artikuleras genom deras utsagor till att pedagogen stöttar barnens lek. 

Lovisa talar om status och kopplar detta till att när en vuxen går in i leken så ökas lekens status. Denna 

artikulation av status innebär att den vuxna bidrar med ökad status till den redan befintliga leken. 

Bjuda in är ett begrepp som Maja använder sig av. Hon artikulerar detta till att det är pedagogens roll 

att se till att alla barn som vill leka får leka och att pedagogen därför ska bjuda in barnen i leken. 

Omsorg och känslor talar Lovisa om. Hon menar att pedagogens omsorg skapar mer känslor hos 

barnen och att bägge dessa leder till att barnen lättare leker. Genom artikulationen förstås då omsorg 

och känslor som en ingång till leken som pedagogen öppnar. 

Genom att sätta alla dessa moment i ekvivalenskedjan tillsammans med nodalpunkterna kan vi förstå 

denna diskurs som att pedagogen ska observera barnens lek och därmed kunna stötta och öka statusen 

på leken genom att antingen vara lekledare, inta en icke viktig roll i en rollek eller fungera som en 

injektionsspruta. Dock påpekas vikten av att pedagogen ändå måste respektera att det är barnens lek 

och känna efter ifall deras deltagande tillåts eller ej. Pedagogens roll förstås även här som att se till att 

alla barn som vill leka ges möjlighet till detta samt att bidra med omsorg som en ingång till leken. 
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Pedagogen som stöttande observatör av leken 

som naturlig 

Här kommer jag presentera de utsagor ur intervjuerna där pedagogen ses som observatör i leken. 

Dessa utsagor kommer förklaras genom min förståelse för att slutligen analyseras hur de hänger 

samman i denna diskurs. 

 

J= Vad är din roll i leken? 

I= Den är både (…) att observera och faktiskt inte va inne och störa, men finnas nära för att s.. (..) s.. 

stödja om de behövs. Sen är min, kan min roll också vara att hjälpa leken gå vidare och om man 

märker såhär att leken bara är att springa runt och va monster, hur kan vi, hur kan vi göra nånting 

annat? /…/ Ja.. (..) så min roll är definitivt att va närvarande, de är inte att sitta liksom, ja men dom 

leker där borta så fint och va helt ointresserad utan ändå nu, ja men jag ska inte gå in och störa. Vad 

säger dom, vad händer och hur reagerar barnen på saker som är runt omkring? För en del blir ju 

jättelätt distraherade i sin lek och en del är bara (..) dom är där, det skulle kunna hända vad som helst 

och dom är inne i sin lek *skratt*. (Henrietta) 

 

Henrietta talar om att pedagogen inte ska störa leken men ändå vara närvarande och se och lyssna för 

att förstå vad som händer i leken. När hon talar om att hennes roll är att vara närvarande istället för 

ointresserad kan det förstås som att hon fått höra negativa kommentarer om förskolepersonal och att 

dessa bara sitter med en kopp kaffe medan barnen får leka fritt. Jag tolkar det som att detta uttalande är 

ett försök att förtydliga att detta inte är fallet. Istället gäller det för personalen att både se och höra vad 

som händer, fundera kring hur miljön påverkar leken och även gå in i leken och fånga upp essensen av 

leken för att forma den till något annat ifall en lek håller på att gå över styr.  

 

Men framförallt att man iakttar och observerar i början men faktiskt också att man agerar som 

lekhjälp och hjälper dom i konflikter, för det kan lätt bli konflikter. Många barn söker också kontakt 

med vuxna i leken och går fram och vill bjuda på kaffe eller något. Att man faktiskt spelar med och är 

med, att man tar dom på allvar. (Felicia) 

 

Genom att Felicia uttryckt att pedagogen ska observera och agera lekhjälp och hjälpa i konflikter kan 

det tolkas som att pedagogen ska stå utanför leken men ändå var uppmärksam om vad som pågår i 

själva leken för att kunna hantera eventuella konflikter som kan uppstå. Men genom att säga att den 

vuxna ska spela med och ta leken på allvar när barnen bjuder in en så kan det förstås som att det även 

är pedagogens ansvar att gå in i barn lek vid erbjuden lekingång men vid övriga tillfällen stanna 

utanför som en observatör. 

 

Jag är ju mer att jag tycker inte om att bara stå och glo på barn utan jag vill vara på deras nivå och 

vara med (..) dom. Så oftast i byggrummet när de var (..) mycket konflikter där satt jag där inne och 

jag kanske satt och byggde med nått själv alltså självmant samtidigt jag var ju där inne och hade koll 

på barnen och då hörde jag ju om det var nånting som hände och vissa barn kunde, ja men leka med 

mig, bygga med mig. (Maja) 

 

Att observera antingen genom barnens lek eller bredvid barnen i sin egen lek framställs som Majas sätt 

att förhålla sig till leken. Hon ville vara på barnens nivå för att kunna se vad som händer och se ifall 

konflikter uppstod. Hon talar om att hon i byggrummet sätter sig och bygger bredvid barnen och att 
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barn ibland kommer in i hennes lek. Detta kan förstås som att hon observerar barnens lek utifrån men 

att barn är välkomna att delta i hennes lek ifall de vill. 

 

J= Och när blir barns lek problematisk enligt dig? 

I= Ja de är när man utesluter andra kamrater till exempel eller man blir hårdhänt. Ja om man gör 

saker som kanske inte är okej, man kränker och sånt där och att man använder ett språk som inte är ja 

eh eh ja schysst mot en kompis då tycker inte jag att leken är okej. Det är faktiskt. Och sen är de det 

här med vad som är privat och inte privat på en ens kropp och hur hårt man gör och sånt där. Det är ju 

jättejätteviktigt. Ehm, att doktorslekar inte betyder att man får dra ner byxorna och titta i nån annans 

trosor eller kalsonger eller såna där saker så de finns ju såna saker och då är de ju jätteviktigt dehär 

med att man har uppsikt även fast de leker IFRED ibland också. (Kajsa) 

 

Många olika aspekter på problematisk lek nämns här av Kajsa. Bland annat exkludering och 

kränkningar (både verbala och fysiska). Verbala kränkningar handlar här om ifall personen inte är 

snäll mot de andra verbalt, de fysiska kränkningar handlar både om när personen blir hårdhänt, vilket 

kan kopplas till när barn slår eller sparkar varandra eller vuxna, men även när gränsen för vad som är 

intimt gås över. Jag tolkar det som att Kajsa uppfattar att hur barn behandlar varandra i leken är vad 

som leder till ifall leken anses vara problematisk eller ej. 

 

Och sen så tror jag också det att det är jättejätteviktigt att man kan gå in som ställföreträdande talare 

för ett barn, att man frågar: ”är det okej att jag berättar för mamma och pappa vad du och jag har gjort 

idag?”. Och sen så får man då sitt medgivande, kanske bara en blick eller så och då kan man berätta 

att: ”kommer du ihåg, du och jag höll handen när vi gick till parken och när vi kom till XXX så var 

de såhär och såhär, och du och jag satt på sandlådekanten och”. Att man kan berätta vad dom gör för 

då tror jag att dom känner att dom är viktiga; de dom gör är viktigt. (Kajsa) 

 

Kajsa påpekade vikten av att vara ställföreträdande talare åt barnen och att genom detta lyfta barnet för 

att få dom att känna sig viktiga. Att de ska känna att de är viktiga och att det de gör under dagen är 

viktigt och även intressant. Att få barnen att känna att det de gör på förskolan även är intressant och 

viktigt för deras vårdnadshavare som inte var där under dagen. Men även vikten av att först fråga om 

barnets medgivande för att få berätta vad som skett under dagen. Det går att tolka det som att Kajsa 

tycker att även barnens lek ska göras viktig genom att både berätta för vårdnadshavarna och även för 

att lyfta barnet genom att hon tar upp vad som kan antas vara en lek på sandlådekanten i exemplet om 

vad som kan berättas för föräldern i slutet av dagen. 

 

Och i nått fall kan det helt va personlighet. Sen har det börjat ett nytt barn som har liknande 

personlighet så har dom funnit varann DIREKT för de har varit liksom *skratt*: jaha, du uppskattar 

inte riktigt de andra barnen, för de har varit kanske lite för på, lite för snabba, lite för vad de nu kan 

va. Så ibland känner vi såhär (..), självklart ska vi observera. Men man ska va försiktig innan man (..) 

tar för stora växlar. Tänker att vissa har personlighet också och vissa TRIVS att vara ensamma och 

vara liksom, så det är också en detalj i de hela som vi får ta i… (Henrietta) 

 

Henrietta talar här om att inte alla barn leker tillsammans med andra barn och att detta kan bero på 

barnets personlighet och att det inte finns något annat barn på förskolan som detta barn klickar med. 

Genom att slutligen säga att det är pedagogens roll att observera men att inte lägga i för stora växlar på 

en gång tolkar jag det som att hon menar att det för vissa barn kan ta längre tid än för andra och att 
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börja leka och att den vuxne måste ha en förståelse för att vissa barn ibland även föredrar att vara 

ensamma. 

 

Analys 

De nodalpunkter jag funnit inom denna diskurs är leken och observera. De element som jag funnit är: 

stödja, hjälpa, närvarande, lyssna, lekhjälp, delta, kränkningar, intimt, deltagande, barn, 

ställföreträdande talare och viktig. 

Stödja och hjälpa är begrepp som Henrietta använder sig av. Bägge dessa artikuleras till att pedagogen 

ska stödja/hjälpa barnens lek vid behov. 

Närvarande och lyssna är begrepp som Henrietta använder sig av men som jag tolkar finns med 

underförstått även i Felicias, Majas och Kajsas utsagor. Dessa begrepp artikuleras till att vi pedagoger 

ska vara närvarande även fast vi är utanför barnens lek och lyssna på vad som sker i leken. 

Felicia talar om lekhjälp och artikulerar detta till att pedagogen ska hjälpa till att lösa eventuella 

konflikter som kan uppstå i leken. 

Kränkningar och intimt talar Kajsa om. Hon benämner dessa som problematik som kan uppkomma i 

leken och artikulerar detta till någonting negativt som pedagogen måste uppmärksamma sker i leken 

även fast barnen ibland får leka ifred. 

Kajsa talar använder även begreppen ställföreträdande talare och viktig. Detta artikulerar hon till att 

pedagogens roll även handlar om att berätta för vårdnadshavare om vad barnen gjort på förskolan för 

att lyfta barnen, vilket får barnen att känna sig viktiga. 

Både Maja och Felicia talar om deltagande. De artikulerar detta till att även om pedagogen inte lägger 

sig i barnens lek så ska de kunna delta i deras lek ifall barnen väljer att bjuda in. 

När alla dessa moment och nodalpunkter sätts samman i en ekvivalenskedja går det att förstå denna 

diskurs som att pedagogens roll i leken är att vara en närvarande, observerande pedagog som stöttar 

och lyfter barnens lek samtidigt som de ska skydda dem från konflikter och kränkningar. Men att 

pedagogen även ska delta i barnens lek ifall de blir inbjudna av barnen. 

Sammanfattande analys 

Jag tolkar det som att diskurserna leken som naturlig och leken som lärande handlar om leken som 

fenomen. Diskurserna pedagogen som stöttande deltagare i leken som naturlig och pedagogen som 

stöttande observatör av leken som naturlig handlar om pedagogens ansvar för och förhållningssätt till 

leken. Jag har därför valt att dela upp detta avsnitt i två delar. I den första delen kommer diskurserna 

om leken som fenomen ställas mot varandra för att kunna undersöka ifall det pågår en diskursiv kamp 

mellan dessa diskurser. Detsamma kommer göras i den andra delen där pedagogens ansvar för samt 

förhållningssätt till leken behandlas.  

Diskurser om leken som fenomen 

Bägge dessa diskurser beskrivs som både viktiga och roliga i analysen. Diskursen leken som naturlig 

anser att leken är tillräcklig precis som den är medan diskursen om leken som lärande påpekar lärandet 

som sker genom leken. I diskursen om leken som naturlig återfanns enbart utsagor från Henrietta och 
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Lovisa. Bägge dessa hade även utsagor i diskursen om leken som lärande. Henrietta la fram tydliga 

åsikter om både leken som lärande och leken som naturlig. Lovisa anser jag la fram tydliga åsikter om 

leken som naturlig medan jag tolkar hennes utsaga i leken som lärande som att den behandlar hennes 

åsikter om hur läroplanen behandlar dess syn på leken som lärande. Jag tolkar det genom 

intervjupersonernas utsagor som att leken som lärande är den dominerande synen på leken i förskolan. 

Detta eftersom Lovisa var den enda som genom samtliga utsagor verkade förhålla sig till synen om 

leken som naturlig då Henrietta verkade ha en syn på leken utifrån bägge diskurser. Flera utsagor 

handlade även om att vi inte kan skilja på när barnen leker och när de lär. Detta medför att inom 

förskolan får diskursen om leken som naturlig en underlägsen roll i förhållande till diskursen om leken 

som lärande.  

Diskurser om pedagogens ansvar samt förhållning till lek 

Det jag kan utläsa av dessa diskurser är att bägge talar om att pedagogens ansvar är att både stötta och 

observera den naturliga leken. Detta framgår som det viktigaste i bägge diskurserna, det som skiljer 

dem från varandra är att diskursen om pedagogen som stöttande deltagare i leken som naturlig utgår 

från att pedagogen ska göra detta inifrån leken medan diskursen om pedagogen som stöttande 

observatör av leken som naturlig utgår från att pedagogen ska göra detta utanför leken. Jag anser inte 

att jag kan se att någon av dessa diskurser framställs som dominerande/underlägsen den andra. Det 

som jag finner intressant med bägge dessa diskurser är hur pedagogerna berättat om sitt ansvar och 

förhållning till diskursen om leken som naturlig och inte till diskursen om leken som lärande som blev 

den dominerande diskursen av leken.  

Diskussion  

Syftet med denna studie var att undersöka de diskurser som synliggjordes kring förskollärares verbala 

uttryck kring leken och pedagogens ansvar samt förhållning till leken. Genom att analysera intervjuer 

med förskollärare har diskurser om leken som lärande, leken som naturlig, pedagogen som stöttande 

deltagare i leken som naturlig och pedagogen som stöttande observatör av leken som naturlig 

framkommit. Diskursen om leken som lärande ses som dominerande över diskursen om leken som 

naturlig. Ingen dominerande diskurs fanns mellan pedagogen som stöttande deltagare i leken som 

naturlig och pedagogen som stöttande observatör av leken som naturlig. Däremot synliggjordes att det 

viktigaste i bägge dessa diskurser var att pedagogen både observerar och stöttar barnens lek. 

Huizinga (2004) beskrev leken som naturlig men även som någon typ av biologiskt ändamål (ss. 9-

10), vilket inte har synliggjorts i den diskurs om leken som naturlig som skapats genom 

intervjupersonernas utsagor. Det som synliggjorts i denna diskurs är den roliga leken som är viktig 

som den är. Den roliga leken är någonting som både Øksnes (2011, s. 167), King (1987 se Øksnes 

2011, s. 57) och Lillemyr (2013, ss. 46-47) skrivit om. Øksnes (2011, s. 167) skrev att barnen leker för 

att det är roligt och att de uppslukas av leken på samma sätt som hon gör av en bra bok. King (1987 se 

Øksnes 2011, s. 57) skrev att leken är rolig och frivillig och Lillemyr (2013, ss. 46-47) beskrev 

känslan av välbehag och lycka som leken skapar. 

Lillemyr (2013) skrev om synen på barnen som söker mening i leken samt att de i leken lär sig att 

bearbeta och skapar personlig kompetens (ss. 22, 28, 32), vilket stämmer överens med den diskurs om 
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leken som lärande som skapats genom intervjupersonernas utsagor. Pramling Samuelsson och 

Asplund Carlsson (2008, s. 635) skrev att det finns lek i lärandet och lärande i leken vilket jag anser 

höra ihop med att Henrietta talade om att man inte kan säga att barnen bara leker utan att det alltid sker 

ett lärande i leken. Det lärande som inom denna diskurs har sett som viktigast är värdegrunden och det 

sociala kunnandet. Detta kopplas samman med Jonsson, Williams och Pramling Samuelsson (2017) 

anser att barnen i förskolan ska handla om den du ska bli (s. 92). Precis som det framkom att en 

intervjuperson i Fesseha och Pyles (2016, s. 367) studie hade berättat att det är när barnen har roligt 

som de lär sig så beskrivs denna diskurs som en rolig ingång till lärande. I Lynchs (2015) studie 

framkom det att vissa lärare ställt sig negativa till leken för att den tar plats från lärandet (s. 355) och 

detta är inte någonting som uppkommit i denna studie. 

Både Huizinga (2004, s. 17) och King (1987 se Øksnes 2011, s. 57) påstod att lek inte längre är äkta 

lek när pedagoger styr leken, detta är inte någonting som framkommit ur varken diskursen om 

pedagogen som deltagare i leken eller pedagogen som observatör av leken. Det har däremot 

framkommit att pedagogen måste respektera barnens lek och känna av ifall dess deltagande är 

accepterat av barnen eller ej. Att pedagogen måste respektera och känna av ifall de kan gå in i leken är 

något som både Lillemyr (2013, ss. 43-46, 54) och Tsai (2015, s. 1032) tagit upp. Lillemyr (2013) 

förklarar att leken är ovärderlig för barnen och att vi därför måste ta den på allvar, vilket medför att det 

alltid måste finnas en förståelse för att den vuxne alltid påverkar barnens lek genom dess intervention 

(ss. 43-46, 54). Även Tsai (2015) påpekar att pedagogen behöver fundera kring hur dess deltagande 

kommer påverka leken (s. 1032). 

 

Betydelse för praktiken och professionen 

Som verksam i förskolan är det viktigt att med jämna mellanrum ifrågasätta varför man tänker och 

handlar på det sätt man gör. Jag hoppas att denna studie kan öka medvetenheten kring olika diskurser 

om lek som blir synliga på förskolan och att verksamma på förskolan efter att läst denna funderar både 

på hur sin egen syn kring leken och pedagogers ansvar för samt förhållningssätt till leken blir synligt, 

men även vilka diskurser som blir synliggjorda i arbetslaget. Min förhoppning är att denna studie då 

kan bli en ingång till att arbetslag på förskolan tillsammans diskuterar de diskurser som blir 

synliggjorda i deras verksamhet samt ifall de kan stå för dessa eller ifall det är dags att förnya sina 

förhållningssätt. 

Slutsatser 

En rimlig slutsats av denna studie är att både diskursen om leken som lärande och diskursen om leken 

som naturlig blir synliggjord av förskollärare i Sverige. Diskursen om leken som lärande ses som den 

dominerande diskursen inom förskolan.  

En annan rimlig slutsats är att både diskursen om pedagogen som deltagare i leken och diskursen om 

pedagogen som observatör av leken blir synliggjorda av förskollärare i Sverige. Ingen av dessa 

framställs som mer rätt än den andra så länge pedagogen både observerar och stöttar barnens lek. 

Bägge dessa diskurser har i intervjupersonernas utsagor i denna studie kopplats till diskursen om leken 

som naturlig. 
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En tredje rimlig slutsats är att förskollärare i Sverige anser att de behöver respektera barnens lek, 

samtidigt som de genom observation och stöttning ska använda leken till någon form av lärande. Det 

lyfts fram att lärande om socialt kunnande och värdegrunden ses som viktigare än ämneskunskaper i 

förskolan. 

Vidare forskning 

Denna studie har undersökt vilka diskurser kring leken och pedagogens ansvar samt förhållningssätt 

till leken som blivit synligt genom pedagogers verbala utsagor. Det vore även spännande att se vilka 

diskurser som synliggörs genom förskollärares agerande på verksamheten, vilket skulle kunna 

undersökas med observation som metod. Vid en större studie hade de diskurser som framkommit i 

denna studie kunnat jämföras med vårdnadshavares syn på ämnet. Då det både i intervjuutsagor och 

tidigare forskning framkommit att vårdnadshavare kan ha en syn om att leken tar för stor plats från 

lärandet vore det intressant att undersöka hur vårdnadshavarna själva talar om detta. Bland det 

transkriberade material som inte kom med i denna studie fanns flera utsagor om lekkompetens samt 

lekens koder. Det vore intressant att ta reda på vad dessa två begrepp innebär samt vad som inräknas i 

dem, men även hur pedagoger på förskolan arbetar för att stödja barnen i förhållande till de. 
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Bilagor  

Bilaga 1: Intervjuguide 

 

Leken 

• Hur ser du på leken? 

• Vad leker barnen under den fria leken? 

• Ges leken utrymme under dagen i förskolan?  

o När? Hur mycket?  Varför/Varför inte? 

• Finns det för-/nackdelar med den leken? 

o Vilka? 

Barnen 

• Vad gör de barn som inte leker med andra barn? 

• När blir barns lek problematisk enligt dig? 

o Finns det några specifika tecken/symptom på problematisk lek? Hur talar ni i 

arbetslaget om detta? 

• Anser du att det är ett problem ifall ett barn inte kan leka med andra barn? 

o Om ja, när blir detta ett problem och varför? 

• Finns det återkommande gemensamma nämnare/mönster hos de barn som har svårt att 

leka? 

o Vilka? Hur pratar ni om dessa? Hur kommer de mönster till kännedom? 

Pedagogen 

• Hur länge har du arbetat som förskollärare? 

• Vad är din roll i leken? 

• Hur tänker du om/kring barn som inte leker?  

• Hur tänker du om/kring barn vars lek du ser som problematisk? 

• Hur gör man barnen som inte leker delaktiga i verksamheten? 

• Har du några utarbetade strategier för att få in barnen i leken? 

o Vilka? 

• Vad anser du är viktigt att fundera kring när man möter ett barn som har svårt att leka 

eller inte vill leka med andra barn? 

 

Övrigt 

• Är det ngt du vill tillägga? 
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Bilaga 2: Mailförfrågan till förskolechef 

Hej förskolechef på förskolan X! 

 

Jag går sista terminen på förskollärarutbildningen på Stockholms Universitet och håller just nu på med 

mitt examensarbete. Till detta söker jag efter förskollärare med minst 10 års erfarenhet som skulle 

vilja ställa upp på en intervju. Jag vore väldigt tacksam ifall du har möjlighet att höra med dina 

anställda som passar in i detta ifall de är villiga att ställa upp på en intervju. 

 

Mitt syfte med detta arbete är att få fram förskollärares syn på leken, barn som inte kan leka och hur 

man kan stötta dessa barn. 

 

Intervjun kommer äga rum under vecka 14 eller 15 och kommer ta cirka 45-60 minuter. Veckodag 

samt tid bestäms utifrån förskollärarens önskemål. Ifall möjligt har jag gärna intervjun på er förskola 

utan barngrupp. 

 

Jag bifogar samtyckesbrev där mer information samt kontaktuppgifter finns. 

 

Med vänlig hälsning 

Siri Elofsson 
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Bilaga 3: Förfrågan via Facebook 

Hej! 

Jag går just nu sista terminen på förskollärarutbildningen i Stockholm och letar efter förskollärare med 

minst 3 års erfarenhet att intervjua till min C-uppsats. Uppsatsen kommer handla om förskollärares 

syn på lekens betydelse och barn vars lek eller icke lek enligt pedagoger anses problematisk. 

Jag söker intervjuer under vecka 15, 16, 17 och 18. Tid och dag bestäms efter dina förutsättningar. 

Intervjun sker gärna på din förskola utanför barngruppen, den förväntas ta ca 45-60 minuter. Samtliga 

förskolor och förskollärare i studien garanteras fullständig anonymitet. Mer information om detta samt 

samtyckesformulär skickar jag dig vid intresse för att delta. 

Är du intresserad av att delta i studien får du gärna höra av dig till mig antingen via PM här på 

facebook eller via mail till XXX@XXX.com. 

Vänlig hälsning 

Siri Elofsson  
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Bilaga 4: Samtyckesformulär 

 
Lidingö 2017-03-26 

 

Hej Förskollärare XXX! 

Jag är en student på Barn- och Ungdomsvetenskapliga Institutionen, avdelningen för förskollärarutbildning och 

förskoleforskning vid Stockholms universitet. Inom ramen för min sista och avslutande kurs på 

förskollärarutbildningen ska jag skriva ett examensarbete. Min studie kommer handla om förskollärarens tankar 

kring leken samt barn vars lek eller icke lek enligt pedagog anses problematisk. 

För att samla in material till arbetet skulle jag vilja intervjua förskollärare under vecka 15, 16, 17 och 18. 

Vid intervjun vill jag använda mig av ljudupptagning samt anteckningar.  

 

Ett självständigt arbete är reglerat av regler om tystnadsplikt, personuppgiftslagen (1998:204) samt 

Vetenskapsrådets skrift om God Forskningssed. Detta innebär exempelvis att barnets, familjens, 

personalens och förskolans identitet inte får avslöjas och att fullständig konfidentialitet gäller. Allt 

insamlat material kommer därmed att avidentifieras och inga listor/register över personuppgifter 

kommer att upprättas. Det dokumenterade materialet får endast användas för min egen bearbetning och 

analys samt sammanställas i en uppsats. Materialet kommer att förstöras efter att uppsatsen är godkänd. 

Uppsatsen kommer att publiceras digitalt.  

 

Med detta brev vill vi be om ert medgivande för ert medverkande i studien. All medverkan är frivillig och 

kan när som helst avbrytas. Samtycker ni till studien så skriver ni under bifogad blankett.  

 

Önskar ni ytterligare information är ni välkomna att kontakta mig eller min handledare vid Stockholms 

universitet. 

 

 

 

Vänliga hälsningar Siri Elofsson 

 

Siri Elofsson  

XXX XXX XX XX 

XXXXX@XXX.com 

 

 

Margareta Aspan 

Stockholms Universitet 

Barn och Ungdomsvetenskapliga Institutionen 

106 91 Stockholm 

Telefon:  XX- XXX XXX XX 

Mailadress: XXX@buv.su.se 
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Förfrågan om samtycke  

 

 

Jag MEDGER att jag deltar i studien. 

 

 

 

Underskrift………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

Namnförtydligande…………………………………………………………………………………………………. 
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