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“Look! We are solving a problem, do you want to join?” 

 

Abstract  

This essay begins with a story that reveals the encounter between pedagogues and children in 

their free play. In the first part, To be with or stand outside I describe how me and my 

colleague who are in the pre-school yard meet children through the different ways we 

participate or don’t participate in their play. In the second part To lose participation, I present 

a situation where I participate in the children’s play. When I start reflecting on what happens 

among the other children, I lose my participation on the game. With a starting point in these 

situations my dilemma becomes how we pedagogues act and interpret children’s play in 

different ways even though we follow the same curriculum. The purpose of this essay is to 

investigate pedagogue’s participation in children’s play. I reflect on questions about what is 

happening in children’s play, what role do pedagogues have regarding children’s play and 

how children´s play affects by participant pedagogues. In my essay, I try to reflect over the 

meeting between me, my colleagues and the children on the pre-school yard. In the essay, I 

rely on Rogers Säljö’s sociocultural theory on how individuals are influenced by the 

interactions around them. In this case, I refer to the children’s interactions with their 

surroundings. I reflect upon how pedagogue’s participation is both important for 

understanding children’s play, but also in creating fun-filled learning. I also reflect on how 

children’s play must be respected and handled with care in order to not be interrupted or 

disturbed. During my writing, I have gained an understanding of how educators can be 

present in children’s play and how a varied view of educators can create a more nuanced 

approach toward the child group. 
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Sammanfattning 

Denna essä inleds med en berättelse som synliggör mötet mellan barn och pedagoger i barns 

lek. I den första delen Att vara med eller stå utanför beskriver jag hur jag och min kollega på 

gården bemöter barn genom att delta eller inte delta i deras lek på olika sätt. I den andra delen 

Att tappa delaktighet gestaltar jag en situation där jag från början deltar i barnens lek. När jag 

börjar reflektera över vad som sker bland de andra barnen tappar jag mitt deltagande i leken. 

Med en utgångspunkt från dessa situationer blir mitt dilemma att vi pedagoger handlar och 

tolkar barns lek på olika sätt trots att vi ska utgå ifrån samma läroplan. Syftet med denna essä 

är att undersöka pedagogernas delaktighet i leken. Jag reflekterar kring frågor om vad som 

sker i leken, vilken roll pedagoger har i barns lek samt hur påverkas barns lek av delaktiga 

pedagoger. I min uppsats försöker reflektera och tolka vad som händer i mötet mellan mig, 

mina kollegor och barnen på gården. I essän utgår jag ifrån Roger Säljös tankar kring den 

sociokulturella teorin om hur individer påverkas av samspelet med andra. I detta fall barns 

interaktion med sin omgivning. Jag reflekterar också över hur pedagogers delaktighet både är 

betydelsefull för att förstå barns lek men också genom att skapa lustfyllt lärande. Jag 

reflekterar också över hur barns lek måste respekteras och handskas med försiktighet för att 

inte avbryta eller störa den. Under mitt skrivande har jag fått förståelse för hur vi pedagoger 

kan ta tillvara på barns lek samt att varierade synsätt hos pedagoger skapar ett mer nyanserat 

förhållningssätt mot barngruppen.  
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1. Pedagogers delaktighet i barns lek 

Att vara med eller stå utanför 

Jag går med raska steg mot förskolan. Vanligtvis brukar jag cykla men just idag valde jag att 

ta bussen till jobbet. Det är skönt att få den där dagliga motionen med cykel och dessutom går 

det vanligtvis fortare att ta cykeln än att åka buss. Sista biten från bussen får man promenera. 

Sommaren som nyss var här har passerat och hösten har stormat in. Jag andas tungt i 

höstluften som är frisk och klar, vinden viner i mitt hår och löven på träden har redan börjat 

gulna. Jag har precis bytt avdelning och jag känner mig fortfarande inte riktigt van vid mitt 

nya arbetslag. Vi känner inte varandra fullt ut än, så ibland hamnar vi i situationer där vi inte 

känner av varandras tankar. Det kan hända att det ibland blir missförstånd och skapas en 

spänd och ansträngd stämning. Men jag vet att det kommer bli bra, jag vill det! Ju mer vi 

jobbar in vårt förhållningsätt som arbetslag och med barngruppen tror jag vi kommer lära 

känna varandra bättre. Jag känner mig hoppfull när jag går där på vägen med riktning mot 

förskolan. Ändå vill inte spändheten riktigt släppa taget, den biter sig fast i mig och jag tror 

jag vet varför. Det är mitt nya uppdrag att inta en pedagogisk ledarroll på min nya avdelning 

som får mig att bli spänd. Jag ska delge mina kollegor och ha det övergripande ansvaret över 

avdelningens pedagogiska verksamhet. Jag känner ett stort ansvar över min nya roll och vill 

göra ett gott första intryck. Dessutom känner jag väl till mina brister. Jag har alltid för höga 

förväntningar på mig själv. Jag plockar upp min telefon ur fickan för att försöka tänka på 

något annat en stund. Klockan står på 7:53 och jag klickar snabbt in bland de sociala 

medierna som finns på min skärm. Jag scrollar runt en stund och fastnar för ett inlägg ”Passiv 

Haj”. Någon delar med sig av sitt lek-trick som förälder. ”Sitt i sandlådan och lek passiv 

aggressiv haj. Så fort barnen kommer nära morrar du till och barnen springer iväg och 

skrattar av rädsla”. Jag flinar till och hinner snabbt tänka att jag själv tycker det verkar som 

om tipset mest handlar om att undvika och slippa leka med barn. Jag lägger ner telefonen i 

fickan igen och ökar stegen en aning.  

 

När jag börjar närma mig förskolan hör jag ett gråtande tjut som kommer från gården. Det 

sticker till i bröstet på mig och jag känner hur det går en ilande känsla genom ryggen. Jag 

försöker skaka av den och istället börja mentalt förbereda mig för att snart börja en ny 

arbetsdag med nya utmaningar. Trots mina försök att skaka av oroligheten börjar tankarna 

ändå att snurra i mig, redan innan jag öppnar grinden. Vad är det som har hänt? Har någon 



 2 

skadat sig? Hoppas inget allvarligt! Från min egen barndom har jag haft det svårt med barn 

som far illa så ljudet av gråt triggar mina inre känslor att bubbla fram. Trots att jag blivit 

bättre på att hantera situationer med barn som är ledsna på förskolan finns oroligheten ändå 

kvar i mig. Jag försöker fokusera på min andning och svälja bort klumpen som stigit mig upp 

i halsen medan jag tänker på de värsta tänkbara situationer som innehåller gråt medan jag 

försöker intala mig själv att jag inte behöver oroa mig, det är ingen fara.  

 

När jag öppnar grinden är det flera barn som springer fram, för att hälsa mig godmorgon. Jag 

tar ett kliv och möts av några barn som omfamnar mig. Vilket härligt jobb jag har, som alltid 

blir bemött av glädje från barnen när jag kommer. Även om jag känner deras närvaro och 

hälsar god morgon riktas mitt fokus mot Emma som sitter i pedagogen Sigrids famn. Det är 

hennes gråt jag hört när jag var på väg mot förskolan. Hon är två år och har inte gått på vår 

förskola så länge. ”Hon har gråtit i en halvtimma nu, och jag vet inte vad jag ska göra längre. 

Hon vill bara sitta i mitt knä, det finns nog inget annat sätt än att vänta tills hon lugnat ner 

sig”, ropar Sigrid till mig. Jag vinkar tillbaka och försöker dölja min reaktion på hennes 

kommentar. Vad menade hon med att det inte finns något att göra? Vad ska jag svara på det? 

Det finns alltid fler sätt! Fundersamhet sköljer över mig innan jag hinner fram till ytterdörren. 

Emma har haft det jobbigt med överlämningarna på morgonen och jag har märkt att hon kan 

bli igångsatt genom lek för att avleda sin oro. Min kollegas kommentar ekar i mitt huvud och 

jag tänker att det alltid finns en lösning, inget är omöjligt! Jag öppnar ytterdörren för att gå in.  

 

Väl där inne sätter jag på mig mina ytterkläder och kikar ut genom fönstret. Emma sitter där 

ensam i Sigrids knä medan de andra barnen på avdelningen springer runt omkring henne och 

leker. Det måste finnas något sätt att få Emma på bättre humör. Kanske genom att erbjuda 

henne en väg in i leken? Jag känner hur jag sakta börjar upptäcka att det finns något som 

skaver i mig men kan inte riktigt sätta finger på vad det är. När jag kommer ut på gården är 

det blåsigt och jag är tvungen att snabbt dra upp min jacka för att inte få in den kalla luften 

innanför tröjan. Tanken slår mig att våra stillasittande barn nog blir rätt kalla för det börjar bli 

ganska kyligt om dagarna så här års. Det har redan kommit en hel del barn. Jag ser mig 

omkring och ser hur en del barn är aktivt engagerade i leken medan en del barn ser ut att bara 

röra sig omkring lite obestämt. Jag känner att jag måste få igång de barn som inte har något 

att göra. Jag plockar fram lite lekmaterial som varit inlåst i skåpet och försöker skapa fler 

lekmöjligheter på gården. Jag plockar fram några penslar och fyller hinkarna med vatten. 

Radar upp några bilar och ställer fram de stora klossarna mitt på gården. Många barn springer 
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fram och blir genast nyfikna på vad jag gör. Det slår mig hur lätt det är att uppmuntra barn till 

lek och att det alltid fungerar att få barn intresserade om jag sätter mig ner och börjar pyssla 

med något som de vill vara med på. Jag sträcker lite på mig och känner mig nöjd. 

Efter en stund kommer några barn fram och börjar leka med de stora klossarna som jag precis 

tagit fram. De börjar stapla de stora klossarna på varandra och tillsammans bestämmer vi att 

de ska bygga ett högt torn. Barnen hjälps åt att lyfta de stora klossarna och tillslut är det bara 

den sista klossen kvar. Tornet är nästan lika högt som mig. Vi står där och försöker komma 

fram till hur barnen ska lyckas nå upp till den sista. En lång stund står vi där och funderar och 

prövar. Barnen är glada och förväntansfulla på hur vi ska göra. Jag vänder mig om till Emma. 

Hon sitter fortfarande kvar vid sandlådan men har nu hasat ner från Sigrids famn. Jag funderar 

på lämningen som skedde igår. Det var jag som tog emot henne då. Emmas pappa var kvar en 

lång stund men när han sedan skulle gå vinkade vi tillsammans. Emma grät en stund. Jag 

grävde i fickan på min jacka och hittade en bläckpenna. Vad kan man göra med en penna? Jag 

började måla ögon och mun på min egen tumme och började vinka till Emma. Plötsligt hände 

något. Som magi! Emmas blick förändrades och blicken fick plötsligt nyfikenhet i sig. Vi 

lekte tittut med min tumme och den fick sedan vinka till Emmas pappa som gick mot bussen. 

Emma sträckte fram sitt eget finger och ville också ha en figur. Vi fortsatte att leka med 

tummarna och Emma sprang sedan iväg för att visa sina kamrater. Det kändes som om leken 

gjorde att vi möttes. Kanske det skulle fungerat idag med? ”Titta! Vi håller på att lösa ett 

problem, vill du vara med?” Säger jag och hoppas att hon ska bli nyfiken och vilja delta i vår 

lek. Hon har slutat att gråta men sitter stel som en staty. Jag försöker igen ”Kom och var med 

Emma i vår lek!” Hon vänder bort blicken och kastar istället ett öga mot den tomma stocken. 

Jag börjar känna ett ansvar för att Emma sitter där själv. Att jag inte gav henne en kloss så att 

hon själv hade kunnat pröva att bygga på tornet innan. Jag känner mig fortfarande förvirrad 

hur jag ska möta henne. Ju mer jag funderar börjar jag bli mer och mer osäker på hur jag ska 

få Emma mer delaktig i leken istället för att sitta ensam och utanför. Jag tittar på Emma och 

tänker om jag är den enda pedagogen på gården som märkt att hon sitter där alldeles själv? 

”Emma du kanske vill gå balansgång?” Frågar jag i hopp om att ge Emma kraft att komma på 

nya tankar. Emma tittar snabbt bort. Jag känner tydligt att hon inte vill ha min hjälp längre. 

Jag står där en stund mitt på gården och tittar på hur barnen leker. Vi har under flera 

avdelningsmöten pratat om vikten att vi pedagoger ska vara med mer i leken med barnen. 

Men just nu leker alla barn så bra. Är det verkligen rätt att då tvinga sig in i barnens lek? Ja, 

det förstås alla leker förutom Emma. Hur ska jag få henne att börja leka?  
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Att tappa delaktigheten 

Jag vänder mig mot andra sidan av gården för att se vad som sker. Där står min kollega Patrik. 

Åh vad skönt, han leker faktiskt också med barnen tänker jag när jag tittar på honom. Han ska 

precis vinka tillsammans med barnet Karolina. ”Hej då pappa!” Säger Patrik. Han plockar upp 

en pensel och en hink med vatten åt henne snabbt. ”Här du kan doppa penseln, doppa penseln 

nu då” fortsätter Patrik med en aning irritation i sin röst. Är han stressad eller varför låter han 

så sur? Karolina tittar tyst på hinken och plockar sakta upp penseln. ”Bra måla, måla nu” hör 

jag Patrik säga. Vad är det som händer här? Jag stannar upp. Karolina fortsätter att måla men 

verkar inte så glad och nöjd som hon brukar vara. Hon är tyst och mer tillbakadragen än 

vanligt. Hon drar sig kroppsligt längre och längre från Patrik och till slut upphör deras lek 

med varandra när Karolina vänder sig om för att gå därifrån. Jag känner en stark känsla att 

något fattas där. Som om sista pusselbiten är borta. Jag uppfattar Patrik som en glad pedagog, 

men ändå är det något jag känner saknas i leken med Karolina nu. Även om han nu är delaktig 

i Karolinas lek, varför känns det ändå som att något fattas?  

 

Förmiddagen fortlöper och efter en stund sätter jag mig bredvid Emil och Isabel vid 

sandlådan. Emma sitter en bit bort. Vi börjar att skapa sandkakor i olika former. Några är 

större andra är mindre. Plötsligt säger Emil ”Jag vill ha den där” och pekar på en spade. Jag 

lutar mig fram till leksakslådan på gården för att plocka fram en blå spade och ger den till 

Emil. ”Emil, titta här. Här får du en spade”. Emil sträcker sig sakta upp och tar emot spaden. 

”Vi kanske kan se vad som händer om vi blandar vatten och sand? ” Frågar jag barnen. 

Barnen börjar fylla en hink med vatten och jag hämtar lite sand från sandlådan. ”Oj! Vad 

händer nu när vi blandar dem tillsammans?” Säger jag med spänning på rösten för att få med 

barnen i leken. Barnen blandar mer sand och vatten. Tillslut blir det som en härlig och kletig 

sörja. ”Vi behöver något mer!” Säger ett av barnen. ”Hmm något mer. Vad kan det vara? Jo 

kanske lite basilika?” Frågar jag med fortsatt glad röst och plockar upp ett löv från marken. 

”Mm det blir verkligen jättegott!” Fortsätter jag samtidigt som jag för min spade nära munnen 

och låtsas äta i luften. Barnen skiner upp och skrattar förtjust samtidigt som de prövar att göra 

likadant. Vi leker vidare en stund tillsammans innan jag kastar ett öga på klockan. Det är dags 

att börja gå in. Jag tittar tillbaka på Emma och ser hur hon sitter och sneglar på barnen som 

låtsas mata varandra. Hur kunde jag låta den här förmiddagen bara passera för henne. Har hon 

alltså suttit där en hel förmiddag och bara tittat på. Det känns inte bra, jag vänder på min 

tumme och ser en svag nyans av figuren jag ritade igår. Någon skriker till och jag tittar upp. 
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”Han slog mig!” Säger Isabel med arg röst. Jag hinner precis hejda henne innan hon försöker 

slå tillbaka på Emil. Vad var det egentligen som hände hinner jag tänka. Jag satt ju precis där 

men ändå så såg jag inget. Typiskt, trots att jag satt mitt bland barnen var jag ändå inte 

närvarande i barnens lek. Nu har jag ju ingen aning om vad som hände. ”Jag hade spaden 

först!” skriker Isabel och rycker den blåa spaden ur handen på Emil. Emil faller ihop på 

marken och börjar gråta ”Ok men det var ju inte bra att Emil slog dig Isabel men det var ju 

heller inte ett så trevligt sätt att rycka spaden ifrån honom, nu blev Emil också ledsen” säger 

jag. Jag kastar återigen en blick på klockan. Oj, nu måste vi verkligen gå in! Jag ber barnen 

börja plocka iordning och tar sedan Emma i handen för att gå mot ytterdörren.  

 

Tillbakablick  

I min berättelse som jag presenterat gestaltas flera olika tillfällen där leken har en stark 

betydelse och tar plats. Leken tar sin plats både i mötet mellan pedagoger och barn men också 

mellan barnen. Genom gestaltningen finner jag mig själv i en svårbedömd situation i vad jag 

anser och hur jag kan ta del och använda mig av barns lek. När jag kommer till förskolan på 

morgonen ser jag Emma sitta ner i pedagogen Sigrids knä. Hon är ledsen och visar öppet att 

hon inte är nöjd. Jag upplever att Emma har svårt att komma vidare och hon tar inget eget 

initiativ till att finna något att sysselsätta sig med. Jag försöker få henne glad genom att bjuda 

in henne i leken tillsammans med de andra barnen men Emma avvisar förslagen. Trots flera 

olika sätt att närma mig Emma genom lek vill hon inte delta. Jag tänker tillbaka på gårdagens 

förmiddag då jag tog emot Emma på morgonen när hennes pappa skulle gå till jobbet. Även 

då var hon ledsen men genom att använda mig av en lekande tumme blev Emma tillslut glad 

och fortsatte sedan att leka med sina kamrater. Vad var det för något i mötet genom lek som 

gjorde att Emma dagen innan hittade tröst och då blev glad och nöjd? Vad var det som gjorde 

att det inte fungerade dagen därpå? Kan det ha att göra med mitt sätt att bemöta Emma? I en 

annan del av gården beskriver jag hur jag står och studerar pedagogen Patrik och hans sätt att 

använda sig av leken. Jag blir glad när jag ser att han deltar i lek med barnet Karolina. Men 

när jag tittar närmare blir jag ändå fundersam och ställer mig frågande till om Patriks sätt att 

delta i barnets lek är tillräcklig. Efter en stund upphör leken då Karolina medvetet drar sig 

undan från Patrik. Vad är det som gör att leken inte fortlöper? På vilket sätt kan vi använda 

oss av lek i mötet med barn och finns det tillfällen då vi bör avstå från barns lek? Slutligen i 

min berättelse beskriver jag en situation där jag först deltar i barnens lek. Trots att jag deltar i 

leken börjar jag istället tänka på annat såsom reflektion kring vårt arbete och vad som händer 
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runtomkring. Ju mer jag funderar ju längre bort från leken kommer jag och tappar då fokus 

från leken. Tillslut varken hör eller ser jag vad som sker trots min kroppsliga närvaro. Hur ska 

vi pedagoger bemöta och ta del av barns lek?  
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2. Syfte och frågeställning 

I mitt yrke stöter jag dagligen på situationer där leken skapar intressanta möten. Mötet i leken 

ser jag skapar meningsfullhet och gör det möjligt för ett lärande mellan barn och pedagoger. 

Enligt förskolans styrdokument är leken viktig för barns utveckling och lärande. Genom att 

medvetet använda sig av leken kan detta främja barns lärande och detta är något som ska 

präglas genom hela verksamheten (Skolverket 2016, s. 6). Även om detta är en del av 

förskolans styrdokument finns det stora skillnader i hur vi pedagoger både individuellt och 

gemensamt i förskolan går till väga för att uppnå dessa riktlinjer. Jag upplever att jag hamnar i 

en svårbedömd situation när jag känner att vi pedagoger handlar och bemöter barnen på 

gården olika. För mig blir det därför ett dilemma att jag och mina kollegor tolkar och deltar i 

barnens lek på olika sätt trots att vi är ett arbetslag som ska utgå ifrån samma läroplan. I mitt 

fall med Emma känner jag mig osäker på hur jag ska närma mig henne genom lek samtidigt 

som hon ska få den omsorg som hon behöver. Jag upplever även att det är komplex situation 

att vara delaktig i barns lek utan att tappa fokus eller brista i sin lustfylldhet för den. Samtidigt 

som leken inte får bli avbruten av pedagogers deltagande. Detta är något som kommer fram i 

min berättelse om Patrik och Karolinas lek samt min egen lek med Emil och Isabel. 

 

Syftet med min uppsats är att undersöka vad som sker i leken samt pedagogers delaktighet 

och roll till den. Jag tror att denna undersökning kan leda till en ökad kunskap och förståelse 

för sambandet mellan barns lek och pedagogers sätt att delta i den. Jag tror också att denna 

studie kan synliggöra och ge pedagoger en större förståelse för vad som påverkar och skapar 

lek. Genom min undersökning vill jag påstå att denna uppsats kan vara intressant för andra 

pedagoger, då läsning av denna uppsats kan leda till att fler pedagoger i sitt att arbete med 

barn blir medvetna om hur vår roll och vårt sätt att handla påverkar och hänger ihop med 

barns lärande. Jag vill undersöka tre frågor utifrån mitt dilemma, dessa är: 

 

• Vad sker i barns lek?  

• Vilken roll kan pedagoger ha i barns lek?  

• Hur påverkas barns lek av delaktiga pedagoger? 
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3. Metod 

Den metod jag har valt att forma min uppsats utifrån är en vetenskaplig essä. Detta innebär att 

uppsatsen byggs upp genom en erfarenhetsbaserad berättelse som gestaltas för att sedan 

reflekteras kring genom valda teorier och begrepp. Lotte Alsterdal var docent vid Södertörns 

Högskola. I sitt kapitel Essäskrivande som utforskning beskriver Alsterdal att syftet med att 

utforma en uppsats utifrån en essäskrivning är att ge författaren möjlighet att reflektera över 

sina erfarenheter. På så vis kan hen skapa sig ett nyare och bredare perspektiv. (Alsterdal 

2014, s. 52f). Jag upplever att med hjälp av att skriva utifrån en vetenskaplig essä får jag 

möjlighet att synliggöra mina tankar kring mitt valda ämne. Detta gör att jag på så vis ökar 

min praktiska kunskap och skapar mig ett bredare perspektiv och en större förståelse för mitt 

komplexa arbete inom förskolan. Under uppsatsskrivandet arbetar jag fram en process där jag 

tillsammans med andra kurskamrater och en lärarhandledare under skrivseminarium 

reflekterar och problematiserar kring det valda ämnet. Jag anser att detta ger mig möjlighet 

som student att synliggöra mina tankar och även få hjälp att skapa nya synsätt som för min 

lärandeprocess framåt.  

 

Anneli Frelin som är lektor i didaktik förklarar i sin bok Lyhörda lärare att praktisk kunskap 

är något vi alla besitter. Det är en så kallad underförstådd mening eller ett slags tyst vetande 

som formar våra erfarenheter. Med hjälp av dessa vetanden blir det möjligt för yrkeserfarna 

att skapa sig så kallade kunskapsstrukturer som hjälper till att förstå hur vi ska handla i 

framtida eller liknande situationer (Frelin 2012, s. 16f). Filosoferna Jonna Hjertström 

Lappalainen och Eva Schwarz kopplar också ihop erfarenhet med praktisk kunskap. I sitt 

kapitel Tänkandets gryning förklarar de att kunskap är som en erfarenhet eller medvetenhet 

som sitter i kroppen. Genom att lära sig att reflektera över sitt handlande skapar man sig en 

lärdom för hur man uppmärksammar sitt kunnande som kunskap. Att lära sig reflektera över 

sitt handlade gör det också möjligt att skapa sig en förmåga att ställa sig kritiskt till sina 

handlingar (Hjertström Lappalainen & Schwarz 2011, s. 98f). 

 

Jag tror att genom att utveckla min reflekterande sida kommer jag att skapa mig en förståelse 

för att det finns fler lösningar och möjligheter i mitt handlande. I min undersökning kommer 

jag titta närmare på hur jag skulle kunnat handla och tänkt annorlunda men också reflektera 

kring vad som hände och påverkade situationen. Men för att göra det möjligt att i min uppsats 
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kunna reflektera kring mitt handlande och dilemma krävs det att jag har en närvaro till min 

berättelse. Detta är något som tas upp i artikeln Reflektion – en nödvändighet där återigen 

filosofen Ewa Schwarz men denna gång med filosofen Carl Cederberg förklarar att först 

genom att ha varit delaktig i ett sammanhang går det att sätta ord på det man sett och varit 

med om (Schwarz & Cederberg 2013, s. 45f). 

 

I min uppsats kommer jag undersöka och försöka tolka vad som sker i leken men också vad 

som sker i mötet mellan barn och pedagoger. Alsterdal beskriver att det är viktigt att fundera 

över sina erfarenheter på ett eftertänksamt sätt för att utveckla sina tankar och handlingar 

(Alsterdal 2014 s. 54). Därför kommer jag i denna uppsats försöka skapa mig en egen 

förståelse över vad jag varit med om genom att reflektera kring vad som skedde på gården. 

Genom att lyfta fram vetenskapliga teorier kommer jag naturligt få ett annat perspektiv på 

situationen än om jag bara hade utgått ifrån mina personliga tankar och värderingar. 

 

Jag har delat upp min reflektionsdel i tre delar. I den första delen kommer jag undersöka hur 

barndom och lek har formats under ett historiskt perspektiv. Sedan kommer jag att undersöka 

vad leken har för koppling till kommunikation, lustfylldhet och omsorg. Här kommer jag lyfta 

fram Roger Säljös tankar kring lek utifrån sociokulturella teorier för att undersöka samspelet i 

lek. Jag återkommer också ofta till Birgitta Knutsdotters Olofssons tankar om leken som en 

delaktighet. Avslutningsvis kommer jag att undersöka pedagogens roll i mötet med barn och 

vad som sker i vårt deltagande i barns lek. Jag har medvetet använt mig av ett flertal forskare 

och författares teorier för att få ett bredare perspektiv men också för att tolka och förstå 

samma situationer men på olika sätt.  

 

Etiska överväganden  

I denna uppsats har jag varit medveten om det etiska perspektivet när det gäller att säkerställa 

sekretessen. Nu när jag har valt att arbeta med uppsatsen i form av en essä innebär det att jag 

problematiserar en berättelse om något jag varit med om i mitt verkliga yrkesliv. På så sätt är 

det också viktigt att uppsatsen inte är för detaljrik så att det går att identifiera personer eller 

situationer från berättelsen. För att behålla sekretessen har jag därför avsiktligt valt att fingera 

alla namn, på såväl barn som pedagoger. Både pedagogerna Patrik och Sigrid i min berättelse 

har drag från flera pedagoger som jag mött genom min yrkestid, just för att inte synliggöra 

speciellt utpekande drag från kollegor jag har haft och på så vis ska det inte vara möjligt att 
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identifiera dem. Alla vuxna som deltar i min berättelse har jag valt att beskriva som 

pedagoger oavsett utbildning. Jag har även valt att använda mig av flera olika liknande 

situationer när jag skrivit min gestaltning just för att inte framhäva något specifikt utpekande.   
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4. Reflektion över teorier och egna erfarenheter 

Barndom och lek förändring genom tid 

Hur kan vi förstå och ta del av barn och deras lek? Under ett historiskt perspektiv har synen 

på både barndom och lek förändrats. För att förstå hur och varför vi har den syn som är 

framträdande idag vill jag uppmärksamma vad som lett oss till just dessa tankar. Kan det vara 

så att våra framträdande teorier och synsätt också påverkar hur vi ser på leken? Jag har därför 

valt att inleda denna reflektionsdel med att lyfta hur vi sett på barndom och lek ur ett svenskt 

historiskt perspektiv.   

 

Kerstin Holmlund beskriver i sin doktorsavhandling Låt barnen komma till oss: 

Förskollärarna och kampen om småbarnsinstitutionerna 1854–1968 på Umeå universitet att 

Sverige har under sin historia varit uppbyggd av ett jordbrukssamhälle. Under 1800-talet 

växte fabrikerna och Sverige förvandlades snabbt till ett samhälle byggt på industrier. Följden 

av detta blev att arbeten inom fabrik blev allt vanligare som försörjningsform och detta 

skapade en förändring i samhället. När samhället tidigare varit uppbyggt av jordbruk kunde 

bönderna arbeta i sina egna hemmiljöer och samtidigt få hjälp och ha uppsikt över sina barn. 

Men med den nya arbetsformen blev det istället ett startskott för ett nytt behov i form av 

omsorg av arbetande föräldrars barn. Detta kan man säga var början till nutidens förskola. Till 

en början var dessa platser enbart ett ställe där barnen kunde vistas på ett samlat ställe, men 

utan uppsikt. Barnen fick där oavsett ålder ta hand om sig själva och varandra (Holmlund 

1996, s. 45). En annan författare som beskriver samhället under 1800-talet är förskolläraren/ 

psykologen Gerda Simmons-Christenson. Hon har bedrivit forskning inom barnhistoria vid 

pedagogiska institutionen vid Stockholms universitet. I sin omarbetade bok 

Förskolepedagogikens historia beskriver Simmons-Christenson precis som Holmlund att 

början till dagens förskola utvecklades under 1800-talet och genom att industrisamhället växte 

fram. De så kallade Barnkrubborna var ett sätt att inrätta anstalter för fattiga familjer vars 

mödrar var tvungna att arbeta för att överleva. Syftet med dessa barnkrubbor var enbart att ta 

hand om små barn som inte klarade sig själva medan deras mödrar arbetade. Den så kallade 

Kindergarten, barnträdgård var en annan typ av anstalt som utvecklades under 1800-talet av 

Fredrich Fröbel. Detta var en plats där barn kunde få en pedagogisk stimulerande verksamhet. 

Barnen fick framförallt möjlighet att leka, något som Fröbel menade var barns väg till 
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lärande. Kindergarten skulle enligt Fröbel utföras genom friare fostran men också som ett 

komplement till hemmen (Simmons-Christenson 2002, s. 56f, 73–77). 

 

Lekens kulturhistoria 

Förskolläraren och författaren Torben Hangård Rasmussen beskriver lekens kulturhistoria i 

sin bok Den vilda leken att det var först under medeltiden som det började ske en förändring 

på synen på lek. Han beskriver att under festliga dagar kunde det uppstå möjligheter till lek 

och tävlingar mellan barn och vuxna. Under karnevalen kunde folket klä ut sig och leka att de 

var andra personer där syftet var till att förlöjliga varandra. Här fanns fortfarande ingen 

skillnad mellan barns lek och vuxen lek. Under 1600- och 1700-talet började den allt mer 

protestantiska tron växa fram i Sverige. Det gjorde att synen på lek återigen gick tillbaka att 

ses som något obehövligt. Den protestantiska tron fokuserade på att allvaret och arbetet som 

skulle se till att människan var värdig Gud. Värdigheten fick alltså inte förspillas av nöjen och 

glädjeämnen. Med tiden har den protestantiska tron svalnat och den fria tiden har lyfts fram. 

Idag vistas leken inte längre i en skuggtillvaro utan får allt större plats i vårt liv. Detta kan 

förklaras genom att forskning visat större intresse för leken under en längre tid. I Norden har 

även ett ökat forskningssamarbete mellan länderna skett. Detta har skapat möjligheter att 

lättare samverka kring aktuella teorier om lek kopplat till barnpsykologi (Hangård Rasmussen 

1993, s. 9–12). 

 

Idag härstammar våra samhällsperspektiv ifrån så kallade nyliberala strömningar där det krävs 

att individen och dess egen förmåga har stark självständig betydelse för att kunna vara en 

delaktig medborgare. I förskolans värld synliggörs detta genom att uppmuntra barn till att ta 

eget ansvar och fokusera på barns kompetens förklarar Annica Löfdahl som är professor i 

pedagogiskt arbete vid Karlstads universitet i sin bok Kamratkulturer i förskolan – en lek på 

andras villkor (Löfdahl 2014, s. 88). Löfdahl förklarar även i sin andra bok Förskolebarns 

gemensamma lekar: mening och innehåll att barn som grupp idag tolkas och förstås som 

högst delaktiga i vårt samhälle. På så vis menar Löfdahl att vi ser barn som tolkande och 

aktiva aktörer som också är inkluderade i ett sammanhang, vårt samhälle (Löfdahl 2004, s. 

27). Ole Fredrik Lillemyr är professor inom pedagogik. I sin bok Lek på allvar – en 

spännande utmaning beskriver han barns del i samhället på ett likartat sätt som Löfdahl. Han 

menar att vi idag ser barn som medskapande och delaktiga. Han tar även upp att vi idag ser 

barn och barndom som en del av livet som utvecklar sin självständighet i mötet och i samspel 
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med andra. Detta tolkar Lillemyr som en förändring genom tid då han anser att vi tidigare såg 

barn och barndom som ett objekt som skulle formas (Lillemyr 2013, s. 15).  

 

Genom att ha lyft fram några historiska särdrag som har skett under de senaste seklerna anser 

jag att det skett stora förändringar genom tiden. Idag får barns delaktighet och påverkan ha 

mycket större inverkan än förr. Som både Löfdahl och Lillemyr tar upp så är dagens 

samhällssyn på barndom en del av livet. Jag tolkar deras syn såsom att vi ser barn idag som 

kompetenta varelser men som också under sin barndom är öppna för att utvecklas. Detta blir 

också grunden för framtida inlärning och förståelse för hur man handlar och utvecklas vidare. 

Jag tänker mig tillbaka till min berättelse och funderar kring hur vi pedagoger bemöter barnen 

på gården. Om jag utgår ifrån att barn idag är delaktiga i vårt samhälle, hur ser vi pedagoger 

till att framhäva deras tankar och åsikter på förskolan? I min berättelse handlar jag hela tiden 

utifrån vad jag tror är det bästa för barnen men hinner jag stanna upp och reflektera vad de 

själva vill och anser är det bästa? Vad känner Emma när hon står där ensam på gården? Vill 

hon att jag ska försöka få in henne i leken eller är hon i själva verket i behov av någonting 

annat? Jag kopplar detta till mitt dilemma hur jag ska bemöta Emma. Kan det vara så att det 

skapas en svårighet i hur jag ska tolka situationen när jag heller inte vet vad hon vill? Kan det 

vara omsorg genom fysisk kontakt hon behöver? Sigrids sätt att handla genom att låta Emma 

sitta i hennes knä påvisar att vi pedagoger ser och förstår samma situation utifrån olika 

perspektiv. 

 

Det blir tydligt för mig att vi lever i en värld där våra synsätt ständigt är i förnyelse. De 

perspektiv och synsätt vi har idag tolkar jag därför är präglade och sammansvetsade med 

historiens utveckling och tanketraditioner. Genom att tänka dagens synsätt utifrån ett 

historiskt perspektiv kan jag se att det finns stora skillnader mellan dagens framträdande 

synsätt och dåtidens. Inte minst på vikten av en betydelsefull barndom men också att barn 

idag får ta del och ta plats i samhället redan från tidig ålder. Att redan från början uppmuntras 

till att ta eget ansvar och självständighet är en del av grunden för förskolans värderingar. När 

jag tänker tillbaka på min berättelse ställer jag mig frågan varför vi pedagoger handlade och 

tog oss an barnens lek på helt olika sätt. Kan det vara så att våra synsätt och värderingar är 

präglade av olika typer av tanketraditioner? Om så är fallet kan det innebära att vi pedagoger 

på gården handlade utifrån vilket sätt vi ser barn som aktiva och kompetenta barn? 
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Den amerikanska professorn/ vetenskapsteoretikern Thomas Kuhn menar i sitt verk De 

vetenskapliga revolutionernas struktur att vi kan tolka förändringen i våra tanketraditioner 

genom att se historian utifrån olika typer av paradigmskiften. Detta förklarar han såsom att 

när övergripande synsättet förändras gör på så vis också forskningen det. Genom denna 

förändring skapas ett nytt sätt att tolka och förstå forskningen och ett förändrat sätt att se 

verkligheten på. När en genomgripande förändring skapas krävs det att forskare försöker tolka 

och förstå det nya perspektivet utifrån de nya principerna (Kuhn 1981, Kap 10). Genom 

Kuhns tankar tolkar jag det alltså som att det inte går att förklara varför vi pedagoger i min 

berättelse har olika synsätt och varför vi handlade olika utifrån att se ur ett historiskt 

perspektiv. Om vi ska förstå det utifrån Kuhn innebär det alltså att vi alla befinner oss och 

följer samma paradigm eftersom det är så övergripande att vi inte kan tänka utanför dess 

ramar. Paradigmen influerar de tankar och diskurser som vi lever efter idag. Om jag istället 

utgår ifrån Löfdahls tankar kring vårt samhälle uppbyggt av liberala värderingar där 

samhällets krav på individen som självständig kan jag istället tolka och förstå pedagogernas 

olikheter istället som självständiga val. Genom att vi på så vis blir präglade av att tänka olika 

blir jag varse om att vårt samhälle också framhäver olikheter och vi tillåts tolka och förstå 

våra handlingar utifrån självständiga värderingar. På så vis upplever jag att detta kan vara en 

av förklaringarna varför vi pedagoger på gården handlade så olika i mötet med barn och deras 

lek. Vad är det som händer när vi tolkar situationerna på gården på olika sätt? Kan det vara så 

att vi pedagoger istället intar olika roller som i sin tur också påverkar vårt handlande och 

mötet med barns lek? Jag tolkar Sigrids handlingar att hon intar sin pedagogiska roll genom 

att närma sig Emma med mer fysisk och omsorgsfull kontakt och kanske på så vis också vara 

lyhörd på just vad Emma tycker och tänker. Medan jag försöker få Emma att bli självständig 

och uppmuntra henne att bli driven i leken. För att förstå mitt handlande bättre och varför vi 

pedagoger deltog i barns lek så olika kommer jag i nästa del undersöka vad som sker i leken 

och vad den har för betydelse.  
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Vad sker i lek? 

 

”Leken sätter en guldkant på livet och ger den mening utöver det vardagliga” 

(Knutsdotter Olofsson 2003, s. 6). 

Lekens betydelse  

Hangård Rasmussen beskriver i sin bok LEKEN det stora äventyret att leken är ett mångtydigt 

fenomen och för komplext för att förklara. Rasmussen menar att fantasilek och regellek kan 

vara olika former av lek men som båda delar egenskapen att vara oförutsägbar och kan 

utvecklas fram till vad som helst (Hangård Rasmussen 1985, s. 126). Men hur ska vi försöka 

förstå vad som sker i leken när den ändå är så svår att beskriva? Det är detta som gör att leken 

är så spännande att undersöka tycker jag då leken enligt mig är så komplex. För att tydligare 

kunna beskriva vad det är i leken jag vill undersöka måste jag också synliggöra i vilket 

sammanhang jag kommer att utgå ifrån. Eftersom min berättelse är formad utifrån mötet 

mellan pedagoger och barns lek kommer jag att reflektera kring leken i barns värld och 

pedagogers deltagande till den.   

 

Professorn Lillemyr beskriver i sin bok Lek-upplevelse-lärande I förskola och skola att leken 

är en viktig del för barn. Leken ger barnen en plats att få ett eget värde samt möjlighet att 

utveckla sin barnkultur. I leken kan barn använda sig av sin fantasi, erfarenheter och 

möjlighet att kommunicera med andra (Lillemyr 2002, s. 41). Lillemyr förklarar att leken är 

ett psykologiskt fenomen som ger barn sätt att handla och agera. På så vis skaffar sig barn 

erfarenheter och i samspel med sin omgivning lär de känna den (Lillemyr 2013, s. 25–27). 

När barnen i min berättelse leker med klossarna och tornet tolkar jag detta möte med hjälp av 

Lillemyrs tankar som ett samspel där de skapar erfarenheter av varandra för att föra leken 

framåt och förstå hur de ska gå tillväga för att tillsammans bygga ett torn. 

 

Jag kopplar Lillemyrs teorier om barns samspel till det sociokulturella perspektiv som Roger 

Säljö betonar. Roger Säljö är en svensk professor i pedagogisk psykologi och är författaren 

till boken Lärande i praktiken, ett sociokulturellt perspektiv. Han menar att en av 

utgångspunkterna i det sociokulturella perspektivet för lärande handlar om vikten av hur vi 

människor som individer och grupp kan samspela med varandra. Genom att vi människor 

skapar oss en kommunikation ger det också oss en delaktighet. Genom att höra och förstå hur 



 16 

andra tänker och föreställer sig världen kan vi skapa oss en egen förmåga som sedan kan 

utveckla kunskaper och färdigheter individuellt (Säljö 2000, s. 18, 37). Mötet med andra blir 

alltså en viktig del i leken kopplat till lärande om man utgår ifrån Säljös sociokulturella 

perspektiv. Jag tolkar Säljös teorier såsom att barnen på min gård med hjälp av leken 

tillsammans skapar en förståelse för varandra och även en egen uppfattning om sin 

omgivning. Jag funderar också på hur vi pedagoger har genom det sociokulturella 

perspektivet ett gott inflytande. Med hjälp av vår förståelse och uppfattningar kan barnen 

också ta del av ett nyanserat perspektiv på sin omgivning. Ifall det är så att mötet ger oss 

förståelse för varandra är det inte bara viktigt för oss pedagoger att närma oss barns lek för att 

förstå den. Utan också en viktig plats där vi tillsammans barn som vuxna skapar en plats där 

vi förstår och lär känna varandra. Jag tänker på Emma som sitter där utanför och enligt min 

tolkning betraktar hon leken som försiggår på gården. Hennes möte blir istället mer som en 

envägskommunikation. Även om Emma inte får samma kommunikativa samspel som de 

andra barnen eftersom hon sitter tyst och tittar på, skapar hon sig ändå en delaktighet från 

början i form av närhet genom delaktigheten med pedagogen Sigrid. Dessutom upplever jag 

att det skapades ett ”osynligt” sampel genom att Emma satt och betraktade och följde lekens 

handling utifrån. Något som syns tydligt när hon sitter bredvid mig och barnen vid sandlådan. 

När vi leker och låtsas äta sitter hon där och betraktar vad som händer genom att fokusera på 

leken.  

 

Birgitta Knutsdotter Olofsson är docent och lektor inom psykologi och pedagogik. I sin bok 

Varför leker inte barnen? för hon fram sina tankar om att leken inte kan utvecklas av sig 

själv. Hon anser att den ingår i en ständig process och ju mer vi tar till oss leken desto bättre 

lekförmåga skapar vi oss. Dessa förmågor bär vi sedan med oss genom livet (Knutsdotter 

Olofsson 1991, s. 29f). I fallet med Emma blir bristen på lek väldigt påtaglig för mig. Kan det 

vara så att om jag hade uppmuntrat Emma till lek mer hade det blivit lättare för henne att ta 

till sig leken? Kanske är det så att genom att Emma från början inte uppmuntras till lek heller 

inte tar eget initiativ den dagen på gården när hon sitter själv? Vad hade hänt om vi pedagoger 

som befann oss på gården hade tagit vara på Emmas intresse och uppmuntrat henne att ta till 

sig leken? När jag dagen innan tar fram pennan och målar en figur är det just det jag anser 

skapas i mötet. Jag som pedagog påvisar då ett sätt att närma mig leken och Emma och det 

märks att hon drivs av det. När jag tänker tillbaka på min egen barndom var det viktigt för 

mig att leka och dramatisera. Jag kunde leka i timmar och det bästa var när även de vuxna 

kunde ge sig hän åt leken. Detta är något jag märker även sker när pedagogerna är med i leken 
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på min förskola. Barnen är ofta väldigt belåtna när vi deltar i den. I min berättelse beskriver 

jag en situation när jag och barnen leker med sand och vatten. När jag dramatiserar att jag äter 

ifrån hinken fnittrar barnen högt och visar upp en glad och nöjd min. Jag tolkar barnens fnitter 

och miner såsom att de uppskattar mitt deltagande i deras lek. Jag som pedagog använder mig 

av min fantasi och lekfullhet när jag leker med barnen i sandlådan. På så vis skapar vi en 

gemenskap. Genom att vara delaktig och närvarande i barnens lek menar jag också att vi 

synliggör för barnen att vi har både tid och intresse för att delta i deras lek. När jag reflekterar 

över mitt och de andra pedagogernas möte med barnen på gården i min berättelse anser jag att 

vi lyfter fram lekfullheten och fantasin med barnen på helt olika sätt. Vad kan detta bero på?  

 

Som jag reflekterade över tidigare i uppsatsen kan det uppfattas att vi pedagoger intar olika 

roller. Om så är fallet kan det innebära att vi också kan använda oss av olika typer av roller 

vid olika typer av situationer? Sonja Sheridan, Ingrid Pramling och Eva Johansson är alla tre 

forskare inom pedagogik och didaktik. I deras bok Förskolan – arena för barns lärande 

beskriver de att pedagogers sätt att bemöta situationer handlar om vilken pedagogisk 

medvetenhet de besitter. Ju mer medveten läraren är desto tydligare val gör hen. Sheridan, 

Pramling och Johansson menar att denna medvetenhet bygger på den kompetensutveckling 

som pedagogen besitter och viljan att tolka forskning samt granska sitt arbete utifrån 

didaktiska frågor som hur, var och varför gjorde och agerade jag på detta sätt (Sheridan, 

Pramling & Johansson 2010, s. 145). På så vis tolkar jag vårt sätt att handla utifrån att vi intar 

olika roller eller olika sätt att tolka situationen. Detta leder i sin tur att vi också handlar olika. 

Jag tror framförallt att det ligger stor betydelse i vilken kompetens och förståelse vi besitter 

och hur vi som pedagoger med hjälp av vår kunskap ger oss en uppfattning om vad som sker. 

Kan det vara så att vi pedagoger besitter olika typer av talanger att skapa lek eller ta till oss 

barnens lek? Jag reflekterar kring Knutsdotter Olofssons tankar som jag tidigare lyft fram. 

Hon beskriver att lekförmågor är något som ständigt utvecklas, ju mer vi leker desto bättre 

lekförmågor skapar vi oss. På så vis anser jag att en av anledningarna varför vi pedagoger 

handlade olika i leken med barnen på gården också har att göra med hur vana vi är att själva 

leka. Ju mer vi vuxna leker desto säkrare blir även vi av att använda oss av lek med barn.  

 

Om jag reflekterar över mitt eget handlande gentemot barnen på gården tolkar jag det utifrån 

Sheridan, Pramling och Johanssons tankar att som pedagog agera olika utifrån sin 

pedagogiska medvetenhet till olika situationer. När jag leker tillsammans med Emil och Isabel 

vid sandlådan inser jag först inte vikten av att jag bör stanna kvar i leken och vara delaktig 
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först efter att barnen hamnar i en konflikt. Om jag hade haft den didaktiska kunskapen som 

jag skapar mig i denna reflektion hade jag kanske istället valt att stanna kvar i leken. Istället 

för att lägga mitt fokus på allt annat som händer på gården. Jag hade förmodligen också varit 

mycket mer medveten om att Emma satt och betraktade vår lek och på så sätt också gjort det 

möjligt för henne att vilja delta. Jag kan nu i efterhand se att mitt handlande med Emma 

framhävde att jag handlande utifrån olika typer av didaktiska medvetenheter. När jag dagen 

innan mötte Emma med pennan och figuren intog jag en roll som innebar nyfikenhet och 

tolkar detta som ett sätt att utforma en överenskommelse. Medan dagen efter använde jag min 

roll som pedagog att istället uppmana henne att delta i leken.  

 

Lek en överenskommelse 

Filosofen och psykologen Lev Vygotskij var verksam under 1900-talets början. Genom 

historien beskriver man ofta honom som grundaren till den sociokulturella teorin. Enligt 

Lillemyr menar Vygotskij att människan använder sig av psykologiska redskap för att tolka 

och förstå sin omgivning. Han betonade glädje och regler som viktiga kännetecken för leken. 

Enligt Lillemyr menade Vygotskij att barn i leken skapar sig så kallade egna proximala 

utvecklingszoner. Detta kan förklaras för hur individen utvecklas både individuellt men också 

tillsammans med andra utifrån sin egen förmåga (Lillemyr 2013, s. 113–119). När jag väljer i 

min berättelse att delta i barnens lek med klossarna på gården uppfattar jag att vi skapar oss 

en gemensam syn på leken. Tillsammans kommer vi överens om att klossarna ska skapa ett 

sammanhang. I vårt fall blir det i leken ett torn. Trots att vi alla vet att det inte är ett riktigt 

torn benämner vi det som torn. Denna slags överenskommelse beskriver Knutsdotter Olofsson 

som en mental inställning där medparterna tillsammans skapar en uppgörelse om vilka 

lekramar och handlingar som ska finnas med i leken. Lekramarna behöver inte stämma 

överens med verkligheten och det finns en tydlig skillnad mellan verklighet och lek. På så vis 

menar hon att leken skapar egna premisser (Knutsdotter Olofsson 1991, s. 17f).  

 

Rasmussen menar att barn skapar sig möjligheter i leken som gör att regler, verkligheten och 

logisk tänkande inte får någon viktig plats. Leken ger barn förutsättningar att experimentera 

och vrida och vända på sin omgivning för att på så vis erövra den (Hangård Rasmussen 1985, 

s. 56). Kanske är detta förklaringen till varför leken med Emma och tummen gjorde det 

möjligt för henne att efteråt ta plats i leken och fortsätta leka vidare med sina vänner. Genom 

att leken med tummen vände hennes fokus och fick henne att hitta ett sätt att undkomma sina 
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känslor och tankar kunde hon på så vis också släppa tanken på att hennes pappa skulle gå. 

Genom leken fick Emma istället möjlighet att få kontroll över sin egen omgivning och känna 

sig delaktig på gården och även hitta ett sätt att undkomma sin ledsamhet. Men på vilket sätt 

kan leken påverkas om man inte lyckas få en överenskommelse? Jag tänker tillbaka på 

situationen i min berättelse där min kollega Patrik leker med Karolina och använder sig av en 

pensel och hink. Jag uppfattar mötet som att de utsänder olika tankar och villkor som gör att 

de heller inte lyckas få till en överenskommelse. Jag kopplar detta till Knutsdotter Olofssons 

tankar kring mental inställning och menar därför att de inte tillsammans kan skapa sig en 

överenskommelse. Jag tolkar det som om Karolina därför blir tyst och tillbakadragen och 

fortsätter att leka i ensamhet. När jag tänker tillbaka på leken mellan mig och barnen i 

sandlådan så är vi ständigt i kommunikation med varandra. I nästa del kommer jag därför 

undersöka hur kommunikation ser ut i lek.  

 

Kommunikation via lek 

Knutsdotter Olofsson beskriver leken som ett symbolspråk som föds redan på skötbordet 

genom ögonkontakt och leenden. På så vis menar hon att leken i hög grad är en social 

företeelse. Leken skapas via ett samspel och en lekfull kommunikation. Det finns flera 

liknelser mellan språket och leken. Inom barns språkliga utveckling krävs det att vuxna finns 

där och stimulerar språket. Knutsdotter Olofsson menar att detta även gäller för bans lek. 

Genom att vuxna finns där som stöd och är närvarande kan vi på ett lustfyllt sätt synliggöra 

lekens regler och utmana barnen i leken (Knutsdotter Olofsson 1991, s. 27f, 137). Knutsdotter 

Olofsson förklarar att leken kommunicerar även med något som kallas för 

metakommunikation. Detta kan beskrivas som signaler såsom mimik, ögonkontakt, röstläge 

eller sätt att tala och handla (Ibid, s. 18–20). Om leken använder sig av metakommunikation 

kan detta förklara varför leken blev så intensiv och spänningsfylld på gården med tornet. Vi 

höll oss till leken både kroppsligt men också i kommunikationen med både ögonkontakt, 

kroppsspråk och förde den vidare genom ett samarbete. När vi stötte på problemet med att få 

upp den sista klossen var det nästan som om vi befann oss i en bubbla och kunde varken höra 

eller se vad som skedde runt omkring oss. Så länge vi alla befann oss i leken. Om 

metakommunikationen har en viktig betydelse kan detta förklara varför mitt sätt att handla 

hade stark inverkan både i mötet med Emma och tummen men också i situationen när jag satt 

i sandlådan med barnen. Jag handlade genom att kommunicera på flera sätt än bara med 

språket och när vi lekte med vattnet och sanden använder jag mig då av min 
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metakommunikation och sätter på så vis spänning i mitt röstläge för att barnen ska bli 

nyfikna. Att tolka leken genom kommunikation uppfattar jag barnens lek då som ett 

gemensamt sätt att samspela och komma överens. Jag hör hur barnen med tornet diskuterade 

och kompromissade med varandra för att på så vis även föra sina egna tankar framåt och 

tillsammans ta kollektiva beslut för hur leken ska fortgå genom att få upp den sista klossen. 

Om jag hade gjort det möjligt för Emma att föra sina egna tankar framåt hade det kanske 

kunnat leda till att hon hade fått en större möjlighet att påverka sin egen situation. När jag ser 

Emmas brist på att själv ta för sig i leken tolkar jag detta som att det också finns risk för 

henne att bli exkluderad i leken om ingen stöttar henne. Å andra sidan kan man tolka Emmas 

sätt att betrakta leken återigen som delaktig då hon kommunicerar med den. Här vill jag dra 

paralleller till Knutsdotter Olofssons tankar om metakommunikation då Emma genom att 

rikta sitt fokus på leken även är en del av den. Genom att delta med sin närvaro kan jag 

uppfatta henne som delaktig trots att hon inte är fysiskt aktiv i leken. På så vis kan jag tolka 

Emmas betraktande som ett sätt att tilldela henne att inkluderas i leken trots att vi andra inte la 

märken till detta när leken inträffade.  

 

När jag tänker tillbaka på min berättelse upplever jag att vi pedagoger och vår kommunikation 

i leken och med barnen såg väldigt olika ut. Ifall det är så att vi vuxna har en stor påverkan 

via vårt sätt att samspela med barnen för att utveckla deras lekbegåvning blir det väldigt 

betydelsefullt för mig varför vi också bör finnas nära till hands. I situationen med Emma 

upplever jag att detta är en av anledningarna varför jag lyckas fånga hennes intresse dagen 

innan. Kommunikationen genom ögonkontakt och lekfullhet skapar ett möte som får oss att 

hitta vår överenskommelse. Dagen efter har jag svårare att få kontakt med Emma och detta 

gör det även svårare för mig som pedagog att lyckas närma mig henne och skapa ett samspel. 

Knutsdotter Olofsson beskriver att leken bör få ta plats på ett lustfyllt sätt men vad är då 

lustfylldhet? I nästa del kommer jag närma mig detta begrepp.  

 

Lustfylldhet och fantasi 

Margareta Öhman är en legitimerad psykolog och hon skriver i sin forskningsartikel Lärandet 

bor i lusten hur hon anser att en central upplevelse i leken är att barnen ges glädje och 

självuttryck. Hon menar att det finns en stark koppling mellan lek och välmående och menar 

att barn leker därför att det är roligt. Däremot menar hon inte att all lek nödvändigtvis behöver 

vara trygg och lugn utan kan lika gärna vara farlig och allvarlig. Öhman beskriver hur leken 
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gör det möjligt för barn att handla utan hinder. Hon menar att leken också gör det möjligt att 

skapa en känsla för kompetens och duglighet som i sin tur kan bidrar med att skapa sig en god 

självkänsla. I sin forskningsartikel beskriver Öhman hur hon tolkar barns lek så som en 

möjlighet att närma sig och utforska olika fenomen. Tillsammans med andra byggs en 

lekvärld upp som man kan delta i, och på så vis ges även utrymme att reflektera över de 

upplevelserna som man själv erövrat (Öhman, 2012). Jag vill påstå att leken i form av glädje 

och välmående kan tydligt beskriva hur leken tar form bland barnen på min gård. Att få 

fantisera och ha en inre lust tror jag är viktigt för barnen. På så vis får de utlopp för alla sina 

egna känslor och behov utan att bli påverkade allt för mycket av de dagliga rutiner och synsätt 

som formas utifrån förskolan och oss pedagoger. Jag uppfattar leken i enighet med Öhman 

som en plats där barnen har möjlighet att känna sig dugliga med en självständig drivkraft utan 

att pedagoger kommer in och styr allt för mycket. En socialantropolog och förskollärare som 

ställer sig kritisk till att alltid lyfta lekens koppling till välmående är Eli Åm. Hon menar till 

skillnad från Öhman i sitt kapitel De vuxnas förhållande till barns lek i förskolan att lek också 

är uppbyggd av en öppen maktkamp som finns i samspelet mellan barnen i leken. Hon menar 

därför att lek kan innebära spel om makt, rang och resurser som hon också ser som ett 

universellt fenomen. Där hon menar att sociala handlingar kan ses som strategiska val. I 

förskolans värld menar Åm att resurserna kan tolkas som hierarkiska strukturer där barnen 

skaffar sig olika statuspositioner såsom vilken position eller om man ens får vara med eller 

inte i leken (Åm 1989, s. 94). Genom att se lekens perspektiv ur Åms perspektiv kopplar jag 

det till situationen då Emil och Isabel började bråka om spaden. Barnen hamnar i en konflikt 

om vem som ska ha spaden och jag tolkar mitt uppdrag som pedagog i denna situation som 

något positiv att jag här deltog i barnens lek. På så vis kan vi pedagoger hjälpa barnen att leda 

leken framåt för att utveckla lekens potential till att skapa ännu fler utmanande och lärande 

tillfällen. Genom att stötta och finnas där kan vi på ett nyanserat och lyhört sätt förklara och 

hjälpa barnen att tolka varandra eller förklara om någon känner sig illa behandlad.  

 

Knutsdotter Olofsson menar att leken har en förmåga att skapa en inre motivation. Genom lek 

menar hon att det väcks en inre kreativitet som på så vis gör leken till en plats som man ger 

sig hän åt. Knutsdotter Olofsson menar att leken har en förmåga att skapa en inre motivation. 

Genom lek menar hon att det väcks en inre kreativitet som på så vis gör leken till en plats som 

man ger sig hän åt. Denna typ av hängivelse för leken hänvisar Knutsdotter Olofsson till Eli 

Åms teorier att leken i sin tur även skapar en lockelse och befrielses från sitt självmedvetande, 

vi tappar fokus och bortser från verkligheten och fokuserar på det som händer i leken i våra 
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inre föreställningar istället (Knutsdotter Olofsson 1991, s. 22f). Denna inre motivation kan jag 

se i mötet med Emma och fingertummen men vad var det som gjorde att jag inte lyckades 

dagen efter? Kan det ha varit så att jag inte riktigt gav mig hän åt leken med Emma och på så 

sätt också brast i min förmåga att påvisa hur leken kan vara lustfylld. När jag tog fram pennan 

för att rita en figur hade jag fullt fokus på Emma och leken som skapades. Detta påvisar att vi 

tillsammans skapade en plats där välmående och glädje fick ta form. På ett nyanserat sätt både 

genom språket, spänning och nyfikenhet kunde vi tillsammans utan att bli störda av något 

annat skapa en gemensam lek där vi kom överens om hur leken ska gå till. Leken som 

skapades kan beskrivas som ett sätt att komma undan verkligheten och istället skapa lockelse 

till lek. Jag lekte med inlevelse och glädje på ett sätt som fångade Emma just för att det låg i 

hennes intresse. Jag vill påstå att detta var en stor skillnad i mitt bemötande mot henne dagen 

därpå då jag försökte få henne att delta i en lek med klossar eller gå balansgång. När jag sitter 

tillsammans med Emil och Isabel är det återigen en glädje och fantasi som avspeglar sig i vårt 

möte. Jag reflekterar återigen över Knutsdotter Olofssons tankar om lekens förmåga att skapa 

en inre motivation. När vi leker tillsammans smakar och fantiserar ihop olika maträtter 

upplever jag att barnen drivs av det på samma sätt som Emma med tummen. Kanske var det 

därför som Emma också satt och betraktade vår lek? Om jag hade uppmärksammat hennes 

intresse för vår lek kanske det också hade varit lättare för henne att vilja delta. 

 

I mötet med Patrik och barnet med hinken funderar jag kring om detta möte besitter någon 

lusfylldhet. Jag känner att Patrik inte besitter någon uppriktig vilja av att stå där och finnas 

med i leken för barnet. Hur ska vi kunna veta att vi skapar lustfylld glädje i leken för varje 

barn? Om jag tolkar situationen utifrån Öhmans tankar kring lekens sätt att skapa välmående 

vill jag påstå att det också då är viktigt att vi pedagoger tror på den lek vi gör med barnen. Att 

se potential i sin drivkraft som pedagog och inta leken helhjärtat och med respekt tror jag är 

avgörande. På så vis lyser det också igenom vad du vill förmedla till barnen. Det kan bero på 

flera anledningar att man inte som pedagog har möjlighet att skapa dessa lustfyllda 

situationer. När jag tänker tillbaka på mitt eget handlande inser jag återigen att det till stor del 

handlar om vilken roll vi som pedagoger intar. När jag deltog i barnens lek med klossarna på 

gården framhävde jag ett ärligt intresse och en lyhördhet för deras lek så att de kunde skapa 

möjlighet för kreativitet hos barnen. Något som jag hade svårare att utföra med Emma dagen 

då hon var ledsen. Jag tolkar detta återigen till Sheridan, Pramling och Johanssons teorier 

kring pedagogisk medvetenhet och att vi handlar utifrån didaktisk kunskap. Om jag hade valt 



 23 

att fokusera mer på Emmas intressen och utgått därifrån tror jag att det hade varit lättare för 

henne att ta del av leken. 

 

Rasmussen studerar den fria leken. Han menar att den låtsaslek som barn bedriver i förskolan 

och som oftast kallas för rollek inte nödvändigtvis behöver vara i form av en specifik roll. 

Rasmussen menar istället att barns fantasilek förändras hela tiden och det sker därför en 

ständig förnyelse så länge som leken pågår (Rasmussen 1985, s. 11f). Kan detta hänga ihop 

med hur vi pedagoger uppfattar barns lek? Kan det vara så att vi pedagoger tolkar och utgår 

ifrån barns lek utifrån en fastställd tanke? Kan det då innebära att mitt möte med Emma dagen 

på gården gör det svårare än dagen innan med tummen eftersom jag är fast bestämd redan hur 

hon ska delta istället för att utgå ifrån att leken är föränderlig och kan uppfattas på ett varierat 

sätt. Jag tolkar därför att den största skillnaden i mitt sätt att bemöta Emma på gården från 

dagen innan var mitt sätt att tolka hennes förväntningar. När jag tar fram leken med tummen 

har jag inga fasta föreställningar för hur leken ska gå till och därför kan leken förändras 

genom att Emma deltar. När jag dagen efter uppmanar henne att delta i leken blir det istället 

på de villkor som läggs fram och det blir då svårare för Emma själv att påverka sin situation. 

För mig blir det därför en viktig förståelse att vi pedagoger är medvetna om att leken 

förändras hela tiden i stunden då barnen leker och när vi pedagoger är delaktiga. För att vi 

pedagoger ska kunna förstå leken tolkar jag Rasmussens tankar om leken som varierande som 

en viktig del i vår delaktighet. Genom att hänga med i förändringen i leken visar vi också en 

respekt och förståelse för barnen som deltar och blir på så vis även medforskande i lekens 

värld. Genom vårt sätt att vara medforskande kan vi också bidra med starkt inflytande av 

lärande. Dagens läroplan för förskolan fokuserar till stor del på barns lärande och barns 

utveckling. Därför kommer jag i nästa del beskriva lek och lärande och hur de är kopplade till 

varandra.  

 

Relation mellan lek och lärande 

Skolverket anser att ”förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska 

vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Förskolan ska stimulera barns utveckling 

och lärande samt erbjuda en trygg omsorg” (Skolverket 2016, s. 5). Kan det då finnas 

kopplingar mellan lek och lärande för att kunna stimulera barns utveckling? Lillemyr menar 

att lek och lärande har en stark koppling till varandra. Han menar därför att det kan vara svårt 

att särskilja dessa två begrepp utan att man istället ska betrakta dessa i relation till varandra 

och som en helhet. Lillemyr anser att det dessutom finns stor omsorg i meningsfyllt lärande, 



 24 

då goda lärandeprocesser bygger på lek. Lillemyr menar att leken kan stimulera alla sidor av 

barns utveckling. Därför menar han att leken dessutom blir ett centralt område för barn att 

utveckla sin lärandeprocess (Lillemyr 2013, s. 32, 56–63). Återigen blir jag varse om 

pedagogernas delaktighet kopplat till barns lek. Jag vill påstå att det är genom vårt sätt att 

synliggöra det meningsfulla lärandet som barnen också får en vetskap om sin egen 

lärandeprocess. Som i situationen med klossarna finns jag där och stöttar barnen i deras sätt 

att skapa ett lärande genom problemlösning och genom att benämna olika begrepp som skapar 

en bredare förståelse för barnen kring olika typer av ämnen. Såsom att benämna ordet högst 

eller att jämföra min längd med tornet får barnen en förmåga att genom lek lära sig 

grundläggande matematiska principer. Något som annars inte hade synliggjorts om jag inte 

funnits med i deras lek. Jag drar liknelser till mitt uppsatsskrivande om menar att jag själv står 

inför en liknande process. Med hjälp av andra studenter och tillsammans med min handledare 

får jag en förståelse för min egen process och kan på så vis tolka vad som händer genom att 

reflektera över mitt dilemma från andra synvinklar. 

 

Jag reflekterar även tillbaka till Åms tankar kring lek som en maktkamp och blir där även 

varse om vikten av att vi pedagoger deltar och kan hjälpa barn att sätta ord och utveckla sin 

förmåga att känna och ta in andras perspektiv. Jag tänker tillbaka på mitt möte med Emil och 

Isabel. Trots att jag tappade mitt sätt att delta i deras lek var jag ändå tillräckligt insatt för att 

hjälpa och stötta barnen i leken och på så vis kunde jag också göra det möjligt att synliggöra 

barnens förståelse för respekt och för alla människors lika värde. Något som jag förmodligen 

skulle ha mycket svårare att synliggöra om jag inte varit med från början, jag kanske istället 

skulle läst av situationen på ett annat sätt. Jag inser därför att pedagogernas förståelse över att 

delta i barns lek som betydelsefull och viktig. På så vis kan vi göra det möjligt att förstå och 

vara lyhörda för det som händer mellan barnen i leken. Lärande begreppet går att vinkla ur 

fler perspektiv och kan belysas på många olika sätt. I min studie har jag valt att synliggöra 

lärandet kopplat till lek. Jag funderar på hur pedagogers påverkan på leken blir om vi ska 

delta för att skapa ett lärande. Genom den kunskap vi besitter finns det goda förutsättningar 

för att skapa flertal tillfällen till lärofyllda möten mellan barn och vuxna. Men är vårt 

deltagande för att driva leken fram till ett lärandeperspektiv alltid det bästa för barnen och 

deras lek? Jag funderar över om det kan finns någon risk att vi begränsar barnens chanser att 

vara aktiva aktörer och själva styra över sin fantasi och lekfullhet i leken genom att vi ständigt 

ska finnas där och styra leken framåt mot ett lärande. Kan det även vara så att våra känslor 

och vårt styrande göra avtryck på hur barnen uppfattar lusten för att lära och tro på sin egen 
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kompetens? I nästa del kommer jag därför fördjupa mig mer i pedagogens roll och deltagande 

i barns lek. 

 

Pedagogens roll 

Vad är det då som händer när pedagoger deltar i barns lek?  I denna del tänker jag fördjupa 

mig i vår inverkan i barns lek samt undersöka vad som sker när vi deltar i den. Enligt 

Utbildningsdepartement ska förskolans verksamhet främja barns utveckling, kreativitet och 

lärande. Genom ett lekfullt lärande kan verksamheten påverka barns framtida skolgång. Det 

lyfts fram tydligt i förskolans styrdokument att verksamheten ska främja leken, kreativiteten 

och det lustfyllda lärandet. Eftersom barn söker och erövrar kunskap genom lek ska förskolan 

erbjuda en trygg och utmanande miljö som lockar till lek och aktivitet 

(Utbildningsdepartementet 2010, s. 4–5). 

 

Delaktighet 

Men på vilket sätt ska vi då främja barns lek? Ska vi låta barnen handla fritt eller krävs det att 

vi pedagoger tar del av dem? Frelin tar upp i sin bok Lyhörda lärare att pedagoger både kan 

gå in och styra eller låta barnen handla mer fritt i vårt möte med barn. Detta förklarar hon 

genom att synliggöra en modell som påvisar hög/låg samhörighet och pedagogers inflytande 

på leken. Frelin hävdar att om vi pedagoger skapar en hög samhörighet med barngruppen 

samt ett gott inflytande på barns lek kan det på sikt leda till goda skolresultat eftersom vi då 

har en god uppfattning hur vi ska utveckla och stimulera varje barn (Frelin 2012, s. 40–42). 

Detta kan beskrivas genom att god delaktighet i barns lek samt lyhördhet för barns inflytande 

och påverkan finns det goda chanser att det inverkar på barns utveckling. I Knutsdotter 

Olofssons fallstudier beskriver hon hur mötet mellan pedagoger och barn har en stark 

påverkan på barns förståelse av lek. Samspelet mellan vuxen och barn menar hon därför är 

viktigt. Mötet kräver inte bara en närvarande vuxen utan också en pedagog som är en aktiv 

deltagare i själva leken. Pedagogers roll är därför betydelsefull enligt Knutsdotter Olofsson. 

Genom att ta del, stötta och vägleda leken kan pedagogerna hjälpa barnen att utvecklas 

(Knutsdotter Olofsson 1991, s. 86–92). När jag tänker tillbaka på mitt dilemma att bemöta 

Emma på gården kan jag skapa mig en förståelse för varför det är viktigt att vi pedagoger har 

ett flexibelt arbetssätt. Om jag hade varit mer flexibel i min pedagogiska roll mot Emma och 

hennes behov hade jag troligtvis kunnat läsa av vad som hade fått henne intresserad just 

denna stund på gården. Jag hade kunnat pröva ett flertal varierade sätt för att försöka locka 
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henne till leken på ett sätt som passade henne. Jag tänker också tillbaka på mitt agerade i 

leken med Emil och Isabel. Genom att jag tappar min delaktighet på grund av att jag 

reflekterar över annat tappar jag också en viss lyhördhet för vad som sker i leken. När barnen 

sedan hamnar i en konflikt kan jag enbart tolka situationen utifrån mina bristande tolkningar. 

Lillemyr menar att hur vi pedagoger uppfattar barns lek påverkar också hur vi förstår och 

förhåller oss till den (Lillemyr 2013, s. 84,182). Jag upplever att det är en intressant reflektion 

som Lillemyr beskriver och funderar om leken på så vis även kan bli hotad eftersom vi 

pedagoger inte alltid uppfattar vad som sker i den. I min lek med Emil och Isabel vet jag inte 

säkert vad som sker. Jag tolkar mina handlingar såsom att jag möter och hanterar konflikten 

genom det jag har hört och hur barnen agerar i situationen. Detta är det jag har att förhålla 

mig till eftersom jag inte längre varit med och kunnat bilda mig en annan förståelse. Jag ser en 

fara i detta och vill därför betona att det just därför också är viktigt för oss att vi rör oss både 

in och ur leken för att förstå och uppfatta vad som sker i leken och mellan barnen. 

 

Risken att lägga sig i för mycket 

Men ska vi verkligen alltid lägga oss i barns lek? Från början ansågs i europeisk och 

skandinavisk tanketradition i enighet med Fröbels tanketradition att det är viktigt att vi 

pedagoger kan organisera barns lek men att vi inte ska delta i den allt för mycket då vi på så 

vis också påverkar den. Lillemyr menar precis som Knutsdotter Olofsson att pedagogers 

delaktighet har en stark inverkan på barns lek och kan på sikt också påverka deras sociala 

samspel (Lillemyr 2013, s. 43–45). Jag tolkar Lillemyr och Knutsdotter Olofssons tankar till 

min berättelse såsom att hur vi pedagoger handlar och agerar mot barnen på gården påverkar 

också deras sätt att utveckla leken. Jag vill därför påstå att genom att jag intog ett 

medforskande perspektiv i leken med klossarna kunde jag stödja barnen i deras lek. Jag 

kopplar mitt möte med barnen i leken till Säljös tankar kring hur vi utvecklar vårt lärande i 

samspelet med andra. Genom att synliggöra problemet med den sista klossen skapade vi 

tillsammans en förståelse för en gemensam problemlösning. Barnen kunde på så vis utvecklas 

genom leken skapa sig större förståelse för varandra och för leken.  

 

Åm menar dock att pedagoger ska vidta barns lek med försiktighet. Efter att ha gjort 

barnobservationer menar Åm att barn ofta visar upp ett behov av privatliv genom att de 

springer iväg när man som pedagog försöker närma sig deras lek. En viktig slutsats Åm drar 

är att om vi pedagoger närmar oss barns lek måste alla i leken underkasta sig lekens oskrivna 
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regler och på så vis underordna sig dessa för att också skapa sig en jämvikt mellan barn och 

vuxna (Åm 1989, s. 99). Jag tolkar Åms tankar kopplat till min berättelse att det på så vis 

också kan vara viktigt att låta barnen få utmana och undersöka leken ifred. Genom mitt sätt att 

ständigt vara mån om att delta i barnens lek fick de aldrig handla ostört utan jag fanns där och 

påverkade leken. Jag kopplar också Åms tankar till mötet mellan Patrik och Karolina i min 

berättelse. Jag tror att genom att Patrik tar kommando över vad Karolina ska göra påverkar 

detta deras jämnvikt i leken. Jag upplever att Patrik fortsätter att ha en överordnad roll och 

leken blir då varken lustfylld eller intressant för Karolina. När jag tänker tillbaka på min 

berättelse funderar jag kring hur vi agerar i mötet med barnen om det är så att pedagogers 

deltagande påverkar leken. Hur påverkas den då utifrån pedagogers känslor och intresse för 

den? Pedagogers påverkan är något som Knutsdotter Olofssons reflekterar mer över. Hon 

menar att vi vuxna är förebilder och kan skapa valmöjligheter för barnen att skapa lek. Om vi 

synliggör lekens chans till kreativitet kommer barnen också se detta och skapa sig en 

förståelse för den. Därför menar Knutsdotter Olofsson att pedagoger har en otroligt viktig 

betydelse för barns lek genom att vi har den möjligheten att uppmuntra barnen till att se 

lekens tolkningsmöjligheter och föra barnen in i en fantasivärld. I den fria leken menar hon 

alltså att pedagoger inte ska styra leken utan hjälpa barnen att föra leken framåt (Knutsdotter 

Olofsson 2009, s. 30, 80). Jag kopplar detta tillbaka till både Öhmans tankar kring leken som 

ett sätt att skapa lust och välmående men också Knutsdotter Olofssons tankar att leken hjälper 

barn att skapa en inre motivation. Om det då är så att vi pedagoger också påverkar leken inser 

jag hur viktigt det är att om vi deltar också visar respekt för både barnens tankar men också 

för deras lek, så att inte våra personliga värderingar eller brist på intresse påverkar barnens 

fantasivärld.  

 

Pedagogens betydelse för leken 

Sheridan, Pramling och Johansson menar att barn lär i samspel med andra. Pedagoger har 

därför en stark inverkan på barns utveckling. Hur pedagoger bemöter och tar tillvara på barns 

lärande påverkar också vilken verksamhet som erbjuds för barnen. Det är först när pedagoger 

ärligt släpper kontrollen och visar ett intresse och en närvaro för barnens perspektiv och 

lekfullhet som delaktighet kan uppstå, och på så vis finns det även goda chanser till att 

lärandemiljöer uppstår. Sheridan, Pramling och Johansson menar därför att det är pedagogens 

uppdrag att möta och utmana barnen i sitt lärande och inte enbart låta barnen leka ifred 

(Sheridan, Pramling & Johansson 2010, s. 10f, 34). Jag tolkar Sheridan, Pramling och 
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Johansson som om de lägger stor vikt vid det sociokulturella perspektivet då de menar att 

samspelet har en viktig betydelse. Jag vill därför återigen reflektera kring hur pedagogens 

synsätt påverkar vad som erbjuds i verksamheten. När jag blickar tillbaka på min berättelse 

och funderar över mitt dilemma att vi pedagoger bemöter och tolkar leken så olika kan jag 

genom Sheridan Pramling och Johanssons teorier tolka detta även som något positivt. Genom 

att vi pedagoger tolkar och förstår situationer med barnen utifrån våra egna erfarenheter och 

kunskaper, synliggör vi också lärandet och leken på olika sätt. Tillsammans skapar vi då ett 

bredare och mer varierat synsätt i verksamheten. Jag kan även se hur våra olika synsätt 

påverkar hur vi bemöter barnen individuellt. I situationen med Emma påvisar det hur min 

kollega bemöter henne genom omsorg och där jag själv påpekar att jag hade mött henne 

genom leken. I situationen med Emma ser jag inget negativt med att vi handlar olika, däremot 

anser jag att det kan bli problematiskt om vi pedagoger bemöter och handlar barnen utan att 

reflektera över vår praktiska kunskap. Jag tror även att pedagogers engagemang för sitt arbete 

har en stor inverkan barnens framsteg i sin utveckling. När vi tre pedagoger agerar och 

bemöter barnen i de olika situationerna framhävs hur vi handlar utifrån våra synsätt och 

värderingar. Öhman skriver i sin forskningsartikel att pedagogers sätt att handla kan påverka 

lekens potential. Hon menar att genom att lägga sig i och styra barns lek eller enbart vara 

passiv kan påverka barnens lek så pass mycket att leken till och med kan riskeras att bli 

förstörd. Istället menar Öhman att det är viktigt att pedagoger höjer upp leken som en 

meningsfull aktivitet och att vi istället hjälper till att understödja leken. Öhman förklarar detta 

såsom att inspirera och uppmuntra i och till lek. Detta menar hon är nyckeln till att kunna 

fördjupa och berika barns lek. På så vis kan vi pedagoger också tolka barns leksignaler och 

gester som i sin tur gör att det skapas lyhördhet och respekt för varandra (Öhman, 2012). När 

jag reflekterar kring min berättelse tänker jag på hur mitt sätt att möta barnen i leken med 

soppan påvisar ett sätt att understödja leken. Genom att komma med olika vägledande 

möjligheter i leken kunde barnen sedan driva den framåt mer självständigt. Genom denna 

delaktighet vill jag få fram att barnen ska utveckla sina lekförmågor. Däremot kan jag tolka 

mitt agerande utifrån Lillemyr och Knutsdotter Olofssons teorier och menar att genom mitt 

handlande påverkade jag även lekens ramar och regler till viss del, trots att jag inte är 

uppmärksam eller känner av det i stunden. 

 

I situationen med Patrik kan jag se en viss skillnad då Patriks kanske försök till understöd 

istället kunde uppfattas som ett kommando. Jag tolkar Öhman, Lillemyr och Knutsdotter 

Olofssons teorier och menar därför att pedagogers delaktighet i lek har en viktig betydelse. 
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Genom att vi visar intresse för deras lek skapar vi även en respekt för lekens existens. När jag 

tänker tillbaka på mitt möte med Emma blir det tydligt för mig att jag agerade utifrån olika 

sätt den ena dagen gentemot den andra. Situationen då vi möttes i leken med tummen var 

detta samspel på bådas villkor och Emma hade en stark inverkan själv. Dagen efter när jag 

försökte få med henne i leken tolkar jag mitt sätt som en uppmaning. Detta förhållningsätt 

tolkar jag därför som att jag intog ett mer styrande perspektiv. Kanske kan detta vara 

förklaringen varför hon då inte ville vara med.  

 

Att ge omsorg genom lek 

I mitt sätt att handla i mötet med Emma funderar jag på om jag gav henne tillräckligt med 

omsorg. Kan man visa omsorg genom att delta i lek eller handlar omsorg till större del om 

fysisk närkontakt? Lillemyr beskriver omsorg i förskolan som ett sätt att visa respekt och stöd 

i förståelse för barn både som grupp men också individuellt. Han menar att genom att påvisa 

detta kan det på sikt skapas en tillit till varandra (Lillemyr 2013, s. 58f). Jag tolkar detta som 

att pedagogers relation och roll har inflytande på hur barn uppfattar omsorg och trygghet. 

Därför blir det tydligt för mig att omsorg nödvändigtvis inte alltid enbart handlar om fysisk 

kontakt utan omsorg kan också innebära lustfylldhet och fantasi. Jag reflekterar återigen över 

Öhmans tankar kring lek som ett sätt att känna välmående och något som barn gör för att det 

är roligt. Jag tolkar även såsom att när något blir roligt finner barn också en trygghet över sin 

tillvaro. I mitt handlande med Emma och tummen visar jag omsorg genom att visa förståelse 

för hennes känslor och en lyhördhet i mitt sätt att bemöta hennes ledsamhet. Jag utnyttjar 

tillfället att skapa ett intresse och en nyfikenhet, på så vis tror jag att detta möte är nyckeln till 

att Emma ska känna sig trygg när hon vistas på förskolan även om jag inte lyckades på ett 

liknande sätt dagen efter.  

 

Men kan det uppfattas som något problematiskt genom att ”binda upp sig” med enbart ett 

barn? När jag ser tillbaka på berättelsen får jag det förklarat för mig hur omsorgen hjälper till 

att också bygga upp en tillit till varandra. I leken med både Emma, Emil och Isabel ser jag hur 

leken gör det möjligt för oss att tillsammans skapa en rolig och lustfylld miljö. Denna 

överenskommelse tolkar jag som en tillit som också bidrar till trygghet. Genom trygghet ser 

jag goda chanser till att skapa goda förutsättningar för bättre samhörighet och tillsammans 

öka ett lustfyllt lärande. Lillemyr framhäver att omsorg och lärande kan tillsammans skapa 

goda förutsättningar för att tillsammans stimulerar varje barn. På så vis faller sig även 
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lärandet som en naturlig del som också växlar mellan lek och lärande (Lillemyr 2013, s. 58–

63). Jag tror därför att det krävs att det finns tydliga rutiner och strukturer i vårt pedagogiska 

arbetssätt så att vi ges tid och möjlighet att både skapa en plats för omsorg och också kunna 

finnas med i lek med ett eller flera barn. Att anpassa miljön så att pedagoger och barn 

tillsammans kan skapa goda lekar, lustfyllda och utvecklande stunder tror jag ökar tryggheten 

och skapar en god möjlighet för tillit så att leken kan skapa omsorg.   
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5. Slutord 

Våra åsikter och tankar är ständigt i förändring. Genom tiden har vi skapat oss nya perspektiv 

som gör att vi börjar tolka och se saker på ett nytt och förändrat sett. Idag lever vi i ett 

samhälle som framhäver barn som kompetenta och aktiva aktörer och där varje individ ska 

formas att bli en självständig medborgare. Tillsammans med barnsynen har även leken haft en 

förändrad syn genom tiden. Vi ser idag lek som en viktig och framträdande del av barns 

lärande, genom leken tolkar jag det som att barn får möjlighet till samspel och plats för att 

utveckla sin självständighet, något som också är en viktig del för att bli aktiva aktörer och 

självständiga medborgare.  

 

Genom att undersöka leken som sker på min förskolegård skapar jag mig en förståelse för hur 

leken har en stark koppling till ett sociokulturellt perspektiv där just mötet och samspelet har 

en rådande betydelse. Jag kan se att barnen tolkar och förstår sin omgivning och tillsammans 

med andra skapar de sig en överenskommelse om hur leken kan vara uppbyggd. Detta gör det 

sedan möjligt för alla deltagare att förstå lekens ramar. Med hjälp av min reflektion har jag 

skapat mig en uppfattning vad som sker i pedagogers delaktighet i barns lek. I mitt möte med 

Emma krävs det att jag som pedagog har en förståelse för vilken roll och hur jag ska delta i 

leken med henne för att lyckas möta hennes oro. Genom att jag på ett lustfyllt och nyfiket sätt 

och med en respekt för att skapa jämvikt gjorde jag det möjligt att möta henne i leken med 

tummen. Detta handlande anser jag även skapade ett sätt för mig att ge Emma omsorg genom 

att på ett tryggt sätt skapa omhändertagande genom lek. En stor anledning att vi kunde mötas i 

leken vill jag också påstå handlar om mitt sätt att ärligt vara intresserad och ta leken på allvar. 

På så vis visar jag som pedagog även att jag ger tid och engagemang för att vilja finnas där i 

leken i mötet med Emma. Något som jag inte riktigt lyckades när jag istället dagen efter valde 

att använda min roll som pedagog genom att uppmana henne att ta del av en lek som då inte 

blev på hennes egna villkor.   

 

När jag ser tillbaka på mitt dilemma om pedagogers sätt att handla och ta del av barnens lek 

på olika sätt kan jag nu tolka detta som något betydelsefullt. Jag tolkar därför att varierade 

synsätt och förhållningsätt i arbetslaget också kan skapa ett bredare och mer nyanserat sätt att 

tolka och förstå barnen på gården. I min berättelse tolkar jag att detta kommer i uttryck genom 

att Sigrid, min kollega, valde att utgå ifrån omsorg genom fysisk kontakt och jag valde att 
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utgå ifrån barn som aktiva lekkamrater. Jag vill därför påstå att det finns stora anledningar att 

vi pedagoger deltar och är med i barns lek. Dels för att vi då blir varse om vad som sker och 

händer i leken men också för att skapa en god tillit till varandra. På så vis ser jag även att det 

finns stora möjligheter genom samspel att skapa ett lustfyllt lärande. Att fortsätta handla på ett 

flexibelt sätt för att inta olika roller som gör det möjligt att möta varje barn individuellt och 

utifrån deras behov kräver också att vårt inträdande i barns lek bör göras på barnens villkor, 

annars finns det risk att vi påverkar leken allt för mycket och istället förstör den eller påverkar 

barnens egna rätt att erövra leken. Att delta i lek kan både ske synligt men också som 

betraktare då vi kan tolka och förstå vad som sker utan att avbryta eller påverka den allt för 

mycket. Jag upplever att det finns en risk att om vi pedagoger inte förstår och tolkar vad som 

sker i leken kan vi också riskera att avbryta eller inte respektera den, något som jag uppfattar 

sker när Patrik försöker leka med Karolina men låter henne inte vara med och påverka den.   

För att skapa denna respekt och utifrån barnens villkor vill jag därför påstå att det är viktigt att 

vi pedagoger gör det möjligt att tillåta oss få tid och utrymme för hängivelse för leken så att vi 

inte riskerar att tappa vårt deltagande. Såsom det skedde i leken mellan mig, Emil och Isabel. 

Genom pedagogers deltagande i barns lek kan vi då synliggöra barns lärande men också skapa 

ett tryggare samspel för att förstå och lära känna varandra bättre genom en trygg tillit i 

samspelet mellan barn och pedagoger. 

 

Jag valde att skriva min uppsats utifrån en essäform. Då jag upplevde att jag kunde tolka och 

reflektera över situationer ur mitt vardagliga arbete som jag har haft svårt att tidigare förstå 

eller hitta lösning på. Denna metod har gett mig ett mycket bredare perspektiv och nya 

infallsvinklar att förstå vardagliga situationer på min arbetsplats i mötet med barn och 

pedagogers delaktighet i deras lek. Det har inte alltid varit lätt att reflektera över mitt eget 

agerande. Tack vare att jag har ständigt kunna bolla idéer och tankar med mina övriga 

seminariekamrater har det gett mig en bättre förståelse och en större insikt över mitt eget 

reflekterande. Dessa perspektiv kommer jag att ta med mig i mitt fortsatta arbete som 

förskollärare framöver. 
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TACK! 

Jag vill rikta ett stort tack till Ramona Rat min handledare i kursen ”Självständigt 

arbete” på Södertörns Högskola. Tack för dina intressanta reflektioner och filosofiska 

infallsvinklar. Det har givit mig ett bredare perspektiv i mitt eget reflekterande och 

skapat mig en djupare förståelse över mitt dilemma genom hela uppsatsens gång. Jag 

vill även avsluta min uppsats genom att rikta ett varmt tack till min 

verksamhetsförlagda handledare och förskolläraren Marianne Cavallin! Tack för din 

fantastiska drivkraft och dina lärorika diskussioner som har inspirerat mig. Du har 

väglett mig genom min utbildning och gjort att jag skapat mig en större förståelse för ett 

bredare och varierat synsätt. Slutligen vill jag tacka för att du lärt mig att vi ständigt 

utvecklas i detta yrke vi har och genom livet.  
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