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Sammanfattning 
 
Bakgrund: Den fria leken är ständigt ett aktuellt ämne och under senare år har det 
framkommit forskning som påvisar hur viktig lek är. Under vår tredje termin blev vi 
medvetna om att inte alla barn deltar i den fria leken tillsammans med andra barn. Vi förstod 
då att det är viktigt att arbeta för att ge alla barn möjlighet att kunna delta. 
 
 
 
Syfte: Att undersöka vad pedagogerna anser om den fria leken och hur pedagogerna arbetar 
för att alla barn skall få möjlighet att delta.  
 
 
 
Metod: I vår studie har vi valt att använda oss av kvalitativa intervjuer. Vi intervjuade 12 
pedagoger på fem olika förskolor. Förskolorna var förlagda i tre olika kommuner vilket vi 
ansåg kunde möjliggöra variation i informanternas svar. 
 
 
 
Resultat: I studien framkommer det att pedagogerna använder sig av olika metoder som 
alla är överförbara till andra förskolor för att på bästa sätt hjälpa alla barn för att de skall få 
möjlighet att vara delaktiga i den fria leken. Det resultat som framkommit är att pedagogerna 
anser den fria leken vara viktig för barns utveckling och lärande. Pedagogerna finner också 
att det är i den fria leken som barnen befäster många kunskaper och skapar nya erfarenheter. 
Forskning visar att den fria leken inte alltid är vad den ser ut att vara. Den kan även innebära 
att barnen upplever en känsla av att inte duga och att de känner sig utanför.  
 
 
 
 
 



Innehållsförteckning 
 
 
Inledning.................................................................................... 1 
 
Syfte och frågeställningar ........................................................ 2 
 
Teoretiska utgångspunkter...................................................... 3 

Forskningsbakgrund................................................................................ 3 
Definitioner av olika begrepp ................................................................. 4 
Teorier om lek......................................................................................... 5 
Lekens betydelse för barn i förskolan..................................................... 6 

 
Metod......................................................................................... 7 

Urval........................................................................................................ 7 
Etiska regler ............................................................................................ 7 
Tillvägagångssätt .................................................................................... 8 
Bearbetning och analys ........................................................................... 8 
Validitet................................................................................................... 9 

 
Resultat...................................................................................... 9 

Pedagogernas definition och syfte med fri lek ..................................... 10 
Barn som inte leker ............................................................................... 11 
Pedagogens roll och arbetssätt .............................................................. 12 
Arbetslaget ............................................................................................ 15 

 
Diskussion................................................................................ 16 

Vidare forskning ................................................................................... 20 
 
Referenslista 
 
Bilaga 1 
 
Bilaga 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Inledning 
 
Oftast anses lek vara en självklarhet. Den ses som en naturlig del redan i barndomen och 
många anser att alla barn kan leka och att leken alltid finns där (Knutsdotter Olofsson, 1992). 
Det här är emellertid något som kan ifrågasättas, då forskning visar att alla barn inte leker 
eller har svårt att delta i lek med andra barn. De pedagoger vi har mött under vår utbildning 
har olika lång erfarenhet men har arbetat med barn som inte leker. Leken är ett ständigt 
aktuellt ämne och under senare år har det framkommit ny forskning inom området som 
påvisar hur viktig leken är för alla barn.  
 
Under vår verksamhetsförlagda utbildning, VFU, blev vi medvetna om att inte alla barn såg 
ut att delta i leken. Vi uppmärksammade att det fanns barn som sprang runt och förstörde de 
övriga barnens pågående lek, barn som stod bredvid och tittade på men även att det fanns de 
barn som satt vid sidan om och alltid lekte för sig själv. Det fanns också barn som hade svårt 
att stanna kvar i leken under en längre tid. De gick från den ena leken till den andra och 
tycktes inte hitta sin roll i någon av de andra barnens lekar. Efter våra iakttagelser frågade vi 
oss därför hur pedagogen skulle kunna arbeta för att ge alla barn möjlighet att få delta. Efter 
diskussion med pedagogerna i verksamheten framkom det att det var självklart för dem att 
det är viktigt att ge alla barn möjlighet att bli delaktiga i den fria leken. Pedagogerna vi pratat 
med under vår VFU finner att det är i den fria leken som barnen befäster många kunskaper 
och skapar nya erfarenheter. Det var däremot inte lika uppenbart för dem hur de skulle kunna 
arbeta för att göra det möjligt för alla barn att bli delaktiga.  
 
Vi har av den anledningen valt att fokusera på hur pedagogerna kan arbeta för att försöka ge 
alla barn en möjlighet att bli delaktiga i den fria leken. Under vår tredje termin på 
Lärarprogrammet läste vi om hur mycket leken betyder och vilka förmågor som barnen 
utvecklar. Även i Läroplanen för förskolan (Lpfö 98) poängteras att ”Leken är viktig för 
barns utveckling och lärande. Ett medvetet bruk av leken för att främja varje barns utveckling 
och lärande skall prägla verksamheten i förskolan” (s. 6). Enligt Lindö (2002) är forskare och 
pedagoger överens om att leken är viktig för barns utveckling vilket även Lillemyr (2002) 
håller med om. Leken kan startas både på pedagogernas och på barnens initiativ men vi har 
valt att fokusera på den lek som barnen själva väljer.  
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Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med vår studie är att fokusera på de barn som av olika anledningar inte ser ut att delta i 
den fria leken. Vi vill undersöka vad pedagogerna anser om den fria leken och hur 
pedagogerna arbetar för att alla barn skall få möjlighet att delta i den fria leken.  
 
Frågeställningar: 
 

o Vad innebär begreppet fri lek för pedagogerna i förskolan? 
o Vilket är pedagogernas syfte med den fria leken? 
o Hur arbetar pedagogerna för att göra det möjligt att få med alla barn i den fria leken? 
 

 
Enligt vår åsikt är all lek betydelsefull i förskolan och att det är viktigt att alla barn får 
möjlighet att delta. Vi vet likväl att en del barn står utanför av olika anledningar. För att 
begränsa oss i vårt arbete väljer vi att fokusera på den fria leken och hur pedagogerna arbetar. 
I vår studie tänker vi inte in på barn med några specifika diagnoser eller inrikta oss på något 
särskilt problemområde, utan väljer istället att fokusera på de barn som av olika orsaker står 
utanför barngruppen. Vi finner att det är pedagogens arbete som är avgörande om alla barn 
får möjlighet till utveckling och lärande i leken. Av den anledningen väljer vi att göra vår 
undersökning utifrån pedagogens perspektiv. Definitioner av begrepp som till exempel lek 
och fri lek beskriver vi under rubriken teoretiska utgångspunkter. 
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Teoretiska utgångspunkter 
 
I det här avsnittet kommer vi att behandla tidigare forskning, definitioner av  centrala begrepp 
samt olika teoretiska utgångspunkter som vi anser vara relevanta för vår studie. 
  
 

Forskningsbakgrund 
 
Vi kommer att sammanfatta resultaten av två studier och ett lekprojekt som är relevanta för 
vårt syfte. Studiernas resultat har gjort oss medvetna om att lärare i förskolan hela tiden 
måste arbeta för att ge alla barn möjlighet att bli delaktiga i den fria leken.  
 
Williams (2001) betonar att vänner och samspel är a och o för att leken skall kunna fungera. 
Hon påvisar att det är viktigt att ge alla barn en möjlighet att få vara delaktiga i leken. Hon 
poängterar emellertid hur betydelsefullt det är med de vuxnas närvaro för det är inte alltid 
som samspelet i leken fungerar. Leken kan både vara rolig och lustfylld samtidigt som den 
kan innebära utfrysning, hot och uteslutning från att få vara med. Vidare menar Williams 
(2001) att det är i leken som barnen får kunskap och att det är genom leken som barnen lär av 
varandra. Att pedagogerna arbetar medvetet för att alla barn skall få möjligheten att delta i 
leken och för att få en positiv miljö är en förutsättning för att barnen skall kunna utvecklas 
och lära sig i samspel med varandra. Ytterligare en viktig faktor är enligt författaren att 
pedagogen utgår från det enskilda barnets behov och utgår från var och ens tidigare 
kunskaper och erfarenheter. Studien betonar också hur viktigt det är att våga ta fram olikheter, 
där lärande bland annat är att våga stå för sina åsikter och kunna argumentera för och emot.  
 
Jonsdottir (2007) visar att pedagogerna ofta uppfattar de barn som har flest vänner som mest 
kompetenta, vilket leder till att pedagogerna har högre förväntningar på de här barnen. Vidare 
menar hon att de här barnen kan fungera som förebilder för de andra barnen. Det kan dock 
leda till att klyftan mellan de barn som är populära och leker med många barn och de barn 
som står utanför ökar. Hon anser då att det finns en risk för att det bildas ett A- och ett B-lag 
om inte pedagogerna är observanta och bekräftar varje barn för sina kunskaper och sina 
framsteg, utan att behöva bli jämförda med andra barn. Det är också viktigt att pedagogerna 
får alla barn att känna sig som en tillgång i barngruppen. Enligt Jonsdottir (2007) påverkar 
pedagogernas val av arbetssätt hur bra barnen kan leka tillsammans och vilka sociala 
förmågor barnen utvecklar. Ett barns förutsättningar för att lära sig samspela med andra och 
att utveckla sociala förmågor till viss del beror på vilken förskola barnet vistas på. En av 
avhandlingens slutsatser är att pedagogerna inte uppfattar alla barn som kompetenta. 
 
Folkman och Svedin (2003) har genomfört ett lekprojekt och följt sex arbetslag i sitt arbete 
med lek under ett år. Resultatet av projektet visar att pedagogerna har en avgörande betydelse 
för hur barn utvecklar sin lek. Författarna kom också fram till att när pedagogerna deltog i 
leken, visade det sig att de barn pedagogerna tidigare ansett kunde leka inte hade den 
förmågan som de från början hade antagit. Det visade sig vara viktigt att pedagogerna själva 
deltog i leken. Genom sin närvaro var det lättare för pedagogerna att se, uppmärksamma och 
inspirera det enskilda barnet, samtidigt som pedagogen kunde fungera som en förebild. 
Vidare arbetade pedagogerna i projektet mycket med att stärka barnens självbild och känsla 
för lek. För att inspirera barnen utgick pedagogerna från barnens egna intressen. Mindre 
lekgrupper skapades i avsikt att ge barnen möjlighet att lära känna varandra och våga leka 
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tillsammans. Många avbrott kan leda till att leken avstannar så pedagogerna försökte att inte 
störa i onödan utan ge barnen tid till att leka färdigt (Folkman & Svedin, 2003). Efter 
projektet hade pedagogerna ett annat synsätt på lek. De blev mer intresserade av vad barnen 
gör samtidigt som de blev mer aktiva i sin pedagogiska roll. Pedagogerna fick en ökad 
förståelse för hur viktig leken är och arbetade medvetet för att alla barn skulle bli delaktiga i 
leken. 
 
 

Definitioner av olika begrepp 
 
Vi har försökt att definiera begreppen teori, lek, fri lek, leksignal och lekregler men har insett 
att de har olika innebörder för olika personer. Av den anledningen förklaras de olika 
begreppen.   
 
 
Teori 
Brodin och Hylander (1998) försöker definiera vad en teori är. De menar att en teori är till för 
att beskriva och göra verkligheten begriplig. Teorier är något som alla människor använder 
sig av och som kan hittas i litteratur och i forskning. Vi kan också komma fram till egna 
teorier genom de erfarenheter som gjorts tidigare i livet och som vi dragit lärdom av. Ordet 
teori förknippas ofta med modeller och stadier som presenterats av forskare. Författarna 
menar vidare att det inte alltid är lätt att få en teori att överensstämma med verkligheten. Vi 
menar att en teori är användbar och gör det möjligt för oss att analysera och förstå en del av 
barnens lek men att en teori inte är tillräckligt täckande för att förklara leken som fenomen i 
sig. I studien har vi tolkat våra svar och försökt analysera dem utifrån de teorier vi finner 
relevanta för vår undersökning.  
 
 
Lek 
Det finns ingen definition som kan redogöra för vad lek egentligen är (Grindberg & Jagtöien, 
2000) vilket Knutsdotter Olofsson (1987) också håller med om. Svårigheterna med att 
definiera begreppet lek kan enligt vår åsikt bero på vilken teori man förhåller sig till och tror 
på samt vilken syn vi har på barns utveckling i leken. Vi har insett att pedagoger och forskare 
definierar lek på olika sätt. Williams (2006) menar att leken är en aktivitet där barnen lär av 
varandra. Gregory Bateson, i Knutsdotter Olofsson (1996) anser att ”Lek är det vi signalerar 
som ’detta är lek’. ”Det vill säga lek är ett förhållningssätt till verkligheten, där det som sker 
inte är vad det ser ut att vara” (s. 50). Leken skall vara frivillig, spontan och lustbetonad 
(Lillemyr, 2002). ”Leken ses också som ett verktyg i pedagogikens tjänst, som en metod för 
att uppnå bestämda syften. Ett sätt att öva in färdigheter och som en väg till att lära sig nya 
kunskaper” (Folkman & Svedin, 2003, s. 120).  
 
 
Fri lek 
Vår definition av fri lek i studien är när barn leker fritt utan en vuxen som styr och som på 
förhand har planerat leken. Det finns däremot inget som hindrar att pedagogen deltar. Moyles 
(1995) menar att fri lek är en lek mellan två aktiviteter då personalen planerar den övriga 
verksamheten medan Jonsdottir (2007) framhåller att fri lek är den tid som barnen inte deltar 
i planerade aktiviteter. Lindö (2002) menar dock att ytterligare kriterier som måste ingå för 
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att kallas fri lek är att leken har uppkommit spontant av barnen själva här och nu vilket vi 
håller med om.  
 
 
Leksignal  
Enligt Knutsdotter Olofsson (2003) är en leksignal något som signalerar om det som sker är 
på lek eller inte. En leksignal uttrycks både med rösten och med kroppsspråket. För att kunna 
leka måste barnet både kunna tyda och förstå andra barns leksignaler samtidigt som det själv 
kan signalera att nu är det lek. 
 
 
Lekregler 
När barn leker är det andra regler som gäller än verklighetens. För att leken skall kunna 
utvecklas måste barnen kunna förstå och veta vilka regler som gäller. Knutsdotter Olofsson 
(2003) menar att det finns tre regler. Den första regeln är samförstånd, vilket innebär att 
barnen är överens om vad och hur man leker. Den andra regeln är ömsesidighet, att alla som 
deltar i leken är lika viktiga oavsett vilka förutsättningar man har. Den tredje regeln är 
turtagande som innebär att alla får vara med att bestämma. Författaren anser vidare att 
lekregler gäller för alla som deltar i leken, både barn och vuxna. Om reglerna inte följs 
avbryts leken. 
 
 

Teorier om lek 
 
Den som söker efter en slutgiltig teoretisk definition av begreppet lek, vilken fångar in alla 
aspekter av leken och sätter dem i system, får sannolikt leta förgäves. Ändå finns det en 
mängd teorier om lek som var och en på sitt sätt analyserar lekens väsen och beskriver lekens 
funktion (Åm, 1992, s 11). 

 
Donald Winnicott anser att barnets allra tidigaste lek uppkommit i samspelet mellan mamma 
och barn. Han menar vidare att ”Leken är inte något inre (känslor, fantasier) och inte heller 
något yttre dvs verkligheten, utan något mitt emellan – ett lekområde, där barnet har magisk 
kontroll” (Knutsdotter Olofsson, 1987, s. 140). Winnicott menar att barn som kommit in i en 
lek inte alltid låter den vuxne och andra barn komma in och avbryta. När barnen befinner sig 
i sin fantasivärld avskärmar de sig och stänger ute omgivningen vilket även Corsaro (1997) 
håller med om. Knutsdotter Olofsson (1992) anser att leken är motsägelsefull. Leken är sann 
samtidigt som den är påhittad. Hon menar vidare att leken är ”som om” och att barnen i leken 
försöker göra sin omvärld begriplig. 
 
Friedrich Fröbel menar att leken är betydelsefull och att barnen i leken tränar sig på att 
samverka samt att barnen utvecklas både fysiskt och psykiskt vilket är grundläggande 
egenskaper för att kunna lyckas i framtiden (Skolverket, 1998). Jean Piagets kognitiva teori 
bygger på att barnen utvecklar olika förmågor i olika mognadsstadier. Han anser även att 
barnet först måste utveckla sitt eget tänkande för att kunna ta andra människors perspektiv 
(Lillemyr, 2002). George Mead hade däremot en teori om att barnets utveckling av sin 
jagbild kräver samspel med andra, både barn och vuxna. Hur jagbilden utvecklas beror på hur 
andra människor uppfattar och bemöter barnet (Evenshaug & Hallen, 2001). Även Lev 
Vygotsky menar att barns tänkande utvecklas i samspel med andra människor och att barnen 
skall utmanas till att bli nyfikna på att upptäcka saker som ligger strax ovanför sin 
utvecklingsnivå (Lillemyr, 2002). Vygotsky i Knutsdotter Olofsson (1987) menar vidare att 
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barnen leker på en utvecklingsnivå som är en nivå högre än den de befinner sig på i 
verkligheten. I den psykoanalytiska teorin menar Sigmund Freud att barnen bearbetar sina 
upplevelser i den lek som sker på barnens egna villkor. Om man som vuxen har förståelse för 
att barnen både bearbetar upplevelser och löser problem i sin lek är det lättare att respektera 
leken. Den psykoanalytiska teorin är däremot inte direkt inriktad på att barnen utforskar och 
lär sig förstå sin omvärld (Åm, 1992). Barnen måste få leka på egen hand utan att någon 
vuxen blandar sig i. Den vuxne skall ha en observerande roll och det skall finnas fri tillgång 
till det material som barnen kan behöva använda sig av i sin lek för att kunna bearbeta 
problem (Lindqvist, 1996).  
 
 

Lekens betydelse för barn i förskolan 
 

I leken 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 (Lpfö 98, s. 6). 

 
Enligt Pramling Samuelsson och Sheridan (2006) erövrar barnet sin omvärld med hjälp av 
leken. De menar att lek och lärande är svåra att skilja åt, barnen leker när de lär och lär när de 
leker. Jagtöien, Hansen och Annerstedt (2002) påpekar däremot att då leken ses ur barns 
perspektiv så leker de inte för att lära utan bara för att de tycker det är roligt att leka. Löfdahl 
(2007) anser att leken betecknas som rolig och lustfylld så länge barnen är glada och nöjda. 
Lillemyr (2002) menar att barnen övar sig på att samarbeta samtidigt som de stärks som 
individer i lek tillsammans med andra barn. För att kunna samarbeta menar han att barnen 
måste kunna vara spontana, kreativa, ha förmåga till inlevelse och att samtidigt vara flexibla. 
Det är de här förmågorna som barnen behöver erövra för att leken skall kunna utvecklas och 
fortgå enligt författaren. ”För att ingå i ett samspel måste man också ha en lust att dela tankar 
och upplevelser med andra och en tro på att man själv har något att ge” (Folkman & Svedin, 
2003, s. 59). Knutsdotter Olofsson (1992) poängterar att lek ger barnen möjlighet att 
utvecklas till en bra vän då leken övar sociala förmågor. Lek ger kompetens, erfarenhet och 
glädje vilket Lillemyr (2002) håller med om. Han menar även att leken är viktig för barn då 
de får en möjlighet att prova olika saker och får nya erfarenheter utan att någon bedömer det 
de gör, att de kan få leka helt utan prestationskrav. Vidare anser Knutsdotter Olofsson (1992) 
att leken är bra för att utveckla barns känslor då den ger utrymme för bearbetning. Lekens 
medvetandetillstånd är bra för hälsan och leder till välbefinnande. Sommer (2005) håller med 
Knutsdotter Olofsson (1992) om att barnen utvecklar sociala kompetenser och han menar 
vidare att de barn som har lätt för att fantisera och är kreativa har lättare att få en högre 
position i barngruppen.  
 
Lamer (1991) menar att det finns en negativ sida av den fria leken. Med det menar författaren 
att det ibland skapas en rangordning där det finns barn som utnyttjas av de andra. Det finns 
också de barn som inte får vänner och som inte alls får vara med och leka och ingå i 
gemenskapen vilket är betydelsefullt för att kunna utvecklas, vilket Löfdahl (2007) håller 
med om. Hon menar också att leken kan uppfattas som negativ eftersom den kan innehålla 
både maktpositioner, uteslutningar och andra tråkigheter. ”Leken kan till och med vara en 
obehaglig upplevelse för barnen när de kämpar med att skaffa sig en position” (Löfdahl, 2007 
s. 28).  
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Metod 
 
Larsson (1994) anser att det går att dra nya lärdomar av de resultat som framkommer vid 
kvalitativa metoder. För att få svar på vårt syfte har vi valt att genomföra en kvalitativ studie 
med öppna intervjufrågor för att få så varierande svar som möjligt. Den här kvalitativa 
metoden finner vi vara det verktyg som vi förmodar skall ge oss bäst svar på våra 
frågeställningar, då vi tror att metoden ger oss mest djupgående svar. Kvale (1997) menar att 
det är en stor fördel med intervjuer på grund av deras öppenhet. Enligt Eliasson (1994) ger 
vår metod oss möjlighet att komma verkligheten närmare, än om vi skulle ha genomfört vår 
undersökning med hjälp av andra metoder. Både Backman (1998) och Kvale (1997) 
poängterar att kvalitativa metoder passar bäst för att få svar på människors åsikter och 
erfarenheter i livet. Vid arbetets inledning diskuterade vi andra val av metoder för att nå vårt 
syfte och fann då att även observationer kunde vara ett tänkbart alternativ. Fördelen skulle 
kunna vara att vi kartlägger hur pedagogerna faktiskt arbetar och inte hur de skulle vilja 
arbeta vilket även Backman (1998) och Kvale (1997) poängterar. Nackdelen är emellertid att 
den fria leken oftast inte har någon särskild tid eller plats på dagen. Det hade därför varit 
svårt att veta när vi skulle ha observerat i verksamheten. Att enbart använda oss av 
observation som metod hade inte heller kunnat ge oss svar på alla våra frågeställningar.  
 
 

Urval 
 
Enligt Alexandersson (1994) är det tillåtet att välja förskolor och pedagoger som vi anser 
vara en tillgång för vår studie och som kan ge svar på våra frågeställningar. Vår ambition var 
från början att söka förskolor som har profilering lek. Under vårt sökande upptäckte vi att det 
fanns få förskolor som hade just den profileringen men att de flesta förskolor emellertid 
betonande hur viktig de ansåg leken vara. Utifrån den här vetskapen bestämde vi oss att för 
att välja förskolor i några olika kommuner men att de nödvändigtvis inte behövde ha någon 
särskild profil. Vi valde slutligen att tillfråga fem förskolor i tre olika kommuner om 
pedagogerna ville delta i vår studie. Anledningen till att vi valde olika kommuner var för att 
de kanske fokuserat sina fortbildningsinsatser på olika områden. Pedagogernas arbete med 
den fria leken skulle därmed kunna se olika ut. Det här är enbart något som vi tror och inget 
vi kan veta med säkerhet. På varje förskola har vi i genomsnitt intervjuat två pedagoger, totalt 
tolv stycken. De flesta pedagogerna hade erfarenhet av barn som av olika anledningar har 
svårt att delta i lek tillsammans med andra barn. Det var för oss ett bra kriterium för att få 
svar på våra frågeställningar i vår studie. I vår utbildning är vår inriktning förskola och 
förskoleklass men vi har enbart valt att intervjua pedagoger i förskolor.  
 
 

Etiska regler 
 
I en undersökning är det enligt vår åsikt viktigt att ta hänsyn till de etiska forskningsregler 
som finns vilket vi har haft i beaktande då vi har arbetat med vår studie och väljer här att göra 
en kort sammanfattning av Humanistisk – samhällsvetenskapliga forskningsrådet (1999). Det 
finns fyra huvudkrav varav det första är informationskravet vilket innebär att informanten i 
förväg skall få ta del av studiens syfte, få vetskap om att deltagandet är frivilligt och att 
informanten när som helst kan avbryta sin medverkan. Det är även viktigt att informanten får 
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information om hur de kan komma i kontakt med de ansvariga för studien. Det andra är 
samtyckeskravet där informanten själv får avgöra om han eller hon vill delta i studien. Det 
framkommer även att den som deltar har rätt att välja hur länge och på vilka premisser 
deltagandet ska ske. Tredje kravet är konfidentialitetskravet där det är viktigt att tänka på att 
inte informantens identitet avslöjas. Det skall inte gå att tyda vem som sagt vad för en 
utomstående läsare. Insamlat material skall inte heller finnas tillgängliga för någon utifrån. 
Slutligen det fjärde kravet som är nyttjandekravet där allt material som samlats in enbart skall 
användas till det ändamål som informanten har informerats om (Humanistisk – 
samhällsvetenskapliga forskningsrådet, 1999).  
 
 

Tillvägagångssätt 
 
Det vi först började med, var att sammanställa och skriva ner våra intervjufrågor och ett 
missivbrev (se bilaga 1). För att kontrollera kvalitén på våra frågor genomfördes en 
provintervju på en för oss bekant förskola. Anledningen till att vi gjorde en provintervju var 
för att se om våra frågor behövde formuleras om men vi kom fram till att de var relevanta i 
förhållande till vårt syfte och gjorde därmed inga ändringar. Vår första kontakt med 
förskolorna bestod av telefonsamtal med de berörda rektorerna. Avsikten med samtalen var 
att få tillstånd att tillfråga pedagogerna om de ville delta i vår intervju. Vi ansåg att det var 
viktigt att tänka på etiken och valde att utgå från forskningsrådets etiska regler som vi 
sammanfattat tidigare i vår studie. Då vi fått rektorernas godkännande frågade vi 
pedagogerna om de ville delta i våra intervjuer. Vi valde inte ut någon speciell pedagog då vi 
ville att deltagandet skulle vara frivilligt utifrån eget intresse och lät de som arbetade på 
avdelningen själva bestämma. Det var ingen som hade svårt att bestämma sig för att delta i 
studien, däremot skulle de återkomma angående lämpliga tider för intervjusamtal. Under 
telefonsamtalet informerade vi även om syftet med vår studie. Därefter skickades missivbrev 
ut per mail. Brevet informerade pedagogerna återigen om vårt syfte och att deltagandet var 
frivilligt. I brevet framgick det dessutom att de när som helst kunde avbryta sin medverkan 
och att vi med tanke på anonymiteten skulle använda oss av fingerade namn. Vi uppgav 
också våra namn och mailadresser för att det skulle vara lätt att komma i kontakt med oss. 
 
För att vara säkra på att inte gå miste om information och för att vi båda skulle få svaren i sin 
kontext valde vi att närvara vid intervjuerna båda två. En av oss hade emellertid en mer 
framträdande roll och genomförde intervjusamtalen medan den andre av oss hade en mer 
observerande roll, vilket i förväg hade talats om och accepterats av informanterna. För att 
underlätta vår analys dokumenterade vi svaren med hjälp av bandspelare. Sjöström (1994) 
poängterar att det är viktigt att kunna återgå till insamlat material. Kvale (1997) menar också 
att bandinspelning underlättar utskrifter av intervjuer. Efter genomförandet av våra intervjuer 
ville vi tacka våra informanter på något sätt och beslöt oss för att skicka ut tackkort till de 
pedagoger som medverkat. 
 
 

Bearbetning och analys 
 
Efter våra intervjuer lyssnade vi på och skrev ner två av de inspelade intervjuerna så noggrant 
som möjligt. Tanken med att genomföra utskrifterna tillsammans berodde på att vi ville ha en 
gemensam utgångspunkt då vi skulle dela upp intervjuerna och genomföra de resterande 
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utskrifterna var för sig. Avsikten var att utskrifterna skulle bli så likartat nedskrivna som 
möjligt så att vi lättare kunde tolka och analysera svaren i efterhand. För att säkerhetsställa att 
vi uppfattat det som sades på bandet träffades vi återigen och lyssnade tillsammans på banden 
och läste igenom våra utskrifter. För att inte banden skulle komma i orätta händer förvarade 
vi dem i ett låst rum. Resterande arbete med studien har vi gjort tillsammans för att undvika 
att en av oss har egna värderingar som inte överensstämmer med den andres vid tolkningen 
av svaren. Kvale (1997) menar att intervjuarens tidigare erfarenheter och personliga förmågor, 
till exempel lyhördhet och förmåga att sätta sig in i andra människors situation kan påverka 
resultatet vid tolkning av svaren. När vi har analyserat har våra svar har vi gjort det utan 
obehöriga närvarande för att inte avslöja våra informanters identitet. Vi försökte dela in 
svaren i olika delar vilket vi ansåg skulle göra det lättare för oss att analysera svaren i 
förhållande till vårt syfte. Det innebar att vi först lyssnade på och läste igenom våra svar för 
att få en helhet. Därefter började vi med att analyserade en fråga i taget för att säkerställa att 
vi inte förbisåg de likheter och olikheter som framkom. Vi avsåg inte att göra en jämförelse 
dem emellan utan har under analysfasen försökt att tolka och beskriva det som gick att utläsa 
ur svaren på ett så tydligt sätt som möjligt. Vidare antecknades nyckelord och vi skrev ner 
hur många som svarat på samma sätt för att få en uppfattning om det var några få eller ett 
flertal som använt sig av likvärdiga beskrivningar då de svarat på våra frågor. Nyckelorden 
delades sedan in under, som vi ansåg, lämpliga rubriker vilket går att utläsa i vår resultatdel 
och kopplades till litteratur. Analysen gjordes varje del för sig och presenteras som en 
sammanfattning för att underlätta för läsaren. ”Analys innebär helt enkelt att plocka isär och 
undersöka delarna” (Starrin, 1994, s. 28). Vid redovisningen av vårt resultat väljer vi att 
använda oss av begreppet informanter eller pedagoger för att inte avslöja de intervjuade 
personernas identitet.  
 
 

Validitet 
 
Under våra intervjuer upplevde vi att våra informanter kändes både trovärdiga och ärliga 
eftersom de inte enbart påtalade det positiva med sitt sätt att arbeta utan de var även 
självkritiska och vi uppfattade deras svar som realistiska. När det gäller vår empiriska studie 
har vi regelbundet återgått till råmaterialet för att vara säkra på att vi i vår analys förhåller oss 
till det som faktiskt har kommit fram. Tolkningen av resultatet har vi relaterat till ett flertal 
källor vilket är en viktig faktor gällande validitet enligt Larsson (1994).  
 
 

Resultat 
 
Resultaten presenteras under fyra olika rubriker som beskriver pedagogens sätt att tänka och 
arbeta när det gäller barns fria lek. Vi har analyserat varje del för sig och gjort en kort 
sammanfattning efter varje rubrik för att analysen skall bli tydlig för läsaren. Resultatet är 
indelat under följande rubriker: 
 

• Pedagogernas definition och syfte med fri lek 
• Barn som inte leker 
• Pedagogens roll och arbetssätt 
• Arbetslaget 
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”Att skydda undersökningspersonernas privatliv genom att förändra namn och identifierande 
drag är ett viktigt inslag vid redovisning av intervjuer” (Kvale, 1997, s. 109). För att 
säkerställa informanternas anonymitet i vår studie har vi valt att använda oss av de fingerade 
namnen Anna, Beata, Cecilia, Denise, Emma, Frida, Greta, Hanna, Ida, Julia, Klara och Lisa 
då vi använder oss av citat ur intervjuerna. 
 
 

Pedagogernas definition och syfte med fri lek 
 
Många pedagoger hade svårt att hitta en klar definition av fri lek. De flesta pedagoger anser 
emellertid att fri lek är när barnen själva bestämmer vad de vill leka utan en vuxen som styr. 
De menar vidare att det också är en lek som sker på barnets egna initiativ där de själva får 
välja vilka material som behövs i leken för att den skall kunna fortgå. Några informanter 
menar också att den fria leken är en lek som skall vara lustfylld och genomföras med glädje. 
Syftet med den fria leken är enligt informanterna att barnen skall få utvecklas i leken och få 
använda sin fantasi, få upptäcka och lära sig nya saker.  

 
Ja, att barnen ges tillfälle att leka med det som intresserar dom då för stunden. Att man ger 
dem tid och möjlighet /…/ och material. (Beata) 
 
… det är ju mycket fantasin som flödar i den fria leken med rollekar … (Beata) 
 
…lust å glädje å man fantiserar, skapar någonting tillsammans. (Ida) 

 
Pedagogernas syfte med den fria leken hänger samman med hur mycket tid leken ges. Alla 
informanter anser att den fria leken är av stor betydelse för barns utveckling och lärande och 
en del av pedagogerna prioriterar den också framför andra aktiviteter.  
 

Märker vi att den fria leken fungerar så måste vi inte avbryta för att vi har samling klockan 
tio eller så va, då kanske vi bestämmer att nej vi tar inte samling just nu. Vi kanske kan ta den 
senare när det passar. Ibland kan, man kan göra så att alla kanske inte behöver vara med på 
samlingen jämt. (Julia) 

 
Det framkommer också att pedagogerna i verksamheten har försökt att förlägga planerade 
aktiviteter i samband med rutinsituationer för att skapa så få avbrott som möjligt. De menar 
att det leder till att det blir mer sammanhängande tid över för den fria leken då de flesta 
pedagoger menar att den bör få än mer utrymme än vad den har idag. En pedagog ansåg till 
och med att den fria leken är grunden för allt lärande och att leken av den anledningen måste 
ges tid och utrymme. Många informanter poängterade även att den fria leken är viktig för 
barnen då de tränar ett flertal olika förmågor. De menar att barnen stimulerar den sociala 
förmågan genom att de samspelar med varandra då de provar på olika roller. I våra svar 
påpekade tre av informanterna också att det är i den fria leken som barnen får en möjlighet att 
bearbeta upplevelser de varit med om. 

 
… social träning, jag menar det är ju förberedelser för hela vuxenlivet på nåt sätt å dom leker 
ju allting i sin fria lek. (Lisa) 
 
Det man har sett det kan man få pröva i leken. (Denise) 
 
… barnen omsätter ju det som de upplever i sin närhet… och leker det …(Anna) 
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En informant menar att ett av deras syfte med den fria leken är att barnen skall få möjlighet 
att skapa nya kontakter. Hon förklarade att nya kontakter kan skapas genom att ett barn ser 
vad de andra barnen leker med. Genom att iaktta vad de andra leker kan barnet se vilken av 
aktiviteterna som verkar mest intressant. Barnet väljer sedan aktivitet efter eget intresse 
oberoende av vilka barn som startat leken. Vidare menar informanten att barnet kanske börjar 
leka med nya barn som det inte haft någon nära relation till tidigare. Tre av informanterna 
påpekade också att barnen tränar språket och turtagandet. 
 

… att öka social kompetens och kommunikation i språk allting. (Hanna) 
 

… dom lär ju sig turtagandet, ge och ta, kompromissa … (Beata) 
 
 
Sammanfattning  
Precis som många forskare och författare har påtalat är det svårt att definiera fri lek, vilket 
även våra informanter framhåller. De var ändå övertygade om och betonar att den fria leken 
är viktig för barns utveckling och lärande. Synen på den fria leken ser lite olika ut beroende 
på vilken förskola informanterna arbetar på. Några anser att den fria leken är så viktig att den 
prioriteras framför de planerade aktiviteterna medan andra har fri lek den tid som blir över 
efter att de styrda aktiviteterna har ägt rum, vilket överensstämmer med Jonsdottirs (2007) 
definition av fri lek. Det framgår att pedagogerna arbetar medvetet för att få in den fria leken 
allt mer i sin verksamhet. De försöker planera styrda aktiviteter som till exempel samling i 
samband med de naturliga avbrott som ändå sker för till exempel mat och vila. De flesta 
menar att det är i den fria leken som barnen får tillfälle att prova på olika roller. Det är också 
flera informanter som anser att barnen bearbetar tidigare upplevelser i leken vilket även 
Knutsdotter Olofsson (1987) menar men hon poängterar också vikten av att barnen måste få 
tillräckligt med tid. Hon anser vidare att barnen skapar nya erfarenheter i leken som de kan 
använda sig av i framtiden.  
 
 

Barn som inte leker 
 
Informanterna menar att alla barn leker men att de kanske inte leker i samspel med andra barn. 
De har då gett exempel på barn som hellre leker själva eller tillsammans med någon vuxen.  
 

… vill bli lite omhändertagen tror jag, underhållen nästan så. (Frida) 
 
… det är ju alltid roligt att leka med vuxna, det blir ju mer på ett annat vis … (Beata) 
 

Pedagogerna menar att barnen behöver ha en god självkänsla, självförtroende, ett intresse för 
den fria leken och ha uppnått en viss mognadsnivå för att kunna utvecklas till en bra lekare. 
 

… alla barn skall få träna sig i att bli lekare. (Ida) 
 
De menar vidare att en orsak till att barn inte leker kan vara att de inte har lärt sig lekreglerna 
eller har svårt med att tolka leksignalerna. De berättade även om barn som har svårt att 
koncentrera sig och inte kan hålla på med en aktivitet mer än en kort stund. Barnen springer 
ofta runt mellan de olika aktiviteterna och ibland förstör de för andra barn bland annat genom 
att ta deras saker. 
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… egentligen, de vill ju leka fast de vet inte hur man tar kontakt eller kan, har inte lärt sig 
reglerna riktigt … (Greta) 

 
En informant poängterade att det är viktigt att pedagogen reflekterar över om barnet alltid har 
svårt att komma igång med leken eller om problemet plötsligt har uppstått. En del barn kan 
tillfälligt dra sig undan i leken under en period om de har problem hemma eller om barnet har 
varit med om en svår händelse. Pedagogerna påtalar också att det är individuellt hur mycket 
och hur länge olika barn vill leka tillsammans men även vad de vill leka med. Det finns barn 
som har ett behov av att kunna få leka själv och det måste pedagogerna vara medvetna om och 
kunna tillåta ibland. 
 

Sen finns det ju barn alltså som gärna leker för sig själva och inte vill bli störda. (Frida) 
 
 
Sammanfattning  
Pedagogerna som deltagit i vår studie menar att de inte har någon erfarenhet av barn som inte 
leker alls men att barnen ibland kan ha svårigheter i samspelet med andra vilket Williams 
(2001) framhåller är viktigt för att leken skall kunna fungera. Lamer (1991) anser att om 
barnen inte får möjlighet att delta i leken får de sämre möjligheter att förbättra de förmågor 
leken utvecklar. De kan också ha svårt att tolka leksignaler och förstå lekregler. Knutsdotter 
Olofsson (1987) menar att de barn som inte förstått leksignalen och som inte kan lekreglerna 
inte har möjlighet till lek med andra barn, vilket även Sommer (2005) håller med om. Han 
menar även att ett barn utesluts ur leken om det inte kan lekreglerna. När pedagogerna har 
beskrivit barn som av olika anledningar har svårt att delta i den fria leken har det framkommit 
att barnen ofta är tysta, rastlösa eller utagerande. Om ett barn har ett destruktivt eller passivt 
lekbeteende var alla informanter överens om att det krävs en aktiv insats av en pedagog för 
att hjälpa barnet vidare, vilket även Kadesjö (2001) vidhåller. Han menar att alla måste 
hjälpas åt för att bryta ett destruktivt mönster snabbt för att barnet inte skall uppfattas negativt 
av omgivningen.  
 
 

Pedagogens roll och arbetssätt 
 
Alla informanter var överens om att den fria leken kräver de vuxnas närvaro. Många av 
informanterna anser att de måste vara observanta på hur barnen leker men några av 
pedagogerna menar att de skulle behöva mer tid för observationer än vad de har idag. De 
anser att det är viktigt att observera då leken inte alltid är vad den ser ut att vara och alla barn 
kanske inte är med i samspelet.  
 

… ibland kan man tro att de är med i leken fastän de bara är bredvid så tittar man noggrant så 
ser man ju att han inte är med i samspelet alls då. (Julia) 
 
… man får hela tiden vara observant på vad är det som händer och sker. Även ifall de leker 
tillsammans så vet man ju inte riktigt hur leker de egentligen då? (Beata) 
 
… men tittar man noga och hör framförallt kommentarer så är det inte alltid som det är på 
allas villkor utan det kan vara någon som styr och ställer … (Greta) 
 
… för man kan tycka att en lek fungerar toppenbra men det kan vara, alltså i leken kan de 
vara jätteelaka emot varandra som man inte märker. (Frida) 
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Det finns några pedagoger som menar att de också fungerar både som inspiratör, arbetsledare 
och serviceperson, vilket innebär att de ger barnen den hjälp och det material de kan behöva 
för att leken skall kunna fortgå. Om ett eller några barn inte kan komma igång med den fria 
leken påtalade en informant att de utgår från tre frågor om de behöver hjälpa till för att starta 
upp leken. 
 

För det kan bli så här ibland att i den fria leken att alla hittar ju inte sin plats av barnen och då 
får man ju liksom hjälpa dom och vi använder oss ofta av tre frågor, alltså: 

• Vad vill du leka? 
• Med vem vill du leka? 
• Var vill ni vara?                                                            (Julia) 

 
Alltså vi finns ju där hela tiden tillhands och är lekberedda /…/ men att det är barnen som styr 
leken och så går vi in och hjälper till när det behövs. (Julia) 

 
Det framkommer också att pedagogerna oftast inte deltar i själva leken utan cirkulerar runt 
för att kunna observera och se alla barn. Det anses vara en förutsättning för att kunna 
uppmärksamma om och i så fall var man behöver gå in för att stötta barnen. Med att stötta 
menar informanterna att pedagogen kan behöva gå in och hjälpa barnen att lösa konflikter 
samt att eventuellt leka in ett barn som har svårt att komma in i leken. I de fall då barnen 
leker men verkar bli osams är det lättare för pedagogen att kunna påverka barnen om man 
själv tar en roll i leken istället för att bara gå in och tala om vad som är rätt och fel. För att 
hjälpa in ett barn i leken kan pedagogen försöka hitta en roll och gå med in i leken 
tillsammans med barnet. Då barnet börjat leka kan pedagogen successivt dra sig undan. 
Några av informanterna poängterade att samtidigt som ett barn vill vara med att leka så är det 
viktigt att respektera en redan pågående lek.  
 

… man respekterar den leken som pågår, leker tre personer frisör och de har faktiskt inte 
plats för en fjärde för den leken är full, då måste vi och barnet acceptera det. (Cecilia) 
 
Så att det är en balansgång hur man kan leda in, sen är det ju gånger där det går bra och att 
det fattas en roll i leken … (Hanna) 

 
I de fall där pedagogerna valt att inte bryta en pågående lek har de oftast startat upp en 
aktivitet eller lek själva med barnet utifrån barnets intresse, vilket enligt informanterna många 
gånger leder till att fler barn vill delta.  
 

Man kanske bygger någonting och då , då brukar de andra komma eller i alla fall någon mer 
komma. (Anna) 

 
En informant berättade om ett barn som inte vågade leka. Pedagogen hade då pratat med 
föräldrarna för att få information om vad barnet var intresserat av att leka med hemma för att 
på så sätt kunna förändra miljön i förskolan. Tanken var att göra miljön på förskolan så 
hemlik som möjligt för att skapa trygghet och väcka lusten till lek genom att bygga vidare på 
det barnet var intresserat av sen tidigare. I ett annat fall arbetade pedagogen själv med ett 
barn för att det skulle våga börja leka men också för att lära sig turtagande och lekregler. 
Leken utvecklades och pedagogen försökte så småningom starta en aktivitet med barnet som 
var tänkt att locka till sig fler barn och på så sätt försöka skapa kamratrelationer. När det 
däremot gäller de barn som leker själva för att de har svårt med kamratrelationer upplever 
några av pedagogerna att de här barnen ofta kan fastna i en aktivitet som de känner sig trygga 
med. De sitter till exempel och pysslar hela tiden.  
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… som har det som ett stort intresse då ska de naturligtvis få göra det fast att man kanske kan 
uppmuntra att det barnet sitter ihop med sina kompisar så där så att det blir som att man gör  
det tillsammans… (Lisa) 

 
En annan informant menar att om ett barn har ”fastnat” i en aktivitet så är det viktigt att 
hjälpa barnet att bryta vanan för att kunna upptäcka nya saker. Det kan ske genom att pysslet 
plockas bort och att nya saker erbjuds.  
 

…då kanske man väljer och ta bort pyssel och säger att nu får vi göra något annat istället … 
(Julia) 
 

Då det gäller de barn som springer runt och förstör anser informanterna att det är viktigt att 
det finns en pedagog i närheten så att de kan ligga steget före och stoppa de barn som bråkar 
för att förhindra negativ kontakt med andra. Det framkommer vidare att pedagogen lättare 
kan uppmärksamma de positiva kontakter som ändå tas och direkt kunna uppmuntra ett gott 
beteende. Informanterna poängterade att om en pedagog sitter ner så upplever barnen 
trygghet samtidigt som det har en lugnande effekt på hela barngruppen.  
 
 
Sammanfattning 
Det framgår av resultatet att pedagogerna i vår studie är betraktare så länge leken fungerar. 
Det är först när det uppstår situationer då inte leken fungerar eller om något barn inte får vara 
med som pedagogerna går in aktivt i leken. Brodin och Hylander (1998) menar att det är 
viktigt att pedagogerna kan göra en avvägning om de behöver gå in i leken eller inte och det 
stämmer väl överens med hur pedagogerna i studien arbetar. Det visar sig också att 
pedagogerna måste kunna avgöra om ett barn går att leka in i en pågående lek eller om de ska 
välja att starta en ny aktivitet tillsammans med barnet. 
 
Atterström och Persson (2000) menar att pedagogerna inte skall leta efter brister. Enligt vår 
uppfattning så gjorde informanterna i vår undersökning inte det. Samtalen handlade istället 
om hur de kan arbeta för att hitta barnens lust att leka utifrån barnens intressen och förmågor. 
Även Brodin och Hylander (1998) menar att det viktigt att pedagogen möter barnet på dess 
nivå och kan väcka deras intresse för lek. För att hjälpa de barn som har svårt att börja leka 
kan pedagogen ge förslag på aktiviteter som till exempel att pussla eller läsa en bok. De kan 
också gå med in i leken och försöka hitta en roll till barnet men återigen poängterade 
informanterna hur viktigt det är att både pedagoger och barn respekterar den redan pågående 
leken vilket även stämmer överens med vad Campner och Persson (2000) anser. Samtidigt 
menar Corsaro (1997) att det inte alltid är enkelt att leka in ett barn då de lekande barnen 
försöker skydda den redan pågående leken. Knutsdotter Olofsson (2003) anser att barn som 
blir störda i sin lek kan bli uppretade och aggressiva men om barnen däremot får leka klart 
blir de belåtna och tillmötesgående.  
 
Jonsdottir (2007) poängterar att pedagogernas val av arbetssätt påverkar vad barnen lär sig i 
den fria leken och vilka förmågor barnen utvecklar men även hur bra barnen fungerar 
tillsammans i leken. Williams (2001) anser att ytterligare en viktig förutsättning för att leken 
skall kunna utvecklas är att pedagogerna medvetet arbetar för att skapa en positiv miljö. 
Informanterna menar vidare att det även är viktigt att pedagogerna är observanta på hur leken 
utvecklar sig. Jagtöien m fl (2002) anser att bara för att barn befinner sig på samma ställe 
innebär det inte att de leker tillsammans. Ibland kan barnen behöva hjälp och stöttning för att 
leken skall kunna fortgå. Pedagogerna poängterar att det är viktigt att ha barnens 
mognadsnivå i åtanke då man försöker leka in barnen. Vygotsky i Williams, Sheridan och 
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Pramling Samuelsson (2000) menar att de andra barnen i leken kan befinna sig på en högre 
nivå vilket kan ha en stimulerande effekt på barnets utveckling. I vår analys visade det sig att 
pedagogerna har olika sätt att arbeta på med de barn som gärna väljer samma aktivitet varje 
gång. En pedagog valde att låta barnet fortsätta med sin aktivitet men försökte ändå att skapa 
ett samspel med andra barn i anslutning till aktiviteten medan en annan pedagog valde att 
plocka bort materialet för att stimulera barnet till att prova nya saker. Knutsdotter Olofsson 
(1987) anser att det material pedagogerna väljer att tillföra har betydelse för vad barnen 
kommer att leka.  
 
 

Arbetslaget 
 
En informant menar att om pedagogen observerar ett mindre antal barn är det lättare att 
upptäcka om någon står utanför den fria leken. Av den anledningen har de flesta pedagoger i 
arbetslaget ett antal kontakt- eller ansvarsbarn som de har huvudansvaret för. Om pedagogen 
upptäcker ett barn som har svårigheter med den fria leken är det viktigt att dokumentera för 
att arbetslaget sedan skall kunna analysera situationen och komma fram till hur de bäst kan 
arbeta för att hjälpa barnet. Vidare berättade informanten att arbetslaget kan upprätta en 
handlingsplan för hur det fortsatta arbetet skall komma att se ut.  
 

Då kan ju den bli /…/ den kan ju bli ett redskap för hela barngruppen om man säger för det som 
är bra för ett barn kan ju bli bra för alla barnen. (Lisa) 

 
En informant poängterar hur viktigt det är att pedagogerna gör en uppföljning av hur arbetet 
har gått och en annan informant menar att arbetslaget måste diskutera igenom och komma 
fram till ett gemensamt förhållningssätt i hur de skall bemöta alla barn. Elva av tolv 
informanter försöker diskutera med varandra om hur de skall gå tillväga med de barn som har 
svårt att delta i lek tillsammans med andra barn. Som en av informanterna berättade så är det 
inte säkert att alla pedagoger i arbetslaget uppfattat barnets lek eller brist på lek på samma 
sätt.  
 

… för givetvis så ser jag en del och de andra ser nåt annat och så lägger vi ihop detta och ser 
hur vi kan arbeta framåt. (Frida) 
 
… sen får man ju diskutera vad vi ska göra och så vem som ska vara ansvarig för det. (Klara) 
 

I våra intervjuer framkommer det att arbetslagen har pedagogiska diskussioner. Vid 
diskussionerna kan arbetslaget planera sin pedagogiska verksamhet och diskutera en speciell 
händelse eller ett enskilt barn. Om det finns behov kan de få hjälp av en specialpedagog. Två 
av informanterna kallade diskussionen för boksamtal, barnomsorgskonferens, och där är 
alltid en specialpedagog närvarande. I boksamtalet samtalar man kring en händelse eller 
situation. Syftet med diskussionen är att pedagogerna skall få idéer och förslag på hur de kan 
arbeta med barn i en specifik situation eller vid en särskild händelse. Här skall det inte framgå 
vilket barn som diskuteras. Pedagogerna har goda erfarenheter kring samarbetet. En 
informant menar att det är lätt att bli ”hemmablind” och då är det bra att det kommer in 
någon utifrån som kan se händelsen ur ett annat perspektiv och som samtidigt kan ge tips och 
idéer. Några av informanterna berättade att arbetslaget har regelbundna pedagogiska 
handledningstillfällen med specialpedagogen oavsett om de har problem eller inte. Det 
upplevs som mycket positivt då pedagogerna menar att det är enklare att ta kontakt vid 
problem om man har en relation till varandra sedan tidigare. 
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Sammanfattning  
Pedagogerna i Folkman och Svedins (2003) lekprojekt uppmärksammade lättast om ett barn 
stod utanför när de själva deltog i leken. I intervjuerna framkommer det emellertid att 
informanterna upptäcker barnen som står utanför då de observerar. Pedagogerna menar att då 
de observerar några barn och dokumenterar det som de iakttar så blir det lättare att upptäcka 
om något barn inte ingår i den sociala gemenskapen. Att sedan använda dokumentationen 
som grund i arbetslaget för analyser och upprättande av handlingsplaner är betydelsefullt för 
att komma framåt i arbetet med det enskilda barnet. Pedagogerna menar vidare att det är 
viktigt att man även gör en uppföljning. Det blir då möjligt för dem att se hur 
handlingsplanen fungerat och vilka mål som uppnåtts. Om ett arbetslag arbetar fram ett 
gemensamt förhållningssätt skapas enligt några informanter en trygghet för alla barn i 
barngruppen. De menar vidare att det är viktigt att arbeta på ett medvetet sätt och kunna ta 
hjälp utifrån. Mathiasson (1994) menar att den som kommer utifrån inte skall ge förslag på 
färdiga lösningar utan att den personen istället skall hjälpa arbetslaget att komma fram till 
egna svar. En specialpedagog kan till exempel hjälpa arbetslaget att se händelser ur nya 
perspektiv och så att pedagogerna kommer fram till hur de skall fortsätta sitt arbete på bästa 
sätt.   
 
 

Diskussion 
 
Den valda metoden anser vi vara den mest lämpliga för att få så djupgående svar som möjligt. 
Nackdelen med att använda sig av intervjuer kan ändå enligt vår mening vara att det inte 
framgår om informanterna svarar på hur de skulle vilja arbeta eller hur de egentligen arbetar. 
I inledningen av vår studie diskuterades om vi skulle använda observation som en möjlig 
metod men vi inser att det skulle vara svårt eftersom den fria leken inte har någon särskild 
tidpunkt på dagen. Observationen hade inte heller gett oss svar på vad pedagogerna anser om 
den fria leken utan påvisar endast hur de arbetar. Ett alternativ hade varit att både använda sig 
av intervjuer och observationer men vi anser att det skulle kunna vara svårt att hinna med att 
göra djupgående analyser av båda metoderna. I vår studie har informanterna gett en del olika 
svar på frågorna och vårt arbete blir därmed en sammanfattning av hur pedagogerna i 
undersökningen arbetar och vad de har för syn på den fria leken. Trots att informanterna inte 
alltid har svarat på samma sätt stärks ändå studiens trovärdighet då svaren stämmer överens 
med den litteratur och forskning som vi tagit del av. En del av den litteratur som använts har 
varit äldre utgåvor då det varit svårt att enbart hitta nyare relevant litteratur. Vi har reflekterat 
över och kommit fram till att det kan bero på att mycket av den äldre forskning som gjorts 
fortfarande är aktuell.  
 
Vidare har vi undersökt hur pedagogerna ser på den fria leken och hur de kan arbeta för att 
hjälpa alla barn att få möjlighet att gå in i lekens värld. Det framkommer att det är svårt att 
definiera begreppet fri lek vilket vi håller med om. Det visar sig också att förskolorna arbetar 
olika mycket med fri lek men att de flesta ändå värdesätter och förstår betydelsen av den. 
Många av informanterna anser att de är närvarande bland barnen och observerar dem under 
den fria leken men däremot är det inte alla pedagoger som är delaktiga. Vi har reflekterat 
över att det i svaren låter som om de flesta pedagoger är aktivt delaktiga i leken som 
en ”lekande vuxen”. När pedagogerna är delaktiga i den fria leken menar Folkman och 
Svedin (2003) att de fungerar som förebilder. De anser vidare att det är då som pedagogen 
lättast kan se och uppmärksamma vad som sker. Campner och Persson (2000) poängterar att 
pedagogerna måste finnas tillhands som vägledare och gränssättare för barnen. Det kan 
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annars lätt uppstå konflikter som leder till utanförskap och mobbing vilket även Williams 
(2006) håller med om. I Folkman och Svedins (2003) lekprojekt framkommer det att 
pedagogerna har ändrat sin syn på hur ”lekkunniga” barnen var då de själva deltog i leken 
jämfört med vad de tidigare ansett då de endast varit observatörer av leken. Vi undrar om 
pedagogerna kanske skulle kunna få en annan syn på hur barnen leker om de själva deltar. 
Våra funderingar är dock om pedagogerna alltid har möjlighet att närvara hela tiden under 
barnens fria lek. Vi hade en förutfattad mening om att det är under den fria leken som många 
förskolor har förlagt pedagogernas kaffe- och lunchraster samt planeringstid men bara ett 
fåtal informanters svar bekräftar våra antaganden. 
 
Hur mycket tid som avsätts för den fria leken har att göra med hur pedagogerna ser på den 
fria leken och varför barnen har fri lek. I vår tolkning av resultaten som framkommer i 
studien drar vi slutsatsen att fri lek tidigare var något som barnen ägnade sig åt mellan de 
olika planerade aktiviteterna. Vårt antagande grundas på att de flesta informanter har svarat 
att de kommit till insikt över att barnen utvecklar många förmågor som till exempel språk, att 
få prova nya saker som leder till nya erfarenheter, bearbeta upplevelser och skapa nya 
kontakter. Pedagogerna har insett vikten av den fria lekens betydelse och de styrda 
aktiviteterna har av den anledningen medvetet förlagts i anknytning till de uppehåll som 
vanligtvis sker i verksamheten för till exempel mat och vila. Pedagogerna planerar sin 
verksamhet och arbetar på ett sätt som enligt oss påminner om hur pedagogerna i Folkman 
och Svedins (2003) lekprojekt arbetade. Ett arbetslag har även valt att ibland plocka bort en 
planerad aktivitet som till exempel samling för att barnen varit mitt inne i en lek och skall få 
leka färdigt. Enligt vår åsikt är det bra att pedagogerna är flexibla och anpassar verksamheten 
utifrån barnen men menar även att de andra aktiviteterna också har ett syfte och att de är 
viktiga för barnen. 
 
I vår studie har vi undersökt hur pedagogerna arbetar med barn som inte leker tillsammans 
med andra. Det framkommer att ingen anser sig ha erfarenhet av barn som inte leker. De 
menar att alla barn leker men att de kan ha svårt att få samspelet tillsammans med andra barn 
att fungera. Alla informanter poängterar att leken är viktig och att de barn som inte leker 
tillsammans med andra måste få stöd och hjälp av en pedagog för att barnet ska börja leka 
vilket även Brodin och Hylander (1998) håller med om. Författarna menar, vilket även 
överensstämmer med Williams (2001), att det krävs andra barn att leka tillsammans med men 
att pedagogen måste finnas till hands för att hjälpa det enskilda barnet att tyda leksignaler och 
förstå lekregler. Hur informanterna arbetar för att ge alla barn möjlighet att delta i den fria 
leken ser olika ut beroende på orsaken till varför barnet inte leker. En orsak kan vara att ett 
barn inte vågar leka och då är det viktigt enligt några av informanterna att de försöker 
inspirera barnet till att först börja leka tillsammans med enbart en vuxen. Ett arbetssätt som 
enligt oss stämmer överens med Piagets teori om att barnet först måste utveckla sin egen 
tanke. När barnet känner sig tryggt och börjar leka kan man successivt bjuda in fler barn i 
leken enligt informanterna. De menar vidare att om en grupp barn börjat leka och det står ett 
barn utanför och gärna vill vara med kan pedagogen hitta en roll till barnet och själv gå med i 
leken tills barnet kommit igång. Vi tror att leken är mer utvecklande om pedagogen hittar en 
roll till barnet som stämmer överens med dess förutsättningar. Vi antar då att barnet upplever 
sig själv som ett positivt inslag i leken, vilket förmodligen leder till att barnet uppmuntras till 
fortsatt lek. Knutsdotter Olofsson (1987) menar att leken inte får vara svårare än att barnet 
klarar av att delta om det verkligen försöker.  
 
Några av informanterna poängterade vikten av att pedagogen är varsam i sin bedömning för 
det kan ibland finnas skäl till att avstå att gå in i leken. Om det inte finns en ny roll till barnet 
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som de andra kan acceptera riskerar pedagogen istället att förstöra den lek som pågår och det 
kan leda till att leken tar slut. Informanterna hävdar att det är viktigt att respektera den lek 
som startats upp av de andra barnen vilket även Knutsdotter Olofsson (2003) poängterar. Om 
pedagogen misstänker att leken är full, att det inte saknas någon roll, kan det ibland vara 
bättre att själv starta upp en aktivitet tillsammans med barnet. Enligt informanterna brukar det 
då ofta tillkomma fler barn som också vill vara med i leken. När en ny aktivitet startas upp 
menar informanterna att det är viktigt att pedagogen utgår från barnets intresse och 
mognadsnivå. Knutsdotter Olofsson (2003) menar att en bra metod är att pedagogen försöker 
se på tillvaron utifrån barns perspektiv. Vi har under vår reflektion kommit fram till att vi 
håller med om att det är viktigt att både försöka leka in barn och att inte störa en redan 
pågående lek men vi anser att det kan vara svårt att avgöra vilken av metoderna som passar 
bäst. Vi har också funderat över om alla pedagoger anser sig kunna leka. Om det finns en 
ledig roll i leken men om pedagogen inte vågar ge sig hän i lekens värld kan det innebära att 
pedagogen bryter mot lekens regler och det kan också vara en anledning till att en lek tar slut 
enligt vår mening.   
 
I studien framkommer det två olika sätt att arbeta med barn som ”fastnat” i en aktivitet, till 
exempel pyssel. Vi diskuterade de olika arbetssätten och kom fram till att det i det första 
fallet kunde leda till att barnet startade en ny aktivitet på de andra barnens initiativ. I det 
andra fallet kunde det också resultera i att barnet provade på att göra andra saker då den 
tidigare aktiviteten inte fanns kvar. Vi kan inte säga att det ena är bättre än det andra då det 
handlar om situationer som är tagna ur sitt sammanhang. Vår slutsats blir då att det är 
situationen som avgör vilken metod som är mest fördelaktig för det här barnet just nu. En 
annan orsak till att ett barn inte leker kan enligt informanterna bero på att barnet inte vet hur 
det skall ta kontakt med andra barn då de vill vara med att leka. Barnen har också svårt med 
lekens regler vilket ofta leder till att de misstolkas av de andra barnen. Barnen uppfattas som 
elaka trots att de egentligen bara vill vara med och leka. Det resulterar ofta i att de istället 
springer runt och förstör för barnen som leker vilket vi tidigare uppmärksammat under vår 
VFU. När det gäller de här barnen menar informanterna att pedagogen hela tiden behöver 
finnas i närheten, både för att bryta ett negativt- respektive uppmuntra ett positivt beteende 
och det är viktigt enligt Åhs (1998) att barnen lär sig vad som är rätt och vad som är fel. 
Knutsdotter Olofsson (1996) anser att är det viktigt att pedagogen inte bara muntligt och med 
blickar sätter gränser då det finns barn som inte lyssnar på grund av att de har tidigare 
negativa upplevelser av vuxna. Hon menar vidare att pedagogen lättast når fram till de här 
barnen med att visa vad som är rätt och fel genom att själv delta i leken.  
 
Mead i Evenshaug och Hallen (2001) och Vygotsky i Lillemyr (2002) menar att barnens 
utveckling kräver samspel med både vuxna och barn men Campner och Persson (2002) 
poängterar att det är pedagogens skyldighet att förhindra att ett barn hävdar sig genom att 
kränka något annat barn. Vi håller med Campner och Persson (2002) om att pedagogen är 
skyldig att förhindra att barnen är elaka mot varandra. Däremot anser vi att pedagogen också 
har en skyldighet att synliggöra barnens positiva sidor. Jonsdottir (2007) poängterar att det är 
viktigt för pedagogerna att bekräfta varje barn utifrån dess förmågor utan att de behöver bli 
jämförda med andra barn. Hon anser att alla barn måste få respons på sina egna framsteg och 
nyförvärvade kunskaper. Kadesjö (2001) menar att ett tillvägagångssätt för att påvisa att ett 
barn inte bara har negativa sidor kan vara att uppmärksamma och kommentera ett barns bra 
sidor inför gruppen. Vi menar att pedagogen måste ge alla barn möjlighet att få vara delaktiga 
i en grupp som består av både barn och vuxna, vilket även Pramling Samuelsson och 
Sheridan (2006) framhåller. Vi anser då att barnen får lära sig att samspela genom lek där det 
ingår vuxna som både leker och sätter gränser vilket skapar ett tryggt klimat för barnen. 
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Mathiasson (1994) påpekar att det är lättare att både våga och kunna acceptera varandras 
olikheter om vi befinner oss i en trygg miljö. Om barnet leker i samförstånd med andra barn 
så är vår uppfattning att barnet får en bättre självkänsla och ett bättre självförtroende om det 
blir bekräftat i leken, vilket styrks då även Gren (2001) anser att barnen stärker sin identitet 
när de ingår i en social gemenskap. Atterström och Persson (2000) menar att känslan av att 
duga och att vara kompetent är grunden för att bygga upp sitt självförtroende och för att 
skapa sig en identitet. Vid analysen av våra intervjusvar har vi även kommit fram till och 
reflekterat över att det finns barn som inte alltid vill leka med andra utan har valt och har ett 
behov av att få vara för sig själva och leka ibland. Vi har också reflekterat över att många 
barn har lång vistelsetid i förskolan vilket kan medföra att barnet behöver få tillfälle att dra 
sig undan och få möjlighet att vara för sig själv en stund. Vi har också kommit fram till att 
det kan finnas händelser i barnets familj som gör att barnet berörs känslomässigt, vilket vi 
tror kan leda till att barnet får svårt att leka tillsammans med andra under en period. 
Knutsdotter Olofsson (1987) anser att om barnets familj har varit med om någon händelse 
kan det påverka barnets lust att leka. Enligt den psykoanalytiska teorin bearbetar barnet sina 
upplevelser i leken. Vi har under vår diskussion kommit fram till att leken kan se annorlunda 
ut beroende på om barnet leker för att bearbeta något det just har upplevt eller om barnet 
håller på att utforska sin omvärld. 
 
Barngrupperna har på senare tid har blivit allt större samtidigt som antalet pedagoger har 
minskat vilket leder till att varje pedagog har ansvar för allt fler barn. Vi har tidigare funderat 
över om pedagogen hinner med att observera alla barn i tillräcklig omfattning. I vår studie 
framkommer det att en del pedagoger anser observation vara det viktigaste verktyget i arbetet 
för att se alla barn men det framkommer också att de inte upplever sig ha tillräckligt med tid 
för att observera barnen, vilket gav oss svar på vår fundering. Vi har också reflekterat över 
och kommit fram till att det inte bara är barnen som behöver observeras och analyseras då de 
av någon anledning har svårt att delta i den fria leken. Efter att ha tolkat våra intervjusvar 
uppmärksammade vi att det inte är någon informant som har svarat att de observerar hur 
pedagogerna arbetar. I Jonsdottir (2007) är en av slutsatserna att pedagogerna inte uppfattar 
alla barn som kompetenta. Hon menar att det är lätt att en pedagog kan uppfatta ett barn som 
har mycket vänner som mer kompetent än andra, vilket får till följd att pedagogen ställer 
andra krav och har högre förväntningar på barnet. Vårt syfte har varit att undersöka hur 
pedagogen arbetar för att alla barn skall få möjlighet att delta i den fria leken. Vid analysen 
av våra svar inser vi att fokus ligger på att observera och analysera barnet. Efter att ha tagit 
del av tidigare forskning och litteratur inser vi att det även är viktigt att reflektera över och 
kartlägga hur pedagogen arbetar, då deras bemötande och val av arbetssätt är av stor 
betydelse för både barnens och lekens möjligheter till utveckling. Vi framhåller av den 
anledningen att det är viktigt att tänka på och reflektera över att ”Vi lär oss genom hela livet 
och det finns alltid mer att lära” (Knutsdotter Olofsson, 1987, s. 72).    
 
Vi har inte kunnat se något samband mellan pedagogernas erfarenhet eller vid vilken tidpunkt 
de utbildat sig och med hur de arbetar samt hur de tänker kring den fria leken. Däremot 
framkommer det tydligt vid intervjuerna vilka arbetslag som har ett gemensamt arbetssätt för 
att ge alla barn möjlighet att delta i den fria leken. Det vi menar efter att ha tolkat våra svar är 
att några arbetslag har den fria leken väl förankrad i sin verksamhet vilket framgår då 
informanterna gav likartade svar på de flesta frågorna utan att tveka över hur de övriga 
pedagogerna i arbetslaget arbetar. Några av informanterna har däremot svårt att redogöra för 
hela arbetslaget utan valde istället att svara utifrån sig själva. Arbetslagen använder sig av 
olika förhållningssätt och vi tror att det skulle kunna bero på att de arbetar med barn i olika 
åldrar. Barns lek ser olika ut beroende på ålder och kräver av den anledningen olika insatser 
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av pedagogen enligt vår mening. Vi hoppas i framtiden att alla inser betydelsen av den fria 
leken när den fungerar och där många barn befäster nya kunskaper och skapar sig användbara 
erfarenheter. Informanterna har gett en del olika svar på hur de arbetar för att ge alla barn 
möjlighet att delta i den fria leken och vi menar att deras olika arbetssätt är överförbara och 
kan användas på andra förskolor. Vilket arbetssätt pedagogen bör välja beror emellertid på 
den givna situationen. Efter att ha analyserat våra svar har vi kommit fram till att det inte är 
någon informant som har tagit upp de negativa aspekterna med den fria leken som ändå finns. 
Folkman och Svedin (2003) menar att det är viktigt att tänka på att det ofta är i den fria leken 
många barn skapar en känsla av att inte duga och där de upplever sig som utanför vilket även 
Lamer (1991) och Löfdahl (2007) poängterar. I vår framtida yrkesroll är det viktigt att hela 
tiden reflektera över och medvetet arbeta för att alla barn skall få uppleva den fria leken som 
positiv och att de får möjlighet att delta.  
 
 

Vidare forskning 
 
Område för fortsatt forskning skulle enligt vår åsikt kunna vara att komplettera studiens 
undersökningsmetod med observationer. Som nämnts tidigare är inte alla frågeställningar 
lämpliga för observationer men dock vissa delar. Efter observationerna skulle man kunna 
göra en jämförelse av resultaten.  
 
Det skulle också vara intressant att göra en undersökning för att se om det finns några 
likheter – skillnader mellan olika kommuner och mellan olika yrkeskategorier som till 
exempel mellan barnskötare och förskollärare i sättet att arbeta med att få med alla barn i den 
fria leken. Vi har också reflekterat över att det skulle vara givande att studera hur barnen 
upplever den fria leken genom att använda sig av både intervjuer och observationer. 
 
Vi upplever att alla pedagoger idag bör se den fria leken som viktig men att de 
kanske ”glömmer” att se även det som är mindre bra. Det hade varit intressant att göra en 
kvantitativ anonym undersökning för att se om pedagogerna enbart ser den fria leken som 
positiv.  
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                                                                         Bilaga 1 

                    
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Hej! 
 
 
Vi är två studenter från Högskolan Väst som heter Carina Olofsson och Linda Johansson, 
som läser på lärarprogrammet med inriktning mot förskola/förskoleklass. Det har nu blivit 
dags för oss att skriva vårt examensarbete. 
 
Syftet med vårt arbete är att undersöka hur pedagogen arbetar för att få med alla barn i den 
fria leken. För att få svar på våra frågeställningar har vi valt att använda oss av intervjufrågor. 
Intervjutiden beräknas att ta mellan 30 minuter och upp till 1 timma. Vi har pratat med 
ansvarig för förskolan och fått tillåtelse att fråga dig om du vill delta i vår intervju. Intervjun 
kommer att dokumenteras med hjälp av bandspelare, papper och penna.  
 
Deltagandet är frivilligt och du kan när som helst avbryta din medverkan. Alla svar kommer 
att vara anonyma och endast fingerade namn på personer och förskolor kommer att användas 
i vårt arbete. Din medverkan är betydelsefull för vårt arbete och vi hoppas att du har 
möjlighet att hjälpa oss!  
 
Med vänliga hälsningar 
 
 
 
 
 
Carina Olofsson   Linda Johansson 
xxxx-xxxxxx    xxxx-xxxxxx 
carina.olofsson@xxxxxxx.xx.                        linda.johansson.7@xxxxxxx.xx.
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Intervjufrågor                        Bilaga 2 
 
 
Inledningsfrågor; 
När blev du färdig med din utbildning? 
Hur länge har du arbetat i förskola? 
 
 

1. Berätta, vad innebär begreppet fri lek för dig/er? 
 

2. Hur arbetar ni i arbetslaget när det gäller barns fria lek? 
 
3. Vad är ert syfte med fri lek? 

 
4. Hur stor del av dagen ägnar barnen åt fri lek? 

 
5. Vad gör du/ni under tiden barnen har fri lek? 

 
6. Vilken är din/er roll i den fria leken? 

 
7. Har du/ni erfarenhet av barn som inte leker? Ge exempel! 

 
8. Beskriv de barn som inte leker!  
 
9. Vad gör de barnen som inte leker istället? 

 
10. Vad anser du att du som pedagog kan göra? 

 
11. Hur går ni i arbetslaget tillväga om ni upptäcker ett barn som inte leker? 

 
12. Vi har inte fler frågor. Är det något du/ni vill tillägga eller kommentera innan vi 

avslutar intervjun? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 25



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Högskolan Väst 
Institutionen för individ och samhälle 

461 86 Trollhättan 
Tel. 0520-22 30 00    Fax 0520-22 30 99 

www.hv.se

 26

http://www.hv.se/

	Inledning
	Syfte och frågeställningar
	Teoretiska utgångspunkter
	Forskningsbakgrund
	Definitioner av olika begrepp
	Teorier om lek
	Lekens betydelse för barn i förskolan

	Metod
	Urval
	Etiska regler
	Tillvägagångssätt
	Bearbetning och analys
	Validitet

	Resultat
	Pedagogernas definition och syfte med fri lek
	Barn som inte leker
	Pedagogens roll och arbetssätt
	Arbetslaget

	Diskussion
	Vidare forskning


