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Sammanfattning 

Syftet med studien var att undersöka hur pedagoger på förskolan beskriver hur 
de arbetar för att stödja barn att komma in i den fria leken. Vi ville även 
undersöka vilka strategier pedagogerna använder sig av för att hjälpa barn att 
komma in i den fria leken. I studien användes en kvalitativ forskningsstrategi. 
För att samla in material till studien intervjuades åtta pedagoger på tre olika 
förskolor. Resultatet visar att material, miljön och tiden har en stor påverkan på 
barns fria lek. Att vara en närvarande pedagog och observera vad som händer i 
barns fria lek samt att stötta och hjälpa barn till den fria leken är av stor 
betydelse. Slutsatsen är att den fria leken har en stor betydelse för barns 
utveckling och lärande samt att miljön är viktig för barns lek och för barns 
sociala samspel. 
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1 Inledning  

I läroplanen för förskolan beskrivs att leken har en stor betydelse för barns 
utveckling och lärande. Och ett medvetet bruk av leken i förskolan ska främja 
barns utveckling och lärande samt att leken ska prägla verksamheten i förskolan 
(Utbildningsdepartementet, 2010). Det står även i läroplanen att förskolans 
verksamhet ska anpassas till alla barn som befinner sig på förskolan. ”Barn i 
förskolan som tillfälligt eller varaktigt behöver mer stöd och stimulans än andra 
ska få detta stöd utformat med hänsyn till egna behov och förutsättningar så att 
de utvecklas så långt som möjligt” (Utbildningsdepartementet, 2010, s. 5).  

I förskollärarutbildningen har vi vid flera sammanhang uppmärksammats på 
och har själva upplevt att leken i förskolan har en stor betydelse för alla barn 
och särskilt för barn som har ett behov av stöd i leken. Lillemyr (2002) menar 
att det är viktigt för barn att få tillgång till lek eftersom den är viktig för barnets 
självkänsla och identitetsutveckling men även för barnets hela välbefinnande, 
utveckling och lärande. Författaren tar upp att alla barn ska få tillgång till fri lek 
och att det är betydelsefullt att pedagogen i förskolan hjälper in barn i leken 
som är i behov av stöd. Eftersom det ibland är stora barngrupper i förskolan och 
eller kanske få pedagoger i barngruppen kan detta eventuellt skapa problem när 
barn har ett behov av stöd för att komma in i fria leken.   

Luckey och Fabes (2006) menar att de barn som oftast avvisas vid lek är 
antingen hyperaktiva eller frekvent byter lekar. Författarna menar att barn även 
kan bli avvisade till lek om barn blir aggressiva eller stör leken. Detta gör att 
barn inte blir accepterade som lekkamrater. Luckey och Fabes (2006) lyfter att 
barn som inte interagerar med vänner i förskolan och som fortsätter vara 
osociala har svårt för att skapa sig positiva relationer. Författarna menar vidare 
att på grund av detta hamnar dessa barn ofta i riskzonen eftersom de saknar de 
sociala färdigheter som är avgörande för en sund och normal utveckling.  

I vår pilotstudie om ”Gemensamma lekens betydelse för barn i behov av särskilt 
stöd” intervjuades en barnskötare och en förskollärare om deras arbete om hur 
de stödjer barn till gemensam lek. Men även vilka resurser personalen i 
förskolan har för att stötta barn till den gemensamma leken. Resultatet visade 
att barn i behov av stöd som inte får tillgång till gemensam lek riskerar att 
hamna i utanförskap. Med hänvisning till denna pilotstudie ser vi att det är 
viktigt för pedagoger i förskolans verksamhet att förstå betydelsen av att alla 
barn får del av den fria leken tillsammans med andra barn. 

I denna uppsats studeras därför hur pedagoger i förskolans verksamhet arbetar 
för att hjälpa barn till den fria leken med andra barn och vilka strategier de 
använder sig av. Det är även intressant att ta reda på vilka utmaningar som kan 
förekomma för pedagogerna när det gäller att stödja barn att komma in i den 
fria leken. Vi menar att det är av vikt att som blivande förskollärare förstå 
lekens betydelse och vikten av att stötta och hjälpa barn in i leken samt vad det 
kan innebära i ett vidare perspektiv. 
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1.1 Syfte och forskningsfrågor 

Syftet med föreliggande studie är att undersöka hur pedagoger på tre förskolor 
beskriver hur de arbetar för att stödja barn att komma in i den fria leken. 

Våra forskningsfrågor är: 

Vilka strategier använder sig pedagogerna av för att hjälp barn att komma in i 
den fria leken? 

Vilka utmaningar lyfter pedagogerna när det gäller att stödja barn att komma in 
i fria leken? 

 

1.2 Uppsatsens disposition  

I kapitel 2 kommer vi utifrån våra frågeställningar att behandla tidigare 
forskning. Här redogörs för artiklar, doktorsavhandlingar och övrig litteratur 
som rör ämnet. 

I kapitel 3 presenteras och motiveras tillvägagångssättet för att nå syftet och för 
att besvara studiens frågeställningar. Det vill säga metodval, genomförande och 
urval. Här presenteras också etiska aspekter, tillförlitlighet och trovärdighet. 

I kapitel 4 presenteras resultatet med utgångspunkt i intervjuerna. 

I kapitel 5 har resultatet analyserats med utgångspunkt i ett sociokulturellt 
perspektiv samt relaterats till tidigare forskning.  

I kapitel 6 diskuteras metod, resultat och studiens relevans samt förslag på 
fortsatt forskning.  
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2 Bakgrund  

2.1 Begreppsdefinitioner 

Med begreppet pedagog menar vi barnskötare och förskollärare i förskolans 
verksamhet. 

När vi talar om fri lek menar vi barns spontana lek med varandra och att den 
inte är styrd av pedagog. 

Med begreppet barns behov av stöd i leken menar vi alla barn som av olika 
anledningar kan ha svårt för att komma in i den fria leken med andra barn. Det 
kan vara barn med eller utan diagnos eller barn som tillfälligt har en 
problematik.  

Begreppet kommunikation beskrivs enligt nationalencyklopedin som att få ta 
del i och att få ta del av information (Nationalencyklopedin 2015). Lek är 
exempel en form av kommunikation där man överför information till varandra.  

Nationalencyklopedin beskriver begreppet interaktion som samverkan och 
samspel (Nationalencyklopedin 2015).   

 

2.2 Teoretiskt perspektiv  

Studien tar utgångspunkt i ett sociokulturellt perspektiv med stöd i Vygotskijs 
teori om att lärande och utveckling sker i samspel med andra vilket Lundgren, 
Säljö & Lidberg (2010) beskriver. Författarna tar upp att Vygotskij menade att 
kommunikation och interaktion är nycklar till barns utveckling och lärande. 
Och det sociokulturella perspektivet handlar om att människor utvecklas i ett 
socialt och kulturellt sammanhang. Lundgren, Säljö & Lidberg (2010) lyfter att 
Vygotskij menade att med hjälp av kommunikation med andra formas vi 
människor som tänkande individer. Och genom den primära socialisationen 
som sker tidigt i barns liv lär sig barn att förstå det sociala samspelet och 
utvecklar sin identitet samt lär sig språket. Författarna tar även upp att 
Vygotskij påtalade att människan är under utveckling hela livet och med hjälp 
av begreppet ”den närmaste proximala utvecklingszonen” beskriver Vygotskij 
hur människan är under ständig utveckling och lär sig nya saker hela tiden. Då 
människan kan en färdighet så är man mycket nära att behärska någonting nytt. 
I utvecklingszonen är barn mottagligt för förklaringar och instruktioner och det 
är här pedagogen kommer in som vägvisare för barn (Lundgren, Säljö & 
Lidberg, 2010).  

 

2.2.1 Lek ur ett sociokulturellt perspektiv 

Strandberg (2006) som också tolkat Vygotskij, menar att det är betydelsefullt 
att barn känner att de har tillgång till lek i förskolan och att barn känner att de 
är inbjudna till lek och får bidra med sin kunskap i leken. De barn som inte 
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känner att de har tillgång till lek lär sig mindre än sina kamrater. Författaren 
menar att barns tillgång till interaktioner med andra barn är av stor betydelse 
för barn. Förskolor som har ett bra samspel mellan barn och vuxna och mellan 
barn och barn skapar därför en bra grund för barns utveckling och lärande. 
Strandberg (2006) menar att Vygotskij betonade att lärarens funktion är att 
både delta och att utmana barn i dess utveckling och lärande.   

 

2.3 Tidigare forskning 

Nedan redovisas tidigare forskning som är betydelsefull och relevant för vår 
studie. Litteraturen lyfter olika strategier och utmaningar som kan förekomma i 
pedagogens arbete med att stödja barn att komma in i leken.   

 

2.3.1 Pedagogers strategier för att stödja barns fria lek 

Pramling Samuelsson och Johansson (2006) diskuterar ur ett teoretiskt 
perspektiv om leken i lärandet och lärandet i leken. Syftet med artikeln är att 
förstå och upptäcka om barns lärande och lek kan vara integrerade med 
varandra men även hur det uttrycks genom interaktionen mellan pedagog och 
barn. Författarna lyfter även betydelsen av det lekfulla samspelet mellan 
pedagog och barn och att barns lek och lärande är något viktig. Leken pekas ut 
som en viktig del för barns inlärningsprocesser och pedagogen beskrivs som 
ansvarig för att lek och lärande integreras i förskolan. Pramling Samuelsson och 
Johansson (2006) menar att som pedagog har man ansvar för att locka barnen 
till lek och bjuda in till lek men även att göra leken intressant och meningsfull 
för dem. Vidare menar Lillemyr (2002) att lek är en pedagogisk metod i 
förskolan vilket innebär att pedagogerna måste ta barns lek på allvar och 
respektera den. Leken har en stor betydelse för barns självuppfattning och ger 
en känsla av trygghet samt en positiv självupplevelse. Lillemyr (2002)  lyfter att 
när vuxna deltar i barns lek ger detta en närkontakt till barn som kan leda till en 
tillitsfull relation mellan barn och den vuxne.  

Ett sätt för att barn ska närma sig leken tar Hughett, Kohler och Raschke (2013) 
upp en form av lekstöd som kallas för ”Buddy skills packgage”. Lekstödet 
genomförs tillsammans med normalfungerande barn till ett barn som behöver 
stöd i det sociala samspelet. Genom ”Buddy skills package” tränas barn på att 
stanna kvar och att leka med sina kompisar samt prata med dem.  Författarna 
beskriver att lekstödet går ut på att läraren lär de normalfungerande barnen hur 
de ska interagera med det barn som har svårigheter med det sociala samspelet. 
Pedagogen backar gradvis undan för att barnens lekstöd ska bli mer oberoende 
vilket då ökar sannolikheten för att barnens samspel ska fortsätta framåt. 
Studien visar på att ”Buddy skills package” är effektivt för att öka barnens 
gemensamma lek både vad gäller antal och längden på interaktionen (Hughett, 
Kohler och Raschke, 2013). Vidare tar Åm (1992) upp att det finns ett tydligt 
samband mellan det sociala klimatet i gruppen och pedagogens styrning. 
Pedagogens roll som normgivare och organisatör har en stor betydelse för barns 
samspel i leken. Detta skiljer sig från vad Pramling Samuelsson och Johansson 
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(2006) tar upp. Författarna framhåller att det har visat sig att även om 
pedagoger i förskolan menar att leken är viktig så ges den inte så mycket tid, 
eller engagemang, som leken kräver. Istället prioriteras mer traditionella 
lärandeaktiviteter.  

Vidare lyfter Åm (1992) att barns förmåga att leka och dess status har en stor 
betydelse för lekdeltagandet med andra barn. Ett lekskickligt barn har en hög 
lekstatus i gruppen och ses gärna som lekkamrat. Författaren tar upp att de 
barn som inte är lika lekskickliga får en låg lekstatus och lämnas gärna utanför 
leken. Det barn som har låg status kan gå miste om samspel med andra barn 
och erfarenheter i att leka. Åm (1992) menar att de barn som blir utanför 
lekgemenskapen kan antingen vara lite tillbakadragna medan andra barn är 
kompromisslösa och utagerande vilket gör att de utesluts. De barn som har 
svårt att kompromissa kan bli arga och ta sönder saker i barnens lek. För att 
hjälpa till exempel ett blygt barn som inte vågar gå in i leken så menar 
författaren att pedagogen kan hjälpa barnet genom att ta initiativ till lek. Åm 
(1992) tar upp att som pedagog är det viktigt att hjälpa dessa barn och att det är 
viktigt att pedagogen lektränar och utmanar barn i att kompromissa för att 
utvecklas till en lekare. Författaren menar att om pedagogen leker med barn 
utvecklar de ett större självförtroende och får genom att leka med pedagogen en 
högre status i barngruppen. 

Tullgren (2003) har i sin doktorsavhandling studerat pedagogens deltagande i 
leken med fokus på det som händer i leken vid deltagandet. Författaren lyfter att 
pedagogens uppgift i förskolan är att stötta och uppmuntra barns lek samt att 
locka barnen till deltagande. Genom pedagogens närvaro i leken kan pedagogen 
få kunskap om barnens värld och situation. Detta genom att ställa frågor och 
observera barn, då barn i leken anses berätta mycket om sig själv och om dess 
erfarenheter. Tullgren (2003) menar att de barn som skiljer sig från andra barn 
i leken korrigeras genom inneslutande eller uteslutande tekniker av pedagogen. 
De tekniker som pedagogen använder sig av vid inneslutande teknik är att ge 
barn beröm och positiv uppmärksamhet. Författaren lyfter även en annan 
teknik vilket kan vara att uppmuntra, uppmärksamma och locka in till lek samt 
att pedagogen aktivt deltar i leken. Vid uteslutande teknik tillrättavisas och 
ignoreras barn av pedagogen. Då barn inte leker på ”rätt sätt” innebär detta att 
barns personlighet påverkas och att barn blir granskat. Tullgren (2003) menar 
att barns lek regleras hårt av pedagoger så att leken ska bli ”normal”. Pedagogen 
styr bort barnen från det oönskade i leken och barnen normaliseras till att leka 
på ett visst sätt. Ett skäl för att normalisera leken är att upprätthålla ordning 
och att alla barn ska trivas på förskolan. Ett annat skäl som författaren lyfter är 
att ändra på barnen så att de uppträder enligt det önskvärda. Pedagogens 
uppfattning om vad som kommer att krävas av barnen i framtiden styr vad som 
är tillåtet i leken och barnen förbereder sig på så sätt för vuxenlivet (Tullgren 
2003). 

Även Pramling Samuelsson och Carlsson (2008) lyfter i sin artikel att 
pedagogens roll är viktig för barns lek och inlärning samt att pedagogen ska ge 
inspiration och stöd till barn. Pedagogen ska även uppmuntra och utmana barns 
lust och vilja till att leka och lära. I leken tillsammans med andra barn skaffar 
sig barn självkontroll och utvecklar det som de redan kan men även att 
samarbeta och turas om. Författarna belyser vidare att leken ställer en hel del 
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krav på barns förmåga och i leken finns det olika krav som exempelvis vad 
barnen förhandlar fram i sin lek vad gäller roller och agerande. Barnen 
improviserar i leken och detta sker genom samspel med varandra. Lek, lärande 
och kommunikation är en helhet som är sammanflätade och genom miljön får 
barnen en känsla av tillhörighet. Via miljön får pedagogerna möjlighet att se hur 
barn argumenterar, diskuterar samt lär sig tillsammans med andra. Pramling 
Samuelsson och Carlsson (2008) beskriver att verksamheten ska erbjuda en rik 
och utmanande miljö för barnen. De anser att pedagogerna använder sin 
kunskap för att erbjuda olika lekmiljöer och skapar olika situationer för barnen 
på förskolan. På det sätt miljön är konstruerad för barn avgör barns möjligheter 
till lärande och för att förstå världen. 

När det gäller förskolans miljö tar även Kragh-Müller, Ørsted Andersen och 
Veje Hvitved (2012) upp att miljön har en stor betydelse för barns utveckling. 
När miljön är i fas med barnens nivå som de befinner sig på utvecklingsmässigt 
leker och interagerar samt kommunicerar barnen med varandra. Författarna 
menar att när barn leker i olika utrymmen kan pedagogen observera barns lek 
för att se vad de är intresserade av, men även för att få information rörande 
barns samspel samt kunskap om deras utveckling. Det är förskollärarens roll att 
skapa en miljö som är anpassad till barns behov där det ska finnas material och 
leksaker anpassade efter barnens olika utvecklingsnivåer. Vidare är det viktigt 
att barnen får tid att leka för att undersöka utrymmen och material menar 
Kragh-Müller, Ørsted Andersen och Veje Hvitved (2012). Författarna lyfter att 
pedagogen har ansvar för att utveckla goda lekmiljöer för barn så att de 
utvecklar en mer nyanserad lek. Detta kan man göra genom att se till att barn 
får tid, erfarenheter, utrymme att leka på och redskap. Vidare är det viktigt att 
barn inte blir avbrutna i sin lek och att det ges tid till att leka, detta för att barn 
ska kunna fördjupa sin lek. Författarna menar att barn kan bli mer aggressiva 
och mer asociala i sin lek om de saknar utrymme att leka på. Som pedagog är 
det viktigt att se när och hur man ska gå in i barns lek så att man på bästa sätt 
hjälper barn att leka själva (Kragh-Müller, Ørsted Andersen och Veje Hvitved, 
2012). 

I likhet med detta skriver Öhman (2011) att leken inte kommer av sig självt utan 
att den behöver uppmuntran och näring men även att någon lockar in barn i 
lekens värld, någon som är närvarande både lekfullt och känslomässigt. 
Författaren lyfter att pedagogens stödinsatser bland annat kan vara att hitta 
positiva sidor och att bekräfta barn samt utgå från barns behov och intressen. 
Som pedagog är det viktigt att inte vara en passiv betraktare av leken när barn 
inte får det stöd det behöver för att utveckla positiva relationer menar Öhman 
(2011). Barn måste ha hjälp med att bygga bra anslutningsstrategier och 
tillsammans bygga olika lekvärldar. Genom att pedagogen deltar i barns lek blir 
relationen mellan barn och pedagogen mer jämbördig och förtrolig samt ger 
barn en trygghet. En viktig aspekt hos barns subjektskapande är samvaro och 
kommunikationen där pedagogen närmar sig barns lekvärld och leker samt talar 
om det som intresserar barn (Öhman, 2011). 

Vidare skriver Lillemyr (2002) att barn utvecklas och upplever en mängd olika 
saker genom att leka och via leken socialiseras barn. Barns erfarenheter och 
upplevelser via leken kommer sedan till användning senare i livet. Genom leken 
lär sig barn att klara av utmaningar och genom leken får barn en social 
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kompetens. Författaren menar att leken är en viktig grund för barns lärande då 
barn i leken lär sig språket och utvecklar sin kreativitet och fantasi. Via leken 
utvecklar barn sin identitet och får möjlighet till aktivt inflytande. Lillemyr 
(2002) lyfter att leken kan inspirera, ge motivation och i den fria leken lär sig 
barn lekens regler vilket kan iakttas i rollekar där barn leker tillsammans. 

Jonsdottir (2007) talar om vikten av sociala relationer. Författaren har kartlagt 
barns sociala relationer med fokus på vänskapsrelationer och kamratrelationer i 
förskolan. Jonsdottir (2007) har studerat personalens uppfattningar om barns 
färdigheter och sociala egenskaper. Detta för att få ett underlag för att diskutera 
barns möjligheter till att skapa goda relationer med andra barn i förskolans 
miljö. Författaren tar upp att pedagoger på förskolan bör hjälpa barn att 
utveckla en positiv självbild. Som pedagog är det viktigt att fungera som en 
förebild och stödja barn i deras utveckling vad gäller tillit och självförtroende. 
En viktig del i pedagogens arbete är att studera barns sociala relationer i 
förskolan. 

 

2.3.2 Pedagogers utmaningar gällande barns fria lek 

Lillemyr (2013) skriver att i leken utvecklar barn vänskapsrelationer, kulturell 
och social tillhörighet. Leken har en stor betydelse för barns lärande i ett vidare 
perspektiv men även för välbefinnandet. Författaren menar att de utmaningar 
som kan förekomma i förskolan bygger upp barns självkänsla, då en positiv 
självuppfattning är viktigt för barns tidiga lärande men även för barns framtida 
lärande. Genom leken kan barn lära sig att anta utmaningar och förminska 
misslyckanden samt rädslor hos barn. 

I likhet med ovanstående skriver Knutsdotter Olofsson (2003) om barn som 
inte leker. Författaren tar upp att det finns barn som inte förstår leksignaler och 
att barn kan ha svårt för att skilja på vad som är lek och vad som är verklighet. 
Författaren menar vidare att barn som inte leker löper risk för att fastna här och 
nu i verkligheten. Knutsdotter Olofsson (2003) menar att en del barn måste få 
mycket stimulans för att kunna gå in i leken, medan ett annat barn kan gå in i 
leken på en gång. Som pedagog bör man visa barn att man kan gå in i leken men 
också ur leken när man själv vill. Barn kan även ha lätt för att tappa själva 
handlingen i leken och barn som är otrygga kan ha svårt för att koncentrerar sig 
och kan vara lättstörda samt oroliga. Barns oro kan spridas till de andra barnen 
då de otrygga barnen ofta springer omkring eller strövar runt. Vanligt är att de 
barn som är otrygga stör och avbryter de andra barnens lek (Knutsdotter 
Olofsson, 2003). 

Även Folkman och Svedin (2003) skriver om när leken fattas. Författarna kallar 
detta för den frånvarande leken som hos barn på förskolan kan bli en plats för 
ensamhet och utanförskap. Barn som tar med sig sociala brister till skolan blir 
ofta ett barn som är sårbart och klyftan mellan de barn som har flera års 
lekerfarenhet och de som inte har det blir svåra att sammanlänka. Löfdahl 
(2014) menar att det finns sidor av leken som kan innehålla mindre positiva 
inslag såsom positionering, makt och ledsamheter. För en del barn kan leken till 
och med vara en obehaglig upplevelse då de kämpar för att få en position i 
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leken. Författaren beskriver att i barnens lek finns också relationsskapande 
kulturer och uteslutningar. Vidare framhåller författaren att då barnen leker 
utan pedagogens närvaro och delaktighet kan barnen vara väldigt elaka mot 
varandra. Åm (1992) tar upp att som pedagog att det är viktigt att observera 
barnens lek för att kunna hjälpa till att lösa konflikter. 

Vidare skriver Tellgren (2004) i sin licentiatavhandling om hur de yngre barnen 
samspelar med varandra med fokus på barns interaktion med varandra i den 
fria leken. Författaren tar upp att delaktighet och utanförskap är något som har 
en stor del i barns vardag. Barn har flera olika strategier för att få vara med i den 
fria leken, men det betyder inte att barnen alltid lyckas. Utan de kanske får en 
obetydlig plats i leken eller blir helt bortmotade. Författaren lyfter att barn i 
förskolans miljö skapar sig gemenskaper, upprätthåller och avbryter relationer. 
Vidare har författaren uppmärksammat att något som är betydelsefullt för 
barnen och som är ett verktyg är barns kommunikation genom språket, men 
också barnens ansiktsuttryck, gester och kroppsspråk är betydelsefullt i deras 
kommunikation med varandra. Tellgren (2004)  lyfter att i förskolans 
verksamhet sker många avbrott under dagen som exempelvis vid vila, lärarledda 
aktiviteter och att många barn kommer och går på olika tider under dagen. 
Barnen får då avbryta sin lek och för att behålla sina kamratrelationer får barn 
anstränga sig en hel del och särskilt de barn som inte har en stark kamratallians. 
De får då starta upp nya relationer med barnen och deltagarförhandla med sina 
kamrater på förskolan. Författaren menar att barn behöver skapa sig strategier 
för att kunna ingå i en kamratgrupp eller i en gemenskap och att detta inte är 
något som sker av sig självt. Barn behöver kunna inleda en interaktion med 
andra barn som då kan leda till en relation (Tellgren, 2004). 

I likhet med ovanstående tar Markström och Halldén (2009) upp om barns 
samspel. Författarna har studerat hur barn förhandlar och försvarar sig i 
samspel med andra barn och med pedagogerna på förskolan, men även hur 
barnen påverkar och formar sin vardag. Författarna uppmärksammar att i 
förskolan är barnens dagar schemalagda och det är förskolläraren som 
organiserar barngrupperna. Vidare menar de att det är viktigt att ge barnen fritt 
utrymme och att få utveckla individuella intressen. Författarna lyfter även att 
det finns för lite tid i förskolan för att barnen ska få egen tid och att det i viss 
mån liknar skolan. När fri lek pågår styrs den av pedagogerna genom att 
pedagogerna erbjuder rum och platser för barnen att vara på. Markström och 
Halldén (2009) lyfter att barn använder sig av strategier för att göra förskolan 
till en plats där de har kontroll, men samtidigt förstår de att det finns 
begränsningar. Författarna menar att tiden är en bristvara i förskolan och de 
menar att leken avbryts och blir kortvarig samt att barnen inte får utveckla den 
fria leken i fred. Leken lyfts som en viktig del i verksamheten och även i 
läroplanen för förskolan men ändå så är det mycket måsten på förskolan där 
rutiner avlöser varandra (Markström och Halldén, 2009). 

Vidare skriver Wallerstedt och Pramling (2012) att lek och lärande hör ihop. 
Författarna menar att det är betydelsefullt att se leken som en viktig del i barns 
lärande och utveckling i en målinriktad förskola. Författarna tar även upp att 
det ibland framstår som problematiskt att ta utgångspunkt i leken när förskolan 
nu är målinriktad och styrs av läroplanen. Författarna menar att i förskolan 
finns det tid för fri lek men att den fria leken ofta inte har något samband med 
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barnens dag för övrigt på förskolan. Om det inte finns något samband mellan 
planerade aktiviteter och den fria leken för barnen framstår det som att 
pedagogerna inte så tydligt erkänner lekens betydelse för barnens lärande och 
utveckling. Wallerstedt och Pramling (2012) menar dock att det är svårt att sätta 
fingret på vad som är lek eftersom det finns en oenighet om vad det är och 
vilken betydelse leken har för barns utveckling. 

Vidare menar Åm (1992) att miljön kan bidra till begränsningar i barns lek som 
exempelvis platsbrist och mindre bra planlösningar samt att detta kan leda till 
konflikter och avbrott i barns lek. Vidare så menar författaren att barns lek kan 
påverkas av en intrycksfattig miljö vilket begränsar barns lekinspiration. Åm 
(1992) tar upp att om barns lek ska främjas på förskolan så bör man beakta det 
sociala samspelet i barngruppen, pedagogernas attityder till lek, upplevelser och 
intryck i barnens liv, material och utrustning samt rums- och tidsförhållanden. 
Davidsson (2008) uppmärksammar att rummen på förskolan ska ge barn 
möjlighet till lek och inflytande över sin vardag på förskolan och att barnen ska 
kunna välja vilket rum de vill vara i. Hur rummen är möblerad och vad det är 
för material som erbjuds har en stor betydelse för hur barn lär sig och agerar i 
rummen.  Författaren beskriver att tanken är att det ska bli ett samspel mellan 
barn och rum. Rummen brukar oftast ha en speciell funktion som är anpassat 
efter barnens lärande. Innehållet i rummen är det som styr om barn väljer att 
vara där och miljön ska inspirera dem till samtal och samarbete. Pape (2001) 
lyfter att miljön kan påverka det sociala klimatet och menar att man kan se om 
ett barn fungerar sämre i vissa situationer och att problemet då sitter i det 
sociala klimatet samt i miljön och inte hos barnen. 

 

2.4 Läroplanen 

Läroplanen för förskolan (2010) understryker att leken har en stor betydelse för 
barns välbefinnande och lärande.Barn behöver och måste få leka i förskolans 
verksamhet. För att barn ska utvecklas och samspela med andra samt utveckla 
sitt lärande har leken en avgörande betydelse för barnen och är ett av förskolans 
viktigaste uppdrag. Verksamheten i förskolan ska främja barns kreativitet, lek 
och det lustfyllda lärandet. Barn erövrar och söker kunskap genom socialt 
samspel, lek och skapande samt utforskande men även genom att samtala, iaktta 
och reflektera (Utbildningsdepartementet, 2010b). Barn ska vidare erbjudas en 
trygg miljö i förskolan men även att barn lockas och utmanas till lek och 
aktiviteter. I förskolan ska pedagogen möta barnen och se varje barns möjligheter 
samt engagera sig i barns samspel. Leken är av stor betydelse för barns lärande 
och utveckling men även ett medvetet bruk av leken för att stimulera varje barns 
lärande och utveckling ska prägla förskolans verksamhet. I leken stimuleras 
fantasin, kommunikationen, inlevelse och förmågan till symboliskt tänkande 
samt förmåga att lösa problem och samarbeta. I leken kan barn få möjlighet till 
att uttrycka och bearbeta känslor, upplevelser och erfarenheter 
(Utbildningsdepartementet, 2010a).  
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”Verksamheten ska anpassas till alla barn i förskolan. Barn som tillfälligt eller varaktigt 
behöver mer stöd och stimulans än andra ska få detta stöd utformat med hänsyn till egna 
behov och förutsättningar så att de utvecklas så långt som möjligt” 
(Utbildningsdepartementet, 2010, s. 5).  
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3 Metod  

Det vetenskapliga angreppssätt som har använts i denna studie är kvalitativ. 
Bryman (2011) påtalar att kvalitativ forskning är mer inriktad på ord än siffror 
vilket den kvantitativa forskningen har mer fokus på. Den kvalitativa 
forskningen är tolkande och fokus är riktat mot människors sociala omvärld. 
Inom det kvalitativa angreppssättet vill forskare synliggöra andras perspektiv. 
Genom att synliggöra andras perspektiv kan man som forskare uppfatta de 
inblandades synvinklar och med stöd i teori se sådant som de inblandade själva 
kanske inte ser i miljön och situationen. Den kvalitativa ansatsen lägger även 
tonvikt på processer och skeenden samt hur de utvecklas över tid. Med 
anledning av ovanstående kriterier inom den kvalitativa forskningen anser vi att 
det kvalitativa angreppsättet är mest lämpligt för oss eftersom vi är intresserade 
av pedagogernas beskrivningar av hur de arbetar för att hjälpa barn som har 
svårt för att komma in i den fria leken.   

 

3.1 Datainsamlingsmetod 

Den metod som valdes för att samla in data var semistrukturerade intervjuer 
eftersom det då fanns möjlighet att ställa följdfrågor. Bryman (2011) tar upp att 
man kan använda sig av semistrukturerade intervjuer eller ostrukturerade 
intervjuer i det kvalitativa angreppsättet. Dessa är mer djupgående intervjuer 
och är flexibla till sin karaktär. Vi genomförde enskilda intervjuer som spelades 
in för att sedan transkriberas. Detta för att få en så hög tillförlitlighet som 
möjligt till vår studie.  Transkribering av intervjuer är tidskrävande men man 
kan gå tillbaka till det inspelade materialet om behov finns.  

Artiklar till denna studie söktes via Mälardalens högskolas bibliotek i databasen 
ERIC (EBSCOhost). Vi använde sökorden “preschool or kindergarten or nursery 
school or day nursery or daycare center”. Vi fick 12,554 träffar. Vi valde då att 
lägga till sökord ”play och learning or development” och antalet träffar var då 
nere på 541 st. Därefter begränsade vi oss med sökorden ”teacher role” vilket 
gav 41 träffar och utifrån det så valde vi de artiklar som var mest relevanta för 
oss. Vi har även inspirerats av tidigare examensarbeten och valt de artiklar som 
svarat mot vårt syfte och forskningsfrågor. 

 

3.2 Urval 

I studien har pedagoger från VFU-förskolor intervjuvas men också från några 
andra förskolor. Bryman (2011) tar upp att bekvämlighetsurval kan användas 
inom den kvalitativa forskningen där man tar det som finns tillgängligt för att 
kunna göra sitt arbete. Fyra barnskötare och fyra förskollärare har intervjuats.  
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Tabell 1 - Information om informanter 

 

3.3 Etiska aspekter  

I studien har de forskningsetiska principerna (informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet) som finns 
beskrivna i God forskningssed (2011) beaktats. Vi har tagit hänsyn till dessa 
genom att pedagogerna har fått information om vad studien handlar om via 
Missivbrevet. Pedagogerna har informerats muntligt om de villkor som gäller 
för detta arbete. Intervjuerna har spelats in och pedagogerna har informerats 
om att det enbart är vi två studenter som kommer att ha tillgång till det 
inspelade materialet. Materialet kommer efter att vi har sammanställt vårt 
självständiga arbete att raderas. Intervjuerna har transkriberats ordagrant och 
har endast hanterats av oss studenter. Denna studie kommer efter examination 
att publiceras i Diva på Mälardalens Högskola. 

 

3.4 Genomförande 

Kontakt togs med pedagogerna via mail och telefon för att fråga om de kunde 
tänka sig att bli intervjuade för studien vilket gick bra. Intervjuerna ägde rum på 
en VFU-förskola och en privat förskola. Intervjuerna ägde rum i ett lugnt och 
ostört rum där vi kunde intervjua pedagogerna enskilt. Bryman (2011) tar upp 
att de som intervjuas inte ska behöva känna sig oroliga för att någon 
utomstående ska kunna höra vad som sägs. Pedagogerna meddelades att 
intervjun skulle spelas in och de forskningsetiska principerna lyftes. De 
intervjuade var lite nervösa inför inspelningen men när väl intervjuerna hade 
kommit igång upplevdes det som att de glömde att de blev inspelade. De 
intervjuade hade fått frågorna innan intervjun då dessa efterfrågades vilket 
respekterades. Tidsåtgången för intervjuerna var cirka 20 - 30 minuter. 
Intervjufrågorna var öppna frågor och vi började med att ställa intervjufrågorna 
och vi avslutade med bakgrundsfrågorna. 
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3.5 Analysprocess 

Analysprocessen startade redan vid formuleringen av syftet och 
frågeställningarna då vi funderade på vad vi ville lära oss mer om och skriva om 
i vår studie. Efter insamlandet av data reducerades ovidkommande data som 
inte svarade mot vårt syfte eller frågeställningar. I analysprocessen har vi var 
och en letat efter likheter och skillnader i resultatet. Därefter har vi gemensamt 
analyserat och diskuterat resultatet med stöd i ett sociokulturellt perspektiv 
samt tidigare forskning. Intervjuerna transkriberades ordagrant och lästes flera 
gånger innan analys av dessa kunde påbörjas. Vi har transkriberat för att få ett 
bra källvärde och för att inte gå miste om något som var värdefullt. Sedan valde 
vi att göra en innehållsanalys där vi jämförde våra intervjuer och sammanställde 
likheter och olikheter.  

 

3.6 Tillförlitlighet och trovärdighet 

Enligt Bryman (2011) finns det flera olika sociala verkligheter, och vi hade 
kunna synliggöra de olika sociala verkligheterna genom så kallad triangulering. 
Vi kände att det inte fanns tid till att göra både intervjuer och observationer. 
Bryman (2011) lyfter att det är av vikt att stärka tillförlitligheten genom att man 
tydligt redovisar hur man gjort sin studie. Detta för att någon annan ska kunna 
genomföra studien vid senare tillfälle och få ett liknande resultat. Därför är vårt 
tillvägagångssätt utförligt beskrivet i denna studie. Vi är medvetna om att det 
kan vara svårt att helt påvisa tillförlitlighet när det gäller intervjuer eftersom det 
finns olika sätt att intervjua på. Vi menar också att våra förkunskaper, som inte 
är så omfattande, också kan ha spelat in. Möjligheten att styrka och konfirmera 
är även viktigt för studiens tillförlitlighet (Bryman, 2011). Vi menar att detta är 
möjligt eftersom vi försökt att undvika att våra personliga värderingar påverkat 
studien.  
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4 Resultat   

I detta avsnitt beskrivs resultatet utifrån intervjuerna. Resultatet presenteras 
under två underrubriker, en om vilka pedagogernas strategier är för att hjälpa 
barn till den fria leken och en om vilka utmaningar pedagogerna upplever när 
det gäller att stödja barn att komma in i den fria leken.    

 

4.1 Pedagogernas strategier för att hjälpa barn till fri lek  

Samtliga pedagoger anser att det är av stor betydelse att vara en närvarande 
pedagog till barnens lek. Flera av pedagogerna anser att det är av stor betydelse 
att göra de barn som har svårt för att komma in i leken intressanta för de andra 
barnen och lyfta barnens positiva sidor för att höja barnens lekstatus. När 
barnen sedan leker tillsammans kan pedagogen backa undan och barnen 
forsätter att leka tillsammans. 

Pedagog nr 2 exemplifierar genom att säga att: 

Jag kan väl säga generellt att det första man prövar med är ju att vara med barnet i leken 
för jag har ju en hög status som lekare i den här gruppen, att de allra flesta barnen tycker 
om att leka med en vuxen, så är jag med i lek så kan jag göra en kompis mer attraktiv eller 
vad man ska säga för dom andra. För om jag visar att jag leker med den här personen så 
kan jag fylla på en massa idéer på vad det här barnet kan leka och vad den kan säga och så 
kommer dom andra.  

Samtliga pedagoger använder sig av strategin att utgå från barns intresse och 
locka barnen till den fria leken och samtliga anser att det är viktigt att hjälpa och 
stötta barnen. Samtliga pedagoger lyfter att det är betydelsefullt att vara ett 
lekstöd för det barn som har det svårt att komma in i leken. Ett exempel som 
pedagog nr 6 ger om att stödja barn till lek kan vara att pedagogen sitter med 
det barn som har det svårt att komma in i den fria leken och tillsammans bygger 
de något i bygghörnan för att locka dit andra barn till lek. När sedan barnen 
leker tillsammans kan pedagogen backa undan. Pedagog nr 6 tar upp att hon 
använder sig av att lägga ut ”lekspår” där hon vid stängning av förskolan bygger 
upp lekstationer till nästa morgon. Pedagogen menar på att då barnen kommer 
på morgonen hittar barnen till leken på en gång och detta underlättar för de 
barn som har svårt för att komma in i den fria leken. Medan pedagog nr 1 menar 
att barn inte ska fråga om den får vara med i leken utan hon anser att alla barn 
ska få vara med i leken och att hon som pedagog har ansvaret för att barnen 
kommer in i den fria leken. Den strategin hon använder sig av då är att fråga 
barnen vad de leker och ger förslag på olika roller så att alla barn ska kunna 
komma in i leken. 

Pedagogerna har delade meningar om alla barn ska få vara med i leken eller 
inte. Pedagog 1 menar att alla barn ska få vara med och att det är pedagogens 
ansvar att få in barnen i leken. Pedagog nr 6 är däremot lite emot att alla ska få 
vara med, och då menar hon att det barn som vill in i leken kan förstöra leken 
hos de barn som är mitt uppe i sin lek. Pedagogen menar att det ligger på 
hennes ansvar att styra in de här barnen som vill in i leken på någonting annat.   
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Pedagog nr 1 exemplifierar genom att säga: 

… jag tycker att alla barn ska få vara med i leken, man får gärna leka ensam eller vara 
ensam om man vill men annars så ska man bjuda in varandra i leken. Det är mitt ansvar 
att se till att få in det här barnet i leken på ett bra sätt. 

Pedagog nr 6 exemplifierar genom att säga: 

… för att få in dom i leken så det här tycker jag också ja jag är lite emot de här att alla ska 
få vara med, men nu säger vi så här, de leker en lek där bara tre personer som ska vara 
med!  

Samtliga pedagoger anser att materialet på förskolan har en stor betydelse för 
barns fria lek. De menar vidare att det är viktigt att erbjuda material som är 
inspirerande, tillgängligt och utmanande samt lockar barnen till fri lek. Pedagog 
nr 5 menar att det är viktigt att låta barnen vara med och påverka i 
verksamheten och att barnen får styra sina lekar själva. Pedagogen lyfter även 
att det är viktigt att de spinner vidare på barnens intressen i miljön. 

Pedagog nr 2 exemplifierar genom att säga: 

… vi försöker ha så lite färdigt material som möjligt, alltså färdiga leksaker för att den fria 
leken ska bli så inkluderande som möjligt så att det inte är några barn som ser något 
motstånd till att leka med vissa leksaker. 

Fyra av de åtta pedagogerna anser att miljön har en stor betydelse för barns fria 
lek och pedagog nr 3 menar att det är viktigt att miljön är tillåtande. En strategi 
är att jobba i mindre grupper och att man som pedagog är med och startar leken 
med barnen och att man är med och för en dialog mellan dem. När sedan 
barnen leker tillsammans kan man vara med bredvid och sedan backa undan 
litet försiktigt. Pedagog 1 menar att det är viktigt att titta på inomhusmiljön och 
göra rum i rummen.  

Pedagog nr 5 exemplifierar genom att säga: 

… att se till barnens intressen och försöka spinna vidare i dom olika miljöerna, för att få 
så tilltalande som möjligt för att de ska få lust å viljan att göra olika aktiviteter och 
rollekar. 

Samtliga pedagoger tar upp att barn som är utanför den fria leken har svårt med 
det sociala samspelet och att de kan ha svårt för att tyda leksignaler som de 
andra lekande barnen kan. Detta kan i sin tur leda till att barn ofta hamnar i 
konflikter men även att de har svårt med turtagning och relationsskapande. 
Pedagog nr 6 lyfter att barn som är utanför leken ibland blir mer inåtvända och 
är mer låsta än de andra barnen. Pedagog nr 4 menar att barn går miste om det 
demokratiska förfarandet och lärandet i stort. Samtliga pedagoger framhåller 
att det är viktigt att hjälpa och stötta barn samt hitta infallsvinklar för att få in 
barn i den fria leken. Pedagog nr 1, nr 3 och nr 5 menar att barn som inte 
kommer in i leken och blir uteslutna av andra barn kan bli aggressiva, 
kontaktsökande och har sönder saker samt säga dumma saker. För att barn inte 
ska få en negativ stämpel på sig är det viktigt som pedagog att jobba med detta 
och lyfta barns positiva sidor.   

Pedagog nr 4 exemplifierar genom att säga: 
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Och det här med att försöka att verkligen jobba med att lyfta de positiva egenskaperna 
som alla barn har, det finns inga dumma barn det finns bara dumma händelser eller så 
där, att man lyfter det positiva […] 

 

Pedagog nr 1, nr 2, nr 3 och nr 4 lyfter att på deras förskola har de ett gott 
samarbete och att man hjälpa varandra i huset. Pedagogerna har dialoger om 
hur man kan hjälpa barn till den fria leken och de ger varandra råd och tips om 
hur man kan gå tillväga för att hjälpa barn som har svårt för att komma in i 
leken.  

Pedagog nr 4 lyfter: 

Jag tänker på att man inte ska vara så statisk att det här barnet är på den här avdelningen 
nu utan vad har det här barnet för behov av just nu. Hur gör vi för att underlätta? Om vi 
ser att det här barnet samspelar väldigt bra med ett annat barn på en annan avdelning 
vad är det som säger att vi inte kan gå mellan avdelningarna. 

 

4.2 Vilka utmaningar upplever pedagogerna när det gäller 
att stödja barn att komma in i den fria leken? 

Pedagog nr 6 och nr 8 anser att det finns för lite tid till fri lek i förskolan och de 
menar att den fria leken ofta avbryts på grund av olika aktiviteter som 
exempelvis fruktstund och andra aktiviter. Pedagog nr 6 menar att man inte 
behöver gå in och bryta barnens lek bara för att det är fruktstund, utan att vi 
pedagoger kan ta med frukten till barnen där de leker. Pedagog nr 5 menar att 
hon tycker att projektarbete kan ta för mycket tid ibland och att den fria leken 
måste få mer utrymme i verksamheten. Pedagog nr 5 lyfter att de saknar både 
material och utrymme för att bättre kunna stimulera barnens fria lek. Pedagog 
nr 3 tar upp att det är stora barngrupper idag och att det är viktigt att man 
jobbar i mindre grupper för att stödjas barns lek.  

Pedagog nr 6 exemplifierar genom att säga: 

… alltså är det så här TID, tid, tid, för lek […] det är det dyrbaraste vi kan ge barnen å på 
förskolan blir det lätt en massa avbrott […] Och, jag brukar säga att barn som inte får leka 
färdigt dom slutar att leka, alltså tänk vad frustrerande och det är bara att gå tillbaka till 
sig själv. 

Pedagog nr 1 och nr 2 lyfter att barn kan få svårt med att bygga upp sitt 
självförtroende och sin självkänsla om de inte får komma in i den fria leken. 
Pedagog nr 3 framhåller att det är viktig att barn känner att de är delaktiga i 
barngruppen och känner en vi-känsla. Pedagog nr 2 lyfter att det är viktigt för 
barn att träna på relationer i en trygg miljö där de vågar testa leken och prova 
nya idéer.  

Pedagog nr 3 lyfter att det är stora barngrupper i förskolan och att det kan vara 
en utmaning att kunna stödja barn till att komma in i den fria leken. 

Ja du, men det är väl det att det är stora barngrupper, det ska vi inte sticka under stolen 
med. 
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Fem av de åtta pedagogerna tycker att det är okej att barn ibland är frivilligt 
utanför den fria leken och de menar att en del barn behöver gå undan från leken 
med andra barn för att bara få vara. En del barn behöver gå iväg och reflektera 
över vad de varit med om under dagen och andra barn kanske har gjort av med 
så mycket energi under förmiddagen att de behöver ta det lugnt på 
eftermiddagen och väljer då att vara själva.  

Pedagog nr 6 exemplifierar genom att säga: 

… jag har speciellt en tjej här som jag tänker på hon kan leka hela förmiddagen det är fart 
och fläkt sen efter lunchen går hon gärna undan och gör något annat. 

Pedagog nr 1, nr 3 och nr 7 lyfter att man ska acceptera ensamlek men att man 
hela tiden är observant på varför ett barn väljer att vara ensam. Vill barnet det 
för att den trivs bäst med det eller kan barnet vara rädd för de andra barnen. 
Pedagog nr 6 säger att allt handlar om att man måste ha en relation till barnet 
och att man känner barnet. Gör man det så vet man oftast vad barnet behöver.  

Pedagog nr 3 exemplifierar genom att säga: 

Det är ju också svårt att veta. Är du frivilligt utanför leken, väljer du det eller gör du det 
för att du inte vill gå i konflikt eller för att du har kanske blivit retad eller att du kanske 
känner dig sämre än de andra. Det kanske finns en orsak till att du väljer att vara själv. 
Och då är ju vi vuxna jätteviktiga att titta och lyssna in och se vad står det här för. Så att vi 
inte bara säger så här att han är en sådan som vill vara själv eller att hon är en sådan som 
vill sitta med sina pärlplattor. 

Pedagog nr 1 menar att det är viktigt att se hur barnen mår och att det utvecklas 
i sin ensamlek. Om barn mår bra och utvecklas så behöver det inte vara något 
problem utan det kan vara en mognadsfråga. Pedagog nr 2 anser att de barn 
som frivilligt vill vara utanför leken bör skyddas och att det inte behöver vara fel 
att leka ensam och säger samtidigt att detta är en balansgång.  

  



 22 

5 Analys 

I detta avsnitt följer vår analys av studiens resultat. Analysen presenteras under 
två rubriker, en om pedagogernas strategier för att hjälpa barn till den fria leken 
och en om vilka utmaningar pedagogerna upplever när det gäller att stödja barn 
att komma in i den fria leken. 

 

5.1 Pedagogernas strategier för att hjälpa barn till fri lek 

I Läroplanen för förskolan föreskrivs att barnen ska erbjudas en trygg miljö i 
förskolan men även att barnen lockas och utmanas till lek och aktiviteter 
(Utbildningsdepartementet, 2010). 

Resultatet visar att pedagogerna lyfter fram att kommunikation och interaktion 
har betydelse för en fungerande lek och för att det ska vara möjligt att skapa ett 
väl fungerande samspel i lek så måste pedagogerna hjälpa och stötta barnen 
genom att utgå från deras intressen och locka dem till lek. Samtliga pedagoger 
lyfter att det är viktigt att vara ett lekstöd. Pedagog nr 6 tar upp att hon 
använder sig av att lägga ut ”lekspår” där hon vid stängning av förskolan bygger 
upp lekstationer till nästa morgon. Detta för att underlätta för de barn som har 
svårt för att komma in i den fria leken och interaktionen med andra barn. Vår 
tolkning är att pedagogerna ser kommunikation och interaktion som 
betydelsefullt eftersom de har skapat strategier för att hjälpa barnen till den fria 
leken. Att finna strategier för att hjälpa barn in i lekens värld har stöd i tidigare 
forskning. Öhman (2011) poängterar att leken inte kommer av sig självt utan att 
den behöver uppmuntran och näring men även att någon lockar in barn i lekens 
värld, någon som är närvarande både lekfullt och känslomässigt. Författaren 
menar att om pedagogen deltar i barns lek så blir relationen mellan barn och 
pedagog mer jämbördig och förtrolig och skapar trygghet. En pedagog 
framhåller att det är viktigt att aktivt arbeta med att lyfta barns positiva sidor. 
Enligt tidigare forskning lyfter Lillemyr (2013) att det är av vikt att bygga upp 
barns självkänsla. Författaren lyfter att en positiv självuppfattning är viktigt för 
barns tidiga lärande men även för barns framtida lärande. Genom leken kan 
barn lära sig att anta utmaningar, förminska misslyckanden samt rädslor hos 
barn (Lillemyr, 2013). 

Det sociokulturella perspektivet sätter ljuset på kommunikationens och 
interaktionens betydelse och Pramling Samuelsson och Carlsson (2008) menar 
att lek, lärande och kommunikation är en helhet som är sammanflätade. Enligt 
vår tolkning har sju av de åtta pedagogerna uttalade strategier för att hjälpa 
barn till den fria leken vilket alltså enligt tidigare forskning visat sig vara 
betydelsefullt. 

Flertalet av pedagogerna i resultatet anser att barn till viss del går miste om 
lärandesituationer och det sociala samspelet tillsammans med andra barn om 
de inte får tillgång till fri lek i förskolan. Pedagog nr 4 menar att barn riskerar 
att bli utan ett demokratiskt förfarande om de inte får tillgång till den fria leken. 
Pedagog nr 5 menar att det är av vikt att barn får vara med och påverka 
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verksamheten och att barnen får inflytande över sina lekar i förskolan och 
pedagog nr 6 menar att det är av vikt att ha en bra relation till barnen för att 
kunna hjälpa och stötta barnen på bästa sätt. Pedagog nr 2 säger att hon som 
pedagog har en hög lekstatus. Om hon leker med ett barn som har en låg 
lekstatus genererar det att barnet blir mer attraktivt för de andra barnen vilket 
främjar barns lek. Enligt tidigare forskning menar Åm (1992) att barns förmåga 
att leka och dess status har en stor betydelse för lekdeltagandet med andra barn. 
Författaren lyfter att ett lekskickligt barn har en hög lekstatus i gruppen och ses 
gärna som lekkamrat. De barn som inte är lika lekskickliga får en låg lekstatus 
och lämnas gärna utanför leken. Det barn som har låg lekstatus kan gå miste om 
samspel med andra barn och erfarenheter i att leka (Åm, 1992).  Pedagog nr 3 
lyfter att det är stora barngrupper i förskolan och hon menar att det kan vara en 
utmaning att hinna med och stödja barn till att komma in i den fria leken. 

Tidigare forskning hävdar att genom den primära socialisationen som sker 
tidigt i barns liv lär sig barn att förstå det sociala samspelet (Lundgren, Säljö & 
Lidberg 2010). Vår tolkning är att enbart pedagog nr 2 har en proaktiv strategi, 
då hon med sin höga lekstatus i gruppen hjälper barn som har svårt för att 
komma in i den fria leken. Pedagog nr 6 menar att det är av vikt att ha en bra 
relation till barnen för att kunna hjälpa och stötta barnen på bästa sätt. 
Strandberg (2006) belyser att samspel tillsammans med andra barn och vuxna 
har en stor betydelse för barns utveckling och lärande vilket även Wallerstedt 
och Pramling (2012) lyfter. Vidare menar Pramling Samuelsson och Johansson 
(2006) att samspelet mellan barn och pedagog är av stor vikt och att leken 
pekas ut som en viktig del för barns inlärningsprocesser. Pedagogen ansvarar 
för att lek och lärande integreras och det är också pedagogens ansvar att locka 
barn till lek genom att göra leken intressant och meningsfull. Enligt vår tolkning 
har flertalet av pedagogerna strategier för att hjälpa barn till lek. I förskolan ska 
pedagogen möta barn och se varje barns möjligheter samt engagera sig i barns 
samspel. Leken är av stor betydelse för barn och ett medvetet bruk av leken ska 
stimulera varje barns lärande och utveckling vilket ska prägla förskolans 
verksamhet (Utbildningsdepartementet, 2010). 

Resultatet visar att flera pedagoger lyfter att barn som inte kommer in i den fria 
leken och blir uteslutna av andra barn kan bli aggressiva och utåtagerande. 
Samtliga pedagoger menar att de barn som är utanför den fria leken kan ha 
svårt med det sociala samspelet. Studien visar även att samtliga pedagoger lyfter 
att barn kan ha svårighet med att vänta på sin tur och relationsskapandet i den 
fria leken vilket kan leda till osämja. Tidigare forskning av Åm (1992) menar att 
det finns ett tydligt samband mellan barns sociala klimat i gruppen och 
pedagogens styrning. Författaren menar att pedagogens roll som normgivare 
och organisatör har en stor betydelse för barns samspel i leken. Enligt vår 
tolkning har samtliga pedagoger goda kunskaper om interaktionens betydelse 
för barns fria lek men de framhåller inte pedagogens roll som normgivare och 
organisatör vilket har en stor betydelse för barns interaktioner. 

I resultatet lyfter pedagog nr 3 att det kan finnas en orsak till varför barn leker 
ensamma och hon menar att det är av vikt att ta reda på varför barn väljer att 
leka ensamt. Hon menar vidare är det är av vikt att pedagogen tittar och lyssnar 
in och försöka förstå vad barns ensamlek står för. Pedagog nr 1 lyfter att det är 
viktigt att titta på hur barnet mår i sin ensamlek och att barn utvecklas i sin lek. 
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Hon framhåller att om barn mår bra och utvecklas så behöver det inte vara ett 
problem att barn leker ensamt utan det kan vara en mognadsfråga. Att finna 
strategier för att hjälpa barn in i leken har stöd i tidigare forskning. Åm (1992) 
hävdar att som pedagog är det viktigt att observera och stötta barns lek för att 
kunna hjälpa barn med meningsskiljaktigheter. Flera av pedagogerna lyfter att 
det kan vara bra för barn att vara utanför den fria leken om den är frivillig för 
att barn ska få en stunds reflektion och vila. Enligt vår tolkning har pedagog nr 
3 och pedagog nr 1 proaktiva strategier för att förstå varför barn leker ensamt 
och stöttar barn till den fria leken samt att de ser till barnens hälsa. Flertalet av 
pedagogerna lyfter att det inte behöver vara något problem om barnet leker 
ensamt och att barn ibland behöver en stunds vila och reflektion. 

Det visar sig även i resultatet att materialet på förskolan har betydelse för barns 
lek. Samtliga pedagoger anser att materialet på förskolan har en stor betydelse 
för barnens fria lek. De menar att det är viktigt att erbjuda material som är 
inspirerande, är tillgängligt och utmanande samt lockar barnen till fri lek. 
Pedagog nr 2 lyfter att det är viktigt att ta hänsyn till barnens intressen och ha 
så lite färdigt material som möjligt för att göra leken inkluderande för barnen. 
Flera pedagoger lyfter att de saknar både material och utrymme för att bättre 
kunna stimulera barnens fria lek. Ur ett sociokulturellt perspektiv lyfts 
interaktionens betydelse för lärande och för att interaktionen ska bli möjlig är 
det viktigt att material lockar till samspel och lek för barn. Enbart en pedagog, 
nr 2, lyfter att det är viktigt att materialet ska vara så inkluderande som möjligt 
för barnen. Flera pedagoger menar att de saknar både material och utrymme i 
förskolan. Vår tolkning är att samtliga pedagoger är medvetna om att materialet 
har en stor betydelse för barns fria lek men att det kan saknas resurser i 
förskolan för att stimulera barns fria lek. Enligt tidigare forskning lyfter Kragh-
Müller, Ørsted Andersen och Veje Hvitved (2012) att förskollärarens roll är att 
skapa en miljö som är anpassad till barns behov där det ska finnas material och 
leksaker på barnens utvecklingsnivå. Författarna menar att det är pedagogens 
ansvar att utveckla goda lekmiljöer för barn så att de utvecklar en mer 
nyanserad lek.  

Resultatet visar även att flertalet av pedagogerna använder sig av strategin av 
att jobba i mindre grupper och i olika rum för att få med alla barn i den fria 
leken. Flertalet av pedagogerna anser också att det är av vikt att barn får leka i 
mindre grupper och att inomhusmiljön är anpassad till barns fria lek och att 
pedagogen är med och stöttar barns lek. Kragh-Müller, Ørsted Andersson och 
Veje Hvitved (2012) hävdar att när barn leker i olika utrymmen kan pedagogen 
observera barns lek för att se vad de är intresserade av men även för att få 
information om deras samspel och utveckling. Författarna menar att det är 
förskollärarens roll att skapa en miljö som är anpassad till barns behov. Studien 
visar att flertalet av pedagogerna finns med och startar upp barns lek och för en 
dialog mellan barnen för att sedan backa undan lite försiktigt från barnens lek. 
Pedagogerna ser sig som vägvisare för hur barn ska komma in i den fria leken. 
Vår tolkning är att denna strategi kan ses som att pedagogerna skapar en 
utvecklingszon där barnet kan ta emot förklaringar och instruktioner från 
andra. 

Enligt tidigare forskning lyfter Lillemyr (2002) att barn genom lek utvecklas och 
socialiseras samt lär sig olika saker. Barns erfarenheter och upplevelser i leken 
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kommer sedan till användning senare i livet. Författaren menar att leken är 
viktig för barns sociala samspel med andra barn och för att barn ska utveckla 
sitt lärande. Vår tolkning är att flertalet av pedagogerna lägger vikt vid att leken 
har en stor betydelse för barns sociala samspel men även att leken har en 
betydelse av barns utveckling. Det sociokulturella perspektivet belyser att 
kommunikation och interaktion har en stor betydelse för barns utveckling och 
lärande. Med hjälp av kommunikation med andra formas barn som tänkande 
individer. 

I resultatet framkom även att två av de åtta pedagogerna ansåg att det finns för 
lite tid till fri lek i förskolan och de menar att den fria leken ofta avbryts på 
grund av olika aktiviteter som exempelvis fruktstund och olika aktiviteter. 
Pedagog nr 5 menar att projektarbeten i förskolan tar för mycket tid och att den 
fria leken behöver mer utrymme i förskolan. Pedagog nr 6 lyfter att tid för lek är 
väldigt viktigt för barn men hon poängterar också att leken lätt avbryts i 
förskolan. En annan pedagog, nr 5, menar att man som pedagog bör vara mer 
flexibel i sitt arbete och inte avbryta leken allt för lätt. Markström och Halldén 
(2009) menar att tiden är en bristvara i förskolan och de menar på att leken 
avbryts och blir kortvarig samt att barnen inte får utveckla den fria leken i fred. 
Enligt vår tolkning anser två av de åtta pedagogerna att leken får för lite tid i 
förskolan vilket även tidigare forskning lyfter. 

 

5.2 Vilka utmaningar upplever pedagogerna när det gäller 
att stödja barn att komma in i den fria leken?  

Samtliga pedagoger i studien lyfter att kommunikation och interaktion är 
viktiga delar för att barn ska komma in i den fria leken med andra barn. Enligt 
tidigare forskning lyfter Lillemyr (2013) att i leken utvecklar barn 
vänskapsrelationer, kulturell och social tillhörighet. Författaren menar att leken 
har en stor betydelse för barns lärande i ett vidare perspektiv men även för 
välbefinnandet. Enligt vår tolkning framstår det som att pedagogerna menar att 
den fria leken är betydelsefull för barns kommunikation och för barns sociala 
samspel samt att den fria leken framstår som viktig för barns utveckling och 
lärande. Strandberg (2006) hävdar att det är betydelsefullt för barn att få 
tillgång till lek på förskolan men också att barn känner sig inbjuden till lek samt 
att barn får bidra med sina kunskaper i leken. 

Vidare ses i resultatet att samtliga pedagoger menar att barn som är utanför den 
fria leken kan ha svårt för att tyda de andra barnens lek. Pedagog nr 6 lyfter att 
barn som inte är med i den fria leken kan bli inåtvända och mer låsta än de 
andra barnen. Enligt tidigare forskning menar Knutsdotter Olofsson (2003) att 
barn som inte leker kanske inte förstår leksignaler i den fria leken och att barn 
kan ha svårt att skilja på vad som är lek och vad som är verklighet. Författaren 
menar vidare att barn som inte leker löper risk för att fastna här och nu i 
verkligheten. Enligt vår tolkning blir det tydligt att samtliga pedagoger belyser 
barns förståelse av leken som viktig och betydelsefull för barns tillgång till fri 
lek. 
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Resultatet av studien visar att samtliga pedagoger menar att de barn som är 
utanför den fria leken kan ha svårt med det sociala samspelet samt att tyda 
barns lek i den fria leken. Resultatet visar att samtliga pedagoger menar att barn 
kan ha svårighet med att vänta på sin tur och relationsskapandet i den fria leken 
vilket kan leda till osämja. Pedagog nr 5 lyfter att barn som inte är med i leken 
kan bli inåtvända och mer låsta än andra barn. Flera pedagoger lyfter att barn 
som inte kommer in i leken och blir uteslutna av andra barn kan bli aggressiva 
och utåtagerande.  Detta är i likhet vad Folkman och Svedin (2003) skriver om 
när leken fattas hos barn. Författarna kallar det för den frånvarande leken som 
hos barn på förskolan kan bli en plats för ensamhet och utanförskap. Även 
Löfdahl (2014) menar att det finns sidor av leken som kan innehålla mindre 
positiva inslag såsom positionering, makt och ledsamheter. Författaren 
beskriver att i barnens lek finns också relationsskapande kulturer och 
uteslutningar. Enligt vår tolkning har pedagogerna en god kunskap om lekens 
betydelse för barn och att leken har en stor betydelse för barns sociala samspel 
vilket även tidigare forskning lyfter. Vidare menar Strandberg (2006) att de 
barn som inte känner att de har tillgång till lek lär sig mindre än andra barn. 
Läroplanen för förskolan understryker att för barns välbefinnande och lärande 
har leken en stor betydelse och barn behöver få leka i förskolans verksamhet. 
För att barn ska utvecklas och samspela med andra samt utveckla sitt lärande 
har leken en avgörande betydelse och är ett av förskolans viktigaste uppdrag. 
Verksamheten i förskolan ska främja barns kreativitet, lek och det lustfyllda 
lärandet (Utbildningsdepartementet, 2010). 

Pedagog nr 3 lyfter att det kan finnas en orsak till varför barn leker ensamt och 
hon menar att det är av vikt att ta reda på varför barnet väljer att leka ensam. 
Hon menar vidare är det är av vikt som pedagog att titta och lyssna in och 
försöka förstå vad barns ensamlek står för. Pedagog nr 1 lyfter att det viktigt att 
titta på hur barnet mår i sin ensamlek och att barnet utvecklas. Hon framhåller 
att om barnet mår bra och utvecklas så behöver det inte vara ett problem att 
barnet leker ensamt utan det kan vara en mognadsfråga. Enbart en pedagog, nr 
2, menar att barn som frivilligt vill vara utanför leken bör skyddas och att det 
inte behöver vara något problem att barn leka ensam. Flera av pedagogerna tar 
upp att det ibland kan vara bra för barn att vara utanför den fria leken om den 
är frivillig för att barn ska få en stunds reflektion och vila. Enligt vår tolkning 
visar studien att flertalet av pedagogerna har en god förståelse och kunskap om 
barns lek och dess betydelse. Men även att pedagogerna har en god förståelse 
för barns ensamlek. Läroplanen lyfter att ”Verksamheten ska anpassas till alla 
barn i förskolan. Barn som tillfälligt eller varaktigt behöver mer stöd och 
stimulans än andra ska få detta stöd utformat med hänsyn till egna behov och 
förutsättningar så att de utvecklas så långt som möjligt” 
(Utbildningsdepartementet, 2010, s. 5). 

Vidare visar resultatet att fyra av de åtta pedagogerna anser att miljön har en 
stor betydelse för barns fria lek. Vår tolkning är att miljön för lek inte framstår 
som så viktig att beskriva för de övriga. Detta är problematiskt då tidigare 
forskning visar att förskolans miljö har stor betydelse för barns utveckling 
(Kragh-Müller, Ørsted Andersen & Veje Hvitved, 2012). Författarna menar att 
när miljön är i fas med den nivå som barnen befinner sig på utvecklingsmässigt 
leker och interagerar samt kommunicerar barn bättre med varandra. Pedagog 
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nr 2 menar att det är viktigt att miljön är tillåtande för barns lek och pedagog nr 
5 menar på att det är viktigt att se till barns intresse och forma olika miljöer i 
förskolan som tilltalar barn och där de får inspiration till olika rollekar och 
aktiviteter och där de kan samspela och kommunicera. Ur ett sociokulturellt 
perspektiv visar studien att pedagogerna lyfter fram kommunikationens 
betydelse i leken, och för att det ska vara möjligt så måste miljöerna vara 
anpassade till barnens behov. 

Resultatet antyder att det finns situationer där den fria leken avbryts på grund 
av tidsaspekter och rutiner. Det verkar som att det är viktigare att följa 
klockslag, projektarbeten och rutiner än att barnen får avsluta sin lek. Kragh-
Müller, Ørsted Andersen och Veje Hvitved (2012) menar att det är viktigt att 
barn inte blir avbrutna i sin lek och att det ges tid till att leka, detta för att barn 
ska kunna fördjupa sin lek. Enligt vår tolkning avbryts barns lek på grund av 
tidsaspekter och rutiner vilket avbryter interaktionen mellan barnen och detta 
kan påverka möjligheten till barns utveckling och lärande. Ur ett sociokulturellt 
perspektiv på lärande så är interaktioner betydelsefulla och interaktioner är 
nyckeln till barns utveckling och lärande.  
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6 Diskussion 

6.1 Metoddiskussion 

Det vetenskapliga angreppssätt som användes var en kvalitativ ansats. Som 
datainsamlingsmetod valdes semistrukturerade intervjuer med möjlighet till att 
ställa följdfrågor. Intervjuerna spelades in och transkriberades därefter. 
Pedagogerna fick intervjufrågorna skickade till sig via e-mail dagen innan då 
detta efterfrågades. Vi ansåg att detta var ett bra val då pedagogerna på så sätt 
fick förbereda sig vilket innebar att vi fick ett bättre material att jobba med. Vi 
upplevde att en del av de intervjuade kände sig bekväma med att bli inspelade 
medan andra kände sig lite nervösa. Vi upplevde att transkriberingen var 
tidskrävande men mycket betydelsefull för vår studie och vi kunde hela tiden gå 
tillbaka till transkriberingarna under tiden vi arbetade med resultatet samt 
analysen. De frågor vi ställde till de intervjuade pedagogerna hade kunnat 
kompletteras med att göra observationer för att få en djupare förståelse om hur 
de arbetar för att hjälpa barn som har ett behov av stöd för att komma in i den 
fria leken. På grund av tidsbrist var inte detta möjligt men trots det har vi fått 
ett bra material för att kunna göra denna studie. Intervjufrågorna upplevdes av 
de intervjuade som väldigt lika och att de gick in i varandra, se Bilaga 1. Vi är 
medvetna om att intervjufrågorna är lika varandra vilket vi gjorde av 
anledningen att få ett så uttömmande svar som möjligt. Urvalet av de pedagoger 
som vi har intervjuat valdes genom bekvämlighetsurval. Bryman (2011) tar upp 
att bekvämlighetsurval används inom den kvalitativa forskningen där man tar 
det som finns tillgängligt för att kunna göra sitt arbete. Vi valde detta urval på 
grund av att vi hade en etablerad kontakt med de förskolor som kom att ingå i 
studien. 

 

6.2 Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att undersöka hur pedagoger på två olika förskolor 
beskriver hur de arbetar för att stödja barn att komma in i den fria leken. Vi har 
utgått från följande forskningsfrågor: Vilka strategier använder sig pedagogerna 
av för att barn ska komma in i den fria leken? Vilka utmaningar lyfter 
pedagogerna när det gäller att stödja barn att komma in i fria leken? 

Vi har uppmärksammat att samtliga pedagoger menar att det är viktigt att stötta 
och hjälpa barn in i leken samt att vara ett lekstöd som pedagog. En av 
pedagogerna använde sig av lekspår vilket vi tycker är en proaktiv och bra 
strategi att använda sig av och det är något som vi kommer att ta med oss i vårt 
framtida yrke. För att hjälpa barn som är i behov av stöd in i leken menar Åm 
(1992) att det är viktigt att pedagogen lektränar och utmanar barn i att 
kompromissa för att utvecklas till en lekare. När pedagogen leker med barn 
utvecklar de ett större självförtroende och de får genom att leka med pedagogen 
en högre status i barngruppen. Det blir tydligt att pedagogerna menar att om 
barn får ta del av den fria leken i förskolan så har det en stor betydelse för barns 
lärande och utveckling samt för barns sociala samspel. I resultatet framkommer 
att pedagogerna beskriver att barn som inte kommer in i den fria leken kan bli 
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aggressiva och kontaktsökande vilket kan orsakas av kommunikationsproblem 
och att barn inte förstår leksignalerna om hur de ska närma sig andra barns lek. 
Det framgår även att en del barn vill vara ensamma i sin lek vilket inte behöver 
vara något problem, men som pedagog ser vi att det är viktigt att vara observant 
på varför barn väljer att vara ensamma i sin lek.  

Vi kan tydligt se att samtliga pedagoger talar om att det är viktigt att vara en 
närvarande pedagog till barns lek och att man utgår från barns intresse för att 
locka barn till den fria leken. Vi menar att studiens resultat pekar på att det är 
av stor vikt att låta barnen leka i en trygg miljö för att utveckla en positiv 
upplevelse av att leka med andra barn och på så sätt kunna bygga upp sitt 
självförtroende som lekare. Jonsdottir (2007) tar upp att pedagoger i förskolan 
bör hjälpa barn att utveckla en positiv självbild. Med utgångspunkt i vår studie 
menar vi likt ovanstående att det är viktigt att framhålla barns positiva sidor och 
göra barn intressanta för varandra. Resultatet pekar också på att det är av 
yttersta vikt att vara närvarande, se och lyssna vad som händer i leken. Som 
pedagog är det viktigt att vara en god förebild och stödja barn i deras utveckling 
vad gäller tillit och självförtroende. Resultatet visar att det är betydelsefullt att 
bygga upp barnens självkänsla så att barnen känner sig som en del av gruppen.    

Resultatet pekar på att pedagogernas utmaningar för att hjälpa barn till fri lek 
med andra är att de till viss del saknar material för att stimulera barns lek, men 
även tidsaspekten spelar in, då tid upplevs som en bristvara. En annan 
utmaning är att främja barns självförtroende och självkänsla. Vi tror, med stöd 
av vår studie, att det är av stor vikt att hjälpa och stötta barn som är utanför den 
fria leken och som pedagog är det viktigt att vara ett lekstöd och lyfta barns 
positiva sidor samt göra barn intressant för varandra.   

Vi kan se många likheter med tidigare forskning och litteraturen och vårt 
resultat då det gäller barns lek och samspel. Vår tolkning är att om barn inte får 
tillgång till den fria leken riskerar de att hamna i utanförskap. För att motverka 
detta menar vi att det är viktigt att pedagoger i förskolan fångar upp barn som 
behöver stöttning in i leken i god tid för att hjälpa dem till ett socialt samspel 
och stötta dem i den gemensamma leken. Detta är ett uppdrag som också har 
stöd i förskolans läroplan som lyfter att ”Barn som tillfälligt eller varaktigt 
behöver mer stöd och stimulans än andra ska få detta stöd utformat med 
hänsyn till egna behov och förutsättningar så att de utvecklas så långt som 
möjligt” (Utbildningsdepartementet, 2010, s. 5 ). 

Vi kan se att samtliga pedagoger i studien framhåller att det är viktigt att 
erbjuda material som är inspirerande, är tillgängligt och utmanande samt lockar 
barn till fri lek. Samtidigt framhåller pedagogerna att de till viss del saknar 
material till barns lek. I vår studie blir det tydligt att material har en stor 
betydelse för barns tillgång till lek enligt samtliga pedagoger. Miljön har också 
betydelse men enligt vår tolkning kan vi se att endast hälften av pedagogerna 
anser att miljön är viktig för barns fria lek, vilket vi ser som problematiskt 
eftersom både tidigare forskning och litteraturen lyfter att miljön har en stor 
betydelse för barns utveckling och lärande samt för barns sociala samspel. Å ena 
sidan kan det ju vara så att pedagogerna under intervjun inte hade miljön i 
åtanke vilket de kanske trots allt har men att det inte kom fram under 
intervjuerna. En anledning till detta kan vara att vi som intervjuare kanske inte 
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ställde tillräckligt precisa frågor och det är möjligt att inte alla informanter fick 
möjlighet att beskriva detta. Vi kanske inte heller ställde de följdfrågor som 
hade behövts för att få mer djup i frågorna. Å andra sidan kan det vara så att 
pedagogerna inte har miljön i åtanke vilket vi alltså tolkar som problematiskt. 

Det blir tydligt i resultatet att pedagogerna upplever att det är av vikt att barn 
får vara i mindre grupper och att pedagogerna skapar rum i rummen för att 
stimulera barns lek. Kragh-Müller, Ørsted Andersson och Veje Hvitved (2012) 
hävdar att när barn leker i olika utrymmen kan pedagogen observera barns lek 
för att se vad de är intresserade av men även för att få information om deras 
samspel och utveckling. Resultatet antyder att pedagogerna menar att det är en 
fördel att barn får leka i mindre grupper och att man som pedagog ska vara 
närvarande i barns lek för att kunna observera och stötta. Flera av pedagogerna 
lyfter att det är viktigt med ett gott samarbete mellan avdelningarna på 
förskolorna för att stödja barns lek.   

Studiens resultat antyder att tid för barns fria lek är begränsad då leken avbryts 
av olika anledningar under dagen. Kragh-Müller, Ørsted Andersson och Veje 
Hvitved (2012) menar att det är viktigt att barn får tid till att leka med olika 
material och inte bli avbrutna i sin lek och att barn får tid till att leka. Vi menar 
att vår studie styrker att det är viktigt att barn får tid till att leka i förskolan och 
särskilt att det ges stöd till de barn som har svårt för att komma in i den fria 
leken. Det framkommer också att det är viktigt att inte avbryta leken allt för lätt 
utan att man som pedagog försöker värna om de barn som har svårt att komma 
in i leken och vara flexibel i sitt arbete. 

 

6.3 Slutsatser 

Slutsatsen av denna studie är att den fria leken tillsammans med andra barn har 
en stor betydelse för barns utveckling och lärande och särskilt för barn som är 
av behov av stöd in i leken. Barn i förskolan behöver en trygg miljö att leka i och 
att leken blir en positiv upplevelse vilket kan bidra till att barn bygger upp sitt 
självförtroende. Det framkommer att det är en fördel att barn får leka i mindre 
grupper och att man som pedagog är närvarande i barns lek för att kunna 
observera och stötta barnen. Men det är även viktigt som pedagog att utgå från 
barns intresse och locka barn till den fria leken tillsammans med andra. Vi ser 
även att barns tid till den fria leken i förskolan är begränsad och att förskolor 
saknar material för att kunna stimulera barns lek. Studien visar att material och 
tid för barns fria lek i förskolan är något som pedagogerna lyfter som ett 
utvecklingsområde. Studien visar även att miljön är viktig för barns lek och för 
barns sociala samspel. Vi anser, med stöd av vår studie, att som pedagog är det 
viktigt att erbjuda ett rikt material och tid för barns fria lek. Barn som inte har 
tillgång till den fria leken går miste om interaktionens och kommunikationens 
betydelse men även barns utveckling och lärande. Något som vi tar med oss från 
denna studie är att det är viktigt att se hur barnen mår och de interagerar med 
varandra samt att man är observant och närvarande till barns lek. Vi tar även 
med oss att det inte behöver vara något problem att ett barn leker ensamt men 
att vi pedagoger bör vara observanta på hur och varför barnet leker ensamt.  
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6.4 Arbetets betydelse, relevans för yrket 

Denna studie var intressant för oss eftersom vi blivit uppmärksammade på att 
alla barn ska få tillgång till fri lek tillsammans med andra i förskolan. Då det 
idag ofta kan vara stora barngrupper i förskolan, och eller är få pedagoger i 
barngruppen ser vi här ett dilemma. Vi frågar oss hur barn som är av behov av 
stöd för att komma in i leken ska få ett anpassat och bra stöd för att komma in i 
den fria leken. Vi menar att det är av yttersta vikt att barn får hjälp och stöttning 
av pedagoger för att komma in i den fria leken vilket vi anser är viktigt för barns 
framtida lärande och utveckling.  

Studien har en stor betydelse för yrkesverksamma pedagoger då det är viktigt 
att pedagoger hjälper och stöttar barn som är i behov av stöd in i den fria leken. 
Men även att som pedagog vara närvarande och vara observant på barns lek.  

 

6.5 Fortsatt forskning 

Vår förhoppning är att denna studie kan bidra till verksamhetens och 
pedagogers synsätt på barns behov av stöd i den fria leken. Under vårt arbete så 
har vi funderat på att man skulle kunna utveckla vår studie ännu mer. Det 
genom att göra observationer på förskolor, där vi kan studera hur pedagoger 
arbetar med barns behov av stöd i leken. Genom att göra både intervjuer och 
observationer så kan vi jämföra pedagogernas tankar, men även hur det ser ut i 
praktiken. I ett vidare perspektiv skulle det vara intressant att i detta ämne ta 
reda på hur barn ser på den fria leken. Men också hur barn tänker kring 
pedagogers delaktighet i barns fria lek.  

Hur arbetar pedagoger med barns behov av stöd i leken i andra länder? Arbetar 
och tänker pedagoger i Sverige och andra länder likvärdigt eller skiljer sig 
arbetet med barns behov av stöd i leken? Även detta är ett förslag på vidare 
forskning som vi finner intressant. 
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Bilagor  

 
Bilaga 1 - Intervjufrågor 

Hur länge har du jobbat inom förskolans verksamhet? 

Vilken utbildning har du? 

Har du någon fortbildning? 

Vilken ålder har pedagogerna på förskolan? 

Kan du beskriva hur ni arbetar för att få med barn in i den fria leken? 

Kan du ge exempel på hur du gör i praktiken för att få barn in i den fria leken? 
(fallbeskrivning) 

Vad uppfattar du som tecken på att barn har svårt att komma igång med fri lek? 
Ge exempel... 

Vad kännetecknar de barn som har lätt att starta upp fri lek? Hur gör de? Ge 
exempel... 

Hur kan du som pedagog hjälpa de barn som ofrivilligt är utanför den fria 
leken? 

Hur kan du som pedagog hjälpa barn som frivilligt är utanför den fria leken? (ev 
följdfråga om uteslutningar) 

Vad tycker du som pedagog att barn lär sig eller utvecklar i den fria leken?  

Vad anser du att barn som har svårt att komma in i fri lek riskerar att missa? 

Vilka svårigheter kan barn möta när de ska in i den fria leken? 

Vad kan underlätta för barn i behov av stöd så att de få tillgång till den fria 
leken? 

Vilka resurser har ni tillgång till idag för att hjälpa barn för att få tillgång till den 
fria leken? 

Finns det något du saknar idag för att kunna stödja barn till den fria leken?  

Vilka erfarenheter har du av att jobba med barn så att de ska få tillgång till den 
fria leken? 

Vilken beredskap finns på förskolan för att kunna hjälpa barn i behov av stöd i 
dagsläget? 
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Bilaga 2 – Missivbrev  

Missivbrev 

 

Information om studien: Barns behov av stöd i leken på förskolan. 

Hej! 

Vi är två förskolestudenter som heter Madelene och Rebecka och vi går på 
Mälardalens högskola med inriktning på musik och dans. Vi ska nu skriva vårt 
examensarbete och du tillfrågas härmed om deltagande i denna studie. Vårt 
examensarbete kommer att handla om den fria lekens betydelse för barnet i behov av 
stöd i förskolan.  

Vårt syfte och innehåll med detta examensarbete är att undersöka hur pedagogerna 
beskriver sitt arbete för att stödja barn så att de får tillgång till den fria leken. Vi anser 
att detta är ett viktigt och intressant ämne för oss att behandla då den fria leken har 
en stor betydelse för barnets framtida utveckling och lärande.  

Vi skulle vilja intervjua er förskollärare och barnskötare i studiesyfte och tidsåtgången 
för intervjun är cirka 30 minuter. Intervjuerna kommer sedan att transkriberas. 
Intervjumaterialet kommer endast att användas till detta examensarbete och allt 
material kommer att behandlas konfidentiellt där deltagare inte kommer att kunna 
identifieras i arbetet. Efter uppsatsens examination kommer transkription och 
inspelat material att raderas. 

Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Du har rätten att när som helst 
avbryta ditt deltagande utan närmare motivering och utan några negativa 
konsekvenser för dig (Vetenskapsrådet, 2011). 
http://www.cm.se/webbshop_vr/pdfer/2011_01.pdf  

Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid Mälardalens 
högskola som i sin slutversion läggs ut på databasen Diva. 

Om ni har några frågor eller funderingar får ni gärna kontakta oss eller vår 
handledare. 
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