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Sammanfattning 

Syftet med denna studie är att undersöka pedagogernas syn på den fria leken, deras roll i den 

och vilka strategier som används för att bevara och stimulera pågående fria lekar. Studien utfördes 

på två olika förskolor och metoderna som användes var observationer samt efterföljande intervjuer. 

Resultatet som framkom efter bearbetningen av det insamlade materialet var att alla pedagogerna 

på båda förskolorna lägger stor vikt vid barnens fria lek. De anser att barnens lärande och 

utveckling sker på många olika sätt i den fria leken, t.ex. anser pedagogerna att den sociala 

utvecklingen i leken sker genom språk, turtagning och samspel med andra. Det framkom dessutom 

att pedagogerna ansåg att deras närvaro i och överblick på barnens lekar var viktig. Detta på grund 

av att de kunde se vilka barn som var i behov av stöd för att därefter gå in och stödja dessa barn. 

Båda förskolorna hade någon form av hjälpregel som de kunde använda sig av och återkoppla till 

i konfliktsituationer, däremot ansåg samtliga pedagoger att det bästa var när barnen löser 

konflikterna själva med stöd från pedagogerna. 

För att få samspelet mellan barnen att fungera och utvecklas i den fria leken, framhävde 

pedagogerna på båda förskolorna att det gäller att skapa en god och trygg miljö. Miljön bör 

innehålla ett intressant material som intresserar barnen och inbjuder till lek. 
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1. Inledning 

 

Under vår tid på lärarutbildningen har vi insett hur viktigt barns fria lek är i den pedagogiska 

verksamheten i förskolan. Barnen befinner sig i förskolan en stor del av sin vardag och för att göra 

den tiden värdefull krävs det att barnen får möjlighet att lära sig nya saker och utvecklas på olika 

plan. I läroplanen uttrycks det att: 

”Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik 

för alla barn som deltar. Förskolan ska stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda en trygg 

omsorg.” (Lpfö 98, 2010, s.5). 

Vi ställer oss därmed frågan hur pedagoger ser på den fria leken som fenomen, likaså hur 

pedagogernas roll i den fria leken egentligen ser ut och hur de själva ser på sin roll i den fria leken. 

Det är pedagogernas primära uppgift att intressera och aktivera barnen i den pedagogiska 

verksamheten samt att upprätthålla vad läroplanen syftar till att ge barnen, ett livslångt lärande. Ett 

verktyg till livslångt lärande är själva leken, framförallt den fria leken som är ett stort och 

återkommande inslag på dagsagendan ute i förskolorna. 

Texten som i detta arbete redogör angående insamlat material från förskolan Sandslottet har 

Isabelle Jansson skrivit och de delar som berör förskolan Sjöstjärnan har Johanna Tegebro skrivit. 

Resterande delar i studien har vi hjälpts åt att skriva tillsammans. 
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2. Bakgrund 

2.1 Lek och lärande 

Under sina tidiga år i livet vistas barn en stor del av sin vardag i förskolan. Förskoleverksamheten 

och pedagogerna blir därmed viktiga faktorer för barns lärande (Niss, 2007, s.26). I själva 

förskolepedagogiken har leken länge varit betydelsefull och haft en central roll inom förskolans 

väggar. Därmed är leken en grundläggande del i pedagogens arbete i förskolan. (Lillemyr, 2002, 

s.42). Vilket även Lindqvist (1996, s.49) instämmer med att påpeka att lekens roll alltid varit och 

alltid kommer vara en stor och viktig del i förskolan. 

Att definiera lek är ingen lätt uppgift. Precis som Lillemyr (2002, s.43) nämner kan leken variera 

beroende på hur leksituationen ser ut. Däremot uppger Lillemyr (2002, s.45) att det är i leken 

barnen får möjligheten till att utvecklas i sig själva, vilket därmed leder till att leken uppfattas som 

värdefull för barnen. Leken bedöms enligt Lillemyr (Ibid) vara en mångsidig och viktig aktivitet för 

samtliga barn att få ta del utav.  Det är i leken barnen ska ha roligt och de får möjlighet att låtsas 

och leka ”som om”. I Nationalencyklopedin (2013) beskrivs leken likaså i form av en händelse som 

sker ”som om”, det vill säga att deltagarna i leken låtsas. Lek ses vara vanligt bland barn och leken 

bör tolkas utifrån hur leken ser ut. Det vill säga att de inblandade i leken meddelar varandra med 

hjälp av kommunikativa signaler att det är en lek, samt att det är på låtsas. Dessa kommunikativa 

signaler kan t.ex. vara en lekfull min eller att barnen uttrycker för varandra att det de gör är på 

låtsas. Leken handlar dessutom om föreställningar, att barnen kan göra föremål till något annat 

genom att föreställa sig detta. Det finns olika former av lek vilka är sensomotorisk lek, låtsaslek, 

konstruktionslek och regellek. Dessa förekommer oftast samtidigt i leken. I låtsasleken följer 

deltagarna innehållets regler och logik, t.ex. om ett barn leker mamma så ska barnet uppträda som 

en mamma. Konstruktion och skapande är delar som oftast är med i låtsasleken. I regelleken 

använder deltagarna sig ofta av roller precis som i låtsasleken, dessa roller kan t.ex. vara tjuv och 

polis. Några utmärkande inslag i leken för barnen är hängivelse, självförglömmelse och harmoni i 

mellan deltagarna i leken. Skulle harmonin i leken brytas medför detta att leken avbryts och 

diskussioner kring hur leken ska gå till tar plats, detta för att lekdeltagarna ska komma överens om 

hur leken ska gå till för att den ska kunna fortsätta (Ibid). 

Även Lillemyr (2002, s. 46-47) beskriver kort om vad som är specifikt med leken: 

 

Lek är en typisk aktivitet bland barn. 

Lek är något lustbetonat för barn, bereder nöje och ger glädje för deltagaren. 

Lek är en frivillig aktivitet som barn själva väljer att delta i. 

För barn är lek ”som om”, den befinner sig utanför den verkliga världen. 

Lek innebär att det skapas en viss ordning (till exempel ett system med regler). 

Lek är lokaliserad till en viss plats och en viss tid. 

Lek rymmer spänning. 
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Lek är ett uttryck för inre drift. 

Lek är en förberedelse för vuxenlivet. 

 

Enligt Lillemyr (2002, s.121) beskriver Steinholt leken i form av en förälskelse, det går inte att 

förklara vad som sker utan det bara sker. Han uttrycker dessutom att det i leken varken finns eller 

behövs något mål, detta på grund av att leken i sig självt är ett mål. Det finns likaså olika 

uppfattningar kring betydelsen av leken och Lillemyr (2002, s.41) nämner några olika skäl. Ett skäl 

är att de som har möjlighet till att observera barn i leken kan lära sig en hel del om barnen och se 

att leken är en viktig del i den barnkultur som finns. Ett annat skäl är att leken ger barn möjlighet 

till att både bepröva och utforska sina erfarenheter de fått, detta för att lära känna sig själva och 

skapa en tillit till sig själva som personer. Leken ger även barn möjlighet att utveckla sin 

kommunikationsförmåga och förmågan att samspela med andra. Barn får således genom själva 

leken uppleva mycket, lära sig ny kunskap samt hjälp att socialisera sig. (Ibid).  Lindqvist (1996, 

s.49) visar i sin studie att det är i och med leken barnen kan utveckla sina sociala kunskaper. 

Barn kan vilja vara ensamma och leka utan något samspel med andra människor runt omkring. 

(Ivarsson, 1996, s.16). Det har dock visat sig att barn får glädje av att umgås socialt med andra 

personer utöver sina föräldrar och visar intresse av att få samspela med andra barn i sin närhet 

(Niss, 2007, s.26). Detta kräver dock att barnen kan samspela och vet hur de bör agera i sådana 

situationer. Leken avses vara till för att barnen ska ha roligt och kan dessutom skapa en lust och 

glädje hos barnen (Lillemyr, 2002, s.46). I leken får barn möjlighet att utveckla sin medvetenhet 

kring hur världen ser ut och fungerar. Detta genom att själva agera utifrån sin egen vilja i en 

pågående lek och samtidigt bli medvetna om sina handlingar (Lindqvist, 1996, s.70). Detta 

medvetandetillstånd leder till ett välbefinnande för barnen att få ta del utav (Knutsdotter Olofsson, 

2003, s.13). Det är i leken barnen kan utvecklas och förbereda sig för det kommande livet som 

vuxen människa. Det har visats sig i form av att barn kan få hjälp att handskas med situationer de 

upplevt problematiska genom att leva ut och prova olika tillvägagångssätt för att lösa problem 

(Lillemyr, 2002, s.47). Barn dramatiserar tidigare upplevelser i lek för att kunna tolka dessa och 

därmed ta de till sig (Lindqvist, 1996, s.71). Lindqvist (1996, s.81) menar dessutom att om leken 

fortsätter vara en central del i förskolan kan barnen tillsammans med vuxna skapa fantasivärldar, 

vilket kan hjälpa barnen hantera erfarenheter och upplevelser för att enklare kunna få ett grepp om 

verkligheten. Vilket även Knutsdotter Olofsson (2003, s.6) uttrycker genom att skriva: 

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

Williams, Sheridan & Pramling Samuelsson (2000, s.56) tar upp att barn lär sig nya saker och 

utvecklas med hjälp av varandra. Enligt Lillemyr (2002, s. 63) kan lek möjliggöra detta på grund av 

att barnen dels kan lära sig nya saker med hjälp av leken eller att de fördjupar kunskaper de redan 

besitter sedan tidigare. Löfdahl (2002, s.43) uttrycker likaså att leken är till för att främja barns 

lärande. Emellertid menar Lillemyr (2002, s.64) att, för att barn ska få ut ett lärande av leken 
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behöver pedagogerna ha ett förhållningssätt som syftar till att barnen kan lära sig genom leken. 

Pedagogerna i förskolan bör därför visa tillit till barnens förmåga att vilja lära sig nya saker och 

samtidigt skapa förutsättningar för att möjliggöra samspel mellan barnen. Pedagogens roll är viktig 

för att kunna skapa denna sammanhållning i förskolan och samspelet mellan barnen, i syfte att de 

ska upptäcka varandras tankar och kunskaper och därmed kunna se varandra som tillgångar i 

gruppen (Williams, Sheridan & Pramling Samuelsson, 2000, s.56). Emellertid är det dock viktigt att 

påpeka, att precis som Janson (2004, s.181) beskriver det, har barnen inte något specifikt syfte med 

leken i form av att utveckla sin sociala kompetens eller att de ska bli mer intelligenta. Utan det är 

på grund av den anspråkslösa anledningen att de upplever leken som rolig och lustfylld. 

2.2 Pedagogers stöd till barnen i fri lek 

När det gäller den fria leken menar Lillemyr (2002, s.35) att en pedagogs deltagande kan ske på 

ett försiktigt sätt och likväl få leken att kännas fri för barnen. Det kräver dock att den vuxne inte 

tar över och försöker styra. I sådant fall störs barnen och leken blir förstörd. Däremot tar Lillemyr 

(ibid) upp att pedagogen kan tillföra något till en lek för att vissa barn som egentligen inte skulle 

fått vara med, ändå får tillträde till den pågående leken. Enligt Niss (2007, s.39) är pedagogen den 

person som kan ge barnet stöd i sin utveckling och som kan hjälpa barnet att samspela i sociala 

situationer med andra. Vilket dock kräver att pedagogen är medveten om detta för att det ska vara 

möjligt att kunna hjälpa barnet. Det är pedagogens uppgift att göra det möjligt för alla barn att få 

vara med och leka (Pramling Samuelsson & Sheridan, 2006, s.87) Genom att själv aktivt delta i 

leken kan pedagogen stödja ett barn i dess utveckling av de förmågor som krävs för att leken ska 

upprätthållas. Pedagogen kan tillika locka barnet att låtsats i leken, exempelvis genom att få barnet 

att prova andra roller och stödja barnet i dessa (Pramling Samuelsson & Sheridan, 2006, s.87-88; 

Lindqvist, 1996, s.62). Pedagogen bör även kunna sätta sig in i barns fantasivärld och låta dem leka 

med allt material som finns tillgängligt så länge inget blir förstört, detta eftersom det visat sig att 

miljön och likaså de leksaker som finns tillgängliga stimulerar barns lek och lärande (Knutsdotter 

Olofsson, 2002, s.18-20). Det enklaste sättet att påverka barns lek är genom yttre medel som t.ex. 

olika leksaker och lekmiljöer (Lindqvist, 1996, s. 55). 

Pedagogerna bör likaså vara måna om att skapa en trygghet eftersom detta är en förutsättning 

för att barnen ska våga ge sig in i leken (Løkken, Haugen & Röthle, 2006, s.124). Små barn behöver 

t.ex. ofta ha pedagogen inom synhåll för att känna sig trygg i att leka. Det kräver inte att pedagogen 

alltid ska vara med och leka, utan att de finns tillgänglig som ett stöd för barnen (ibid, s.125).  

Uppkommer det situationer i barnens lek där de inte kan klara sig själva och behöver hjälp kräver 

det att pedagogen ger dem sin fulla uppmärksamhet (Bygdeson-Larsson, 2010, s.41). 

Pedagogerna har bland annat till uppgift att skapa miljöer i förskolans verksamhet där barns 

nyfikenhet och lust att lära stimuleras. Barns samspel och kamratskap ska främjas i meningsfulla 

miljöer (Jonsdottir, 2007, s.57). Det är dessutom pedagogens uppgift att få barnet att stanna upp 

och tänka efter när de endast slumpartat kastar sig in i olika aktiviteter. Pedagogen måste då få 
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barnet att fundera på ”Vad är det jag skall göra? Hur skall jag göra för att åstadkomma det jag 

tänkt?” (Kadesjö, 2007, s.177). 

 Ansvaret för att stödja barnen i den fria leken ligger hos pedagogen eftersom förskolan är en 

viktig del av barnens livsvärld (Johansson, 2001, s.22). Barnen bearbetar händelser från sitt egna liv 

och kan då behöva aktivt stöd från pedagoger för att kunna komma framåt i denna 

bearbetningsprocess (Pape, 2001, s.103-104). Det har visat sig att barn lär sig när de leker och 

pedagogen är förmedlare av kunskap och barnet är mottagare (ibid, s.90). Pedagogerna bör därmed 

ta fasta på barnens intresse och nyfikenhet i leken för att hjälpa dem att lära sig både sina egna 

liksom andras gränser. Därför är pedagogernas närvaro och initiativ väldigt betydelsefull 

(Johansson, 2001, s.138). Om en pedagog visar ett intresse för något så väcks oftast barnens intresse 

likaså (Pape, 2001, s.143). Pedagoger bör därmed finnas där för att stödja barnen och hjälpa dem 

att utveckla en självständighet, eftersom dessa förmågor utvecklas i samspel med andra (Johansson, 

2001, s.139). Ibland kan barnen dock behöva en vuxen som är med i leken på deras villkor 

(Knutsdotter Olofsson, 2003, s.118). Pedagogerna har även en omsorgsroll i förskolan vilken 

innebär bland annat att lära barnen tackla motgångar (Pape, 2001, s.102). I förskolan bör 

pedagogerna likaså få barnen att utvecklas språkligt, det viktiga är dock följaktligen att pedagogerna 

inte bara pratar till barnen utan även med dem. Det kräver ett aktivt lyssnande (ibid, s.107) och att 

pedagogerna inte bara är närvarande fysiskt, utan att de är närvarande med medvetandet (ibid, 

s.119-120). 

Pedagogers ingripande i felaktiga lekar såsom de med innehåll av bråk eller konflikter har en 

betydelsefull del för barnens trygghet i förskolans verksamhet. Det är även viktigt att pedagogerna 

tar tillvara på barnens intresse för dessa konflikter eller bråkiga lekar, då detta följaktligen kan leda 

till ett lärande. Om pedagoger involverar barnen i problemlösningen av dessa händelser så kan de 

tillsammans komma fram till olika alternativ till lösningar (Johansson, 2001, s.145). Syftet med detta 

kan bland annat vara att lära barnen en tankeprocess, att få dem att förstå följden av ett val och 

samband mellan olika lösningar (Pape, 2001, s.95). Det gäller för pedagoger att se alla barns olika 

behov, eftersom ingen individ är den andra lik. Vissa barn kanske har stort behov av pedagogers 

stöd medan andra har mindre behov av pedagogers stöd (ibid, s.102). En av de allra viktigaste 

uppgifterna som pedagoger har är att se till så att barnen får tillträde samt tillgång till andra barns 

lek (Johansson, 2008, s.132). 
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3. Litteraturöversikt 

3.1 Tidigare forskning 

Här följer en sammanfattande överblick om vad tidigare forskning avser gällande det vi 

undersöker i vår studie.  

3.1.1 Fria leken 

Pape (2001, s.135) uttrycker att den fria leken är vi det tillfälle när pedagogerna inte planerar vad 

som ska ske. Barnen kan välja själva vad de vill göra under den fria leken. Dessutom beskrivs den 

fria leken vara ett tillfälle för barnen att delta socialt i leken med andra barn och ger tillfälle att 

samtala med andra barn. Pape (2001, s.137) redogör tillika för att den fria leken upplevs likt ett 

tillfälle för barnen att ta till sig ett socialt lärande. Öhman (1996, s.105) beskriver likaså den fria 

leken i form av ett samlingsbegrepp för tillfällen när barnen får bestämma själva vad för aktiviteter 

de vill ägna sig åt.  

Hangaard Rasmussen (1993, s.32) uttrycker att leken ses som en handling vilken grundas av 

frihet och därmed upplever barn en frihet medan de leker.  Leken ger likaså möjlighet för barnet 

att kunna utveckla sin personlighet. En anledning till att leken kan anses vara fri är enligt Hangaard 

Rasmussen (1993, s.33) att vid fri lek får barnen välja leken på egen hand, utan pedagogers 

inblandning och uppstyrning. Däremot uttrycker Lillemyr (2002, s.35) att leken trots allt kan 

upplevas som fri när pedagogen går in i leken. Dock enbart om detta sker försiktigt för att barnens 

lek inte ska störas och att det fortfarande är barnen som bestämmer i leken (Ibid). Öhman (1996, 

s.106) menar att all lek egentligen är fri, detta av den anledningen att barnen inte kan tvingas till att 

leka något de inte vill. För om pedagogen går in och erbjuder en lek deltar enbart de barn som 

känner lust till att delta, barnen som inte vill vara med visar oftast detta. 

Trots att vi nämner det vid fri lek finns det ändå maktordningar i leken där barnen tilldelas olika 

roller av varandra. Antingen blir barnen tilldelade en underordnad roll eller väjer den rollen på egen 

hand (Hangaard Rasmussen, 1993, s.34). 

Tellgren (2004, s.26) har i sin studie fått fram att barns lek anses vara en tidpunkt där barnen 

samspelar med varandra och de inblandade parterna är eniga om att göra något tillsammans. Barnen 

går in i leken tillsammans och skapar en miljö där de tillsammans tilldelar och förhandlar om de 

olika roller barnen i leken ska ha (ibid). Tellgren (2004, s.27) visar likaså på att leken dels anses vara 

en pågående process för barnen där förhandlingar pågår och barnen samarbetar i interaktion med 

varandra, samt att det är i leken barnen får öva på att kunna vidareutveckla sina sociala kunskaper 

på grund av lekens rörlighet. Det vill säga att leksituationer kan se väldigt olika ut och hela tiden 

förändras (Ibid). Leken kan enligt Janson (2004, s.181) dessutom ses likt ett tillfälle där barnen 

lättare kan ta till sig ny kunskap och lärdom. Janson (Ibid) påpekar dock att barnen inte leker i syfte 

att uppnå social kompetens eller bli mer intelligenta utan av den enkla anledningen att de upplever 
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leken som rolig och lustfylld. Leken är även ett tillfälle för barnen att hantera upplevelser de tidigare 

upplevt, framförallt en upplevelse som varit svår för barnen att ta till sig. Därmed kan barnen 

upprepa händelsen i leken och på så vis bearbeta den (Hangaard Rasmussen, 1993, s.35). Även 

Janson (2004, s.182) nämner utifrån sin studie att leken ses som en möjlighet för barnen att kunna 

ta sina tidigare erfarenheter samt upplevelser och upprepa dessa i leken för att göra dem hanterbara 

för sig själva.  

Ifall ett barn inte får vara med i en lek anser Hangaard Rasmussen (1993, s.34) att pedagogen 

bör vara noga med att se över hur situationen egentligen är. Det kan dels vara att barnen konsekvent 

hålls utanför eller att de andra barnen vill vara fria från andras inblandning i sin lek. Det sist nämnda 

är enligt Hangaard Rasmussen (1993, s.34) en rätt för barnen. Däremot bör pedagogen vara vaksam 

vid barn som ständigt stängs ute från lekar. 

3.1.2 Lärandemiljön 

Miljön är en viktig del i barns lekar och det är enligt Hangaard Rasmussen (1993, s.39) genom 

att avgränsa rummen pedagogerna kan hjälpa barnen få syn på olika möjligheter. Om det är ett 

stort eller tomt rum kan det leda till att barnen tycker det är svårt att komma igång och leka och 

därmed enbart springer omkring. Hangaard Rasmussen (1993, s.40) menar att genom avgränsning 

i rummet kan pedagogerna se till att barnen känner sig tryggare. Detta genom att de lättare kan 

komma igång med lekar när det finns mer avgränsning för vilken lek som kan lekas (Hangaard 

Rasmussen, 1993, s.39). Även Tullgren (2004, s.103-104) menar att pedagoger styr lekarna genom 

förskolans miljö. I de flesta fallen ordnas då miljön för en medveten styrning mot familjeleken eller 

mot lekar som affär eller restaurang (Ibid). 

Rummet beskrivs vara en ram där gränser kan fastställas för hur leken ska gå till. Williams, 

Sheridan & Pramling Samuelsson (2000, s.86) nämner att om miljön ska kunna bli en lärande miljö 

anses pedagogernas roll vara en viktig del. Detta genom ett engagemang i samspelet tillsammans 

med barnen och att pedagogen agerar utifrån att stödja barnen i detta arbete. Williams, Sheridan & 

Pramling Samuelsson (Ibid) tar tillika upp i sin studie att barn lär sig genom att samspela med 

varandra, vilket gör det viktigt att miljön inspirerar till samspel för att kunna skapa ett lärande 

mellan barnen.  

3.1.3 God lekförmåga 

Enligt Knutsdotter Olofsson (2003, s.24) innebär en god lekförmåga att barnen ska vara 

lekskickliga och kunna leka när och var som helst. För att kunna tillägna sig en god lekförmåga 

krävs det från barnets, eller med hjälp från pedagogers sida att de förstår förvandlingen av personer, 

rum, tid och handlingar som sker i leken. Att vara lekskicklig och ha en god lekförmåga ställer krav 

på både barn och vuxna, de måste kunna behålla harmonin i leken för att få den att fortgå. Det är 

också viktigt att personerna i leken skapar sig en trygghet eftersom harmonin i leken lätt kan brytas 
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om rädsla eller otrygghet uppstår (Knutsdotter Olofsson, 2003, s.24). De barnen bör kunna för en 

god lekförmåga är turtagning, samförstånd och ömsesidighet (Niss & Söderström, 2006, s.56). 

Turtagning handlar om att både kunna ge och ta i leken, medan samförstånd innebär att de 

deltagande i leken bör vara överens om att det är lek och vad det är för lek. Med ömsesidighet 

menas det att alla leker på samma villkor (ibid, s.56-57). Den allra viktigaste förutsättningen för en 

god lekförmåga är dock att alla deltagarna i leken respekterar och bemöter varandra på ett bra sätt, 

annars kan andra lekkamrater tappa förtroendet och intresset (ibid, s.45). 

3.1.4 Pedagogers stöd till barnen i fri lek 

Simonsson & Thorell (2010, s.59) visar i sin studie på att pedagogen kan ha en roll där det 

handlar om att slussa in barnet i en lek. Detta sker exempelvis genom att pedagogen erbjuder barnet 

en leksak för att bli en potentiell lekkamrat i syfte att kunna sluta in i en grupp med barn som redan 

leker. Pedagogen kan dock inte enbart erbjuda barnet leksaken utan bör även visa barnet 

uppmärksamhet och bekräfta barnet i sin handling. Simonsson & Thorell (2010, s.60) poängterar 

att pedagogen genom detta lyfter fram barnet som en potentiell lekkamrat för andra barn. 

Enligt Williams & Pramling Samuelsson (2000, s.302) har pedagogen en viktig roll i barns 

samarbete med andra, eftersom huruvida pedagogen förhåller sig till barns samarbete avgör hur det 

utvecklas. Det handlar om att pedagogen bör synliggöra för barnen att alla kan uppfatta saker olika 

och att det är positivt att alla inte tycker lika vilket kan möjliggöra att barns kunskaper och 

förståelser vidgas.  

Pedagogens roll ses dessutom som en viktig del gällande att skapa ett samspel mellan barnen 

där barnen dels kan lära av varandra och dels vågar berätta vad de känner och tänker. Att få barn 

att samarbeta är det som skapar möjligheten för dem att utvecklas genom att kunna lära av varandra 

(Williams, Sheridan & Pramling Samuelsson, 2000, s.56). Däremot behövs det lämnas tid åt detta i 

förskolan, för att barnen ska få möjligheter att samspela med varandra och därmed lära sig av 

varandra (ibid, s.49). Det krävs också att pedagogerna ser till att det är en trygg och vänlig miljö där 

barnen är goda lyssnare mot varandra och låter varandra få möjlighet att uttrycka sina åsikter 

(Williams & Pramling Samuelsson, 2000, s.303). 

Tullgren (2004, s.80) beskriver i sin studie att barnens lek i förskolan blir ett föremål för styrning 

inför framtiden. Barnen är i leken fria att välja dess innehåll utifrån sina egna upplevelser och 

fantasier. Innehållet bör dock vara en ”god” lek, annars finns risken för att pedagogen styr leken 

från de olagliga och fridstörande lekarna till de nyttiga lekarna istället (Tullgren, 2004, s.67). En 

fridstörande lek stör ordningen och rör till i förskolans verksamhet (ibid, s.112) Dessa, ur 

förskoleverksamhetens perspektiv, ”onyttiga” lekar styrs oftast bort eftersom de inte kan stöttas av 

pedagogerna (ibid, s.71). Tullgren (2004, s.74) beskriver i sin studie att ”onyttiga” lekar bland annat 

kan vara sådana som innehåller olagliga handlingar, såsom hot och våld. De lekar som anses vara 

”nyttiga” för barnen, likt exempelvis en familjelek, prioriteras istället av pedagogerna och de 

försöker därmed styra de farliga och mindre bra lekarna mot en nyttig lek (ibid).  Barnen lär sig 
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samhällets regler genom leken och provar även dessa där, både de handlingar som anses vara de 

rätta och de som anses vara felaktiga (ibid, s.75). Det är viktigt att pedagogerna föregår med gott 

exempel för att barnen ska få en bättre förståelse för vilka normer och värderingar som är ”rätta” 

i samhället (Jonsdottir, 2007, s.162). 

Enligt Bygdeson-Larsson (2010, s.41) handlar interaktionen mellan pedagoger och barn i många 

fall om konflikter. Barnen tillkallar sig pedagogernas uppmärksamhet när en konflikt uppstått 

mellan barnen. I dessa fall handlar det, för pedagogen, om att kunna stanna upp, iaktta och tolka 

konfliktsituationen innan något initiativ till lösning tas (Bygdeson-Larsson, 2010, s.24). 

Tullgren (2004, s.81) kunde i sin studie utläsa att barnen på förskolan uppmuntrades till att lära 

sig kontrollera sina aggressioner genom att uttrycka sina känslor i ord som en del i konfliktlösningar. 

Målet var att barnen skulle lära sig att lösa sina konflikter utan pedagogens hjälp, genom att prata 

med varandra istället för att slåss (Tullgren, 2004, s.81; s.110). 

Det gäller för pedagogerna på förskolan att skapa en trygghet i barngruppen och uppmuntra 

barnen till samspel med varandra. Pedagoger ska dessutom lära barnen att respektera varandra samt 

stötta dem i att lösa konflikter själva och att få dem att kunna kompromissa med varandra 

(Jonsdottir, 2007, s.44). Barnen bör, med stöttning från pedagoger, kunna utöva sina nya kunskaper 

och strategier. För att de emellertid ska kunna göra detta är kravet att det är en stabil och trygg 

barngrupp, där barnen vågar prova på kunskaperna i kamratgruppen (Tellgren, 2004, s.138). 

Ett exempel på hur konflikter kan lösas är enligt Williams, Sheridan & Pramling Samuelsson 

(2000, s.72) att pedagogen går in för att hjälpa barn att själva komma underfund med hur de ska 

lösa konflikten. Detta kan ske genom att pedagogen utmanar barnen till att berätta för varandra 

hur de upplevt situationen i syfte att kunna skapa en förståelse för varandras synpunkter. Detta 

ökar förutsättningar till att barnen utvecklar sitt lärande, dels med hjälp av varandra och dels med 

hjälp av pedagogen (ibid). 

Bygdeson-Larsson (2010, s.42) poängterar att problem som uppstår bland barnen i deras 

kommunikation, samt vid svårigheter att komma fram till en lösning på ett problem ofta uppfattas 

av pedagogen som en konflikt. Detta kan leda till att pedagogen i många fall lägger sig i denna 

”konflikt” utan att ha satt sig in i och förstått vad det hela handlar om. På så vis kan barnens 

tankeprocess riskeras att bli avbruten. Därför är det viktigt att pedagogen först sätter sig in i 

situationen (Bygdeson-Larsson, 2010, s.60). 

För att styra barnens lek kan pedagogen ibland bjuda in till lek för att på så sätt påverka dess 

innehåll och få barnen att bli mer aktiva i leken (Tullgren, 2004, s.91-92). När pedagogen är med 

aktivt i leken så är dennes övervakning över leken konstant, till skillnad från när pedagogen inte 

deltar i leken utan bara har en ”dold men iakttagande” blick över barnens lek (ibid, s.85-86).   

Ivarsson (1996, s.15) beskriver att pedagogen bör hjälpa ett barn som inte får vara med i leken till 

att ändå få tillträde. Pedagogen kan konstruera nya roller att utveckla leken med eller hitta på nya 

situationer, vilket kan ge barnet som blivit utesluten en öppning till att gå in i leken igen utan att 

den störs. Dessutom kan pedagogen se till att ta hjälp från andra barn för att skapa en kontaktlänk, 
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vilket kan få in barnet i leken. Det kan vara att få ett annat barn att fråga om barnet som blivit 

utesluten vill vara med. Pedagogen kan likaså försöka para ihop nya konstellationer för att barnen 

ska kunna få möjligheten till att hitta nya lekkamrater (Ibid). Däremot beskriver Ivarsson (1996, 

s.16) att vissa barn även vill få vara ensamma och leka i lugn och ro vilket pedagogerna bör 

acceptera men likväl vara vaksamma över. Det finns dock ett vanligt förekommande budskap om 

att alla ska kunna leka med alla vilket oftast uttrycks med anledningen att inget barn ska bli uteslutet 

ur lekar (Ivarsson, 1996, s.17).  

Ivarsson (1996, s.18) visar även på ett problem som kan uppstå om barnen upplever att ett annat 

barn förstör i leken vilket ofta hanteras genom att pedagogerna går in för att styra upp i leken. 

Janson (2004, s.184) stämmer in i detta och menar att pedagoger ofta ställer krav som att låta den 

som vill in i leken få vara med. Janson (2004, s.195) visar dessutom ett exempel där pedagogen 

först sätter sig in i vad den pågående leksituationen handlar om, för att sedan ta sig an en roll och 

synliggöra för det uteslutna barnet vad leken handlar om och därmed kunna stödja det barnet till 

att bli en i leken. 

Ytterhus (2003, s.10) tar upp den sociala samvaron i förskolan och dess betydelse. Social 

samvaro kan bland annat vara samspel, vilket här avser utbyte av känslor, upplevelser, erfarenheter 

och föremål (Ytterhus, 2003, s.18). Det finns ett visst antal faktorer som kan vara avgörande för 

om en samverkan kan skapas i leken eller inte, bland annat så krävs det att barnet först sökt och 

därefter fått inträde till leken (Ytterhus, 2003, s.71; Janson, 2004, s.182).  Inträdesstrategierna 

varierar beroende på vilken lek, plats eller vilka personer som existerar i situationen (Janson, 2004, 

s.182-183). Om någon inte behärskar dessa strategier som krävs för att kunna gå in i en lek uppstår 

problem och detta kan leda till en social uteslutning ur leken. För att få tillträde till en lek kan barn 

eller pedagoger använda sig av inträdesstrategier. Dessa kan vara att iaktta den pågående leken för 

att lista ut det underliggande lektemat eller att bidra med en sak eller ett förslag som bekräftar samt 

stimulerar den pågående leken (ibid, s.183). Det är även av betydelse att de som vill delta i leken 

sänder ut signaler som visar att de vill ha inträde, det kan vara att berätta med ord att man vill vara 

med eller få blickkontakt med de som redan är i den pågående leken (Ytterhus, 2003, s.36). Några 

viktiga oskrivna regler som kan påverka en uteslutning av lekkamrater från lekar är att barnen inte 

får göra någon annan person illa, inte känna fel, förlora ansiktet framför kamraterna, förstöra leken 

eller vara snuskig och frånstötande (ibid, s.52). Ytterhus (2003, s.43) jämför inträdelsen i leken med 

att hoppa på ett fordon i farten, det gäller att hitta rätt tillfälle att träda in i leken för att inte reducera 

eller förstöra den pågående leken. 

Evaldsson & Tellgren (2009) skriver i sin artikel “'Don't enter - it's dangerous': Negotiations for 

power and exclusion in pre-school girls' play interactions” att de upplever att förskolor i Sverige 

ofta har policyn att ”alla får vara med och leka”. De har utfört en studie som visar komplexiteten 

och oklarheterna i barns relationer med varandra samt påvisar de att makt, status och social 

exkludering uppkommer tillsammans med social inkludering och solidaritet i den fria leken på 

förskolan (ibid, s. 10). Resultatet som Evaldsson & Tellgren (2009) fick ut av denna studie var att 
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på förskolan manipulerar barnen strategiskt de regler och strukturer som de vuxna satt upp för 

verksamheten. De använder dessa regler till sin fördel för att exkludera och utesluta barnen som 

vill inkluderas i leken (ibid, s. 17). Evaldsson & Tellgren (2009) menar slutligen att alla dessa 

egenskaper och funktioner är viktiga eftersom de pekar på att barn är aktiva agenter i sitt egna 

kulturella lärande.  

3.1.5 Lek och fri lek 

Vi kommer i denna studie att använda begreppet fri lek. Detta då vi valt att tolka leken utifrån 

det Öhman (1996, s.106) beskriver, att all lek egentligen är fri på grund av att det inte går att tvinga 

barnen att leka något de inte vill leka. Vi har dessutom valt att se fri lek utifrån det Pape (2001, 

s.135) beskriver, att fri lek är under den tiden när pedagogerna inte planerar hur verksamheten ska 

ske. Detta på grund av att vi under vår utbildning uppfattat att det pedagogerna benämner som fri 

lek på schemat är att pedagogerna inte planerat något utan låter barnen fritt bestämma vad de vill 

leka. Det kan kopplas till det Öhman (1996, s.105) uttrycker, om att den fria leken är en form av 

ett samlingsbegrepp förskolorna använder sig utav. Ett samlingsbegrepp som menar på att det är 

vid detta tillfälle barnen själva får bestämma sig för vilka aktiviteter de vill delta i (ibid).  

3.2 Teoretiska utgångspunkter 

I detta avsnitt redovisas det teoretiska perspektiv som är relevant för denna studie. 

3.2.1  Sociokulturella perspektivet 

Hwang & Nilsson (2003, s.49) uppger att Vygotskij var den som ansåg att barns utveckling är 

ett resultat av det sociala samspel barnet får uppleva tillsammans med föräldrar, pedagoger, 

kamrater, syskon m.fl.  Språket ger möjligheter för att ett barn ska kunna ha ett fungerande socialt 

samspel med andra människor, där det dels handlar om att kunna kommunicera med andra runt 

omkring, men likväl med sig själv för att kunna utveckla sitt eget tänkande (Ibid). Hwang & Nilsson 

(ibid) uttrycker dessutom att enligt Vygotskij går barns utveckling och lärande ihop och en vuxen 

eller äldre kamrat kan vara till stor hjälp i det arbetet för barnet, på grund av att en vuxen t.ex. redan 

har olika erfarenheter samt strategier i hur olika problem kan lösas. Hwang & Nilsson (ibid) tar 

likaså upp Vygotskij´s proximal utvecklingszon, vilken handlar om att den vuxne ska ge barnet 

utmaningar att ta sig an. Viktigt är dock att det är saker barnet ska kunna klara av med en vuxens 

stöd och hjälp. Utmaningen får inte blir för stor för barnet utan dessa bör anpassas till vad 

pedagogen vet att barnet kan klara av. Den proximala utvecklingszonen kan ses som en 

byggnadsställning den vuxne bygger upp runt barnet för att stödja barnet i sitt eget lärande och 

utveckling. Byggnadsställningen är dock till för att barnet ska lära sig att uppnå saker på egen hand 

fast med stödet från en vuxen tills barnet kan klara av det helt själv (Ibid). 



 

 

15 

 

Pedagogen bör stödja barnet genom att väcka intresse med hjälp av frågor för att få dess 

uppmärksamhet. Det handlar inte om att lägga fram färdiga lösningar på hur barnet ska klara vissa 

problem, utan att stödja barnet med hjälp av verktyg till att kunna hantera detta själv, dock med 

pedagogens stöd. Pedagogen kan dessutom ge barnen återkoppling på det de gör för att hjälpa 

barnen fram i sitt tankearbete. Det viktiga är dock att poängtera att det handlar om att klara 

utmaningen, barn och vuxen tillsammans för att barnen ska kunna utvecklas både socialt och 

kulturellt (Hwang & Nilsson, 2003, s.50). Wetso (2011, s.100) uppger att pedagogen bör locka 

barnet till att utvecklas genom att själv ta sig an olika roller och på så vis kunna vidga 

utvecklingszonen. Denna utvecklingszon är en förutsättning för samspelet inom det sociokulturella 

perspektivet. Både när det gäller samspelet barn emellan, men även samspelet mellan den vuxne 

och barnet (Williams, Sheridan & Pramling Samuelsson, 2000, s.75). 

Tellgren (2004, s.27) tar upp att leken kan ses som en del där den proximala utvecklingszonen 

kan ge sig uttryck. Precis som tidigare nämnts kan barnen tillsammans med stöd från vuxna utveckla 

sitt lärande. I leken kan barnen tillsammans med andra barn klara sådant de inte skulle ha klarat på 

egen hand (Ibid).  
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4. Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka hur pedagogerna själva ser på den fria leken, sin roll i 

den och vilka strategier dem använder för att bevara och stimulera lek i pågående fria leksituationer. 

 

- Vilka uppfattningar har pedagoger kring barns fria lek? 

- Vilka strategier använder pedagoger för att stödja barns fria lek? 

- Hur agerar pedagoger om den fria leken inte fungerar? 
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5. Metod 

Vi har valt att använda oss utav två metoder i vår studie vilka är observationer och intervjuer. 

Dessa har vi valt då vi anser att de kommer hjälpa oss få svar på de frågeställningar vår studie 

bygger på. Vi börjar med observationerna för att därefter genomföra intervjuer med pedagogerna.  

5.1. Metod för datainsamling 

5.1.1 Observation 

Observationsmetoden är en fördel att använda av den orsaken att det är vi själva som erfar vad 

som händer i de situationer vi undersöker, detta istället för att förlita sig på andras iakttagelser 

(Esaiasson m.fl., 2012, s.303). Observationen handlar om att göra uppmärksamma iakttagelser i 

situationer kring hur människor agerar och samspelar med varandra (ibid, s.304).  

När vi utför våra observationer kommer vi delta i form av icke deltagande observatörer, med 

detta menas att vi kommer sitta tysta vid sidan av när vi observerar och inte delta i den pedagogiska 

verksamheten (Patel & Davidsson, 2011, s.100). Vi har valt detta för att undkomma en svårighet 

som finns gällande att vara deltagande observatör. Detta är att vi kan störa personerna vi 

observerar, vilket kan medföra att de inte agerar enligt sitt naturliga beteende (ibid, s.99). Vilket i 

sin tur kan leda till att vi som observatörer påverkar det slutgiltiga resultatet (Jacobsen, 2012, s.116). 

Självklart kan det förekomma att vi som icke deltagande observatörer stör de vi observerar genom 

att enbart vara närvarande. Patel & Davidsson (2011, s.100) uttrycker dock att när de observerade 

vant sig vid vår närvaro återgår deras beteende ofta till det naturliga och därför har vi valt att utföra 

observationerna på förskolor vi tidigare varit på. 

Vi kommer utgå ifrån att ha ostrukturerade observationer. Detta genom att ha ett öppet sinne 

till de observationer vi gör för att kunna samla in ett informationsrikt material, vi sedan kan utgå 

ifrån i en vidare analys (Patel & Davidsson, 2011, s.97).  Innan observationerna har vi strukturerat 

upp några specifika punkter (se bilaga 1) vi kommer ha med oss för att försäkra oss om att vi får 

rätt information under de fortlöpande observationerna. Detta då vi i observationerna kommer 

registrera mycket information på kort tid vilket kräver att vi har uppsikt över det problemområde 

vi valt att undersöka (ibid, s.98). 

5.1.2 Intervju 

För att kunna undersöka människors sätt att resonera och reagera, samt urskilja speciella 

handlingsmönster kan vi använda oss av halvstrukturerad intervju (Trost, 2010, s.32). Upplägget i 

en halvstrukturerad kvalitativ forskningsintervju är som ett vanligt vardagligt samtal dock med ett 

syfte (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 39; 43). Intervjun genomförs efter en intervjuguide (se bilaga 

2) där vi formulerat ett visst antal frågor (ibid, s.43). 
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En halvstrukturerad intervju innebär att vi söker stoff ur den intervjuades eget perspektiv, vilket 

innebär att vi söker efter svar och beskrivningar från intervjupersonens egna levda värld utifrån en 

tolkning av det beskrivna fenomenet (ibid). Kvalitativa intervjuer kännetecknas av att intervjuaren 

ställer enkla men raka frågor och sedan får innehållsrika komplexa svar tillbaka av den intervjuade 

(Trost, 2010, s.25). Kvaliteten på informationen är beroende av den miljö som intervjuaren lyckas 

skapa i samtalet med intervjupersonen (Bjørndal, 2005, s.93). Som intervjuare är det viktigt att 

förmedla en attityd som uttrycker respekt för intervjupersonen. Det är en fördel om intervjun kan 

göras i en lugn och avskärmad miljö (ibid, s.94). 

Intervjuaren ställer frågor för att få kunskap om den värld som intervjupersonen har 

information om. Det handlar om personens åsikter, tankar och upplevelser som ofta är högst 

intressanta och värda att få kunskap om (Kvale & Brinkmann, 2009, s.52) För att öka validiteten i 

intervjuerna kommer intervjusamtalen att spelas in. Användningen av inspelningen gör att 

intervjuaren får en mer fullständig och noggrann information. Transkriberingen underlättas även 

om vi har en inspelning, som komplement till anteckningarna (Bjørndal, 2005, s.98). 

5.2 Urval 

Vi utförde våra observationer och intervjuer på två olika förskolor där vi hade kontakter sedan 

tidigare. Vi har gett både förskolorna, pedagogerna och barnen fingerade namn för att bevara deras 

anonymitet. Den ena förskolan kommer vi kalla Sandslottet och den andra för Sjöstjärnan och 

observationerna utfördes på en avdelning vardera där det arbetar totalt åtta pedagoger. Totalt har 

mellan sju och tio observationer valts ut, beroende på vad som framkom i dem. Efter 

observationerna genomförde vi våra intervjuer där vi intervjuade fyra pedagoger i var på vardera 

förskola. Anledning till att vi valde dessa förskolor är på grund av att vi tidigare varit där och 

därmed ansåg att det var lättare för oss att smälta in i omgivningen när vi utförde våra observationer 

för att inte störa. När det gäller intervjuer kändes det lättare för oss som ovana intervjuare att utföra 

dessa med personer vi tidigare hade träffat. Intresset för vår studie är dels vilka strategier 

pedagogerna använder sig av för att stödja barnen i den fria leken samt hur pedagogerna själva ser 

på sin roll i den fria leken. 

5.3 Material 

Förskolorna ligger i olika kommuner i Mellansverige och det finns fyra avdelningar på vardera 

förskola. På förskolan Sandslottets utfördes observationer och intervjuerna på en avdelning där 

fyra pedagoger arbetar. Första pedagogen är utbildad förskollärare och har arbetat inom förskolan 

i 23 år, varav 13 år på förskolan Sandslottet. Andra pedagogen är barnskötare och har arbetat i 31 

år i förskolan och som dagmamma, dock endast på denna förskola i två år. Den tredje pedagogen 

är barnskötare och har arbetat inom förskola cirka 30 år, och varit på Sandslottets förskola i nio år. 
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Fjärde pedagogen är utbildad förskollärare med en delvis specialpedagogutbildning. Pedagogen tog 

examen för nio år sedan och har sedan dess arbetat på förskolan Sandslottet. 

På förskolan Sjöstjärnan utfördes observationer och intervjuerna på en avdelning där det arbetar 

fyra pedagoger. Den första pedagogen är utbildad förskollärare och har arbetat som pedagog i 32 

år varav 17 år på Sjöstjärnans förskola. Den andra pedagogen är barnskötare och har arbetat som 

pedagog i 25 år varav fem år på Sjöstjärnans förskola. Den tredje pedagogen är utbildad barnskötare 

samt idrottsledare och har arbetat som pedagog i 21 år och varit tre år på Sjöstjärnans förskola. 

Den sista pedagogen är utbildad förskollärare och har arbetat som pedagog i 13 år och varit tre år 

på förskolan Sjöstjärnan. 

5.4 Databearbetning och analysmetod 

Efter vi hade utfört våra observationer valde vi sedan ut de observationer vi ansåg ge oss svar 

på våra frågeställningar. På samma sätt har vi därefter bearbetat materialet från intervjuerna, dvs. 

först lyssnade vi på inspelningarna och skrev ned ordagrant vad intervjupersonerna sa.   

När vi sedan hade bearbetat vårt material utgick vi ifrån våra forskningsfrågor och valde ut det 

relevanta ur det insamlade materialet som kunde kopplas till dessa frågeställningar. Först 

analyserade vi enskilt materialet utifrån vårt syfte och våra frågeställningar, därefter gjorde vi en 

gemensam analys utifrån samtliga observationer och intervjuer för att få syn på likheter och 

skillnader. Analyseringen av vårt insamlade material skedde utifrån den kunskap vi tillägnat oss 

genom den litteratur vi studerat utifrån vårt forskningsperspektiv, vår tidigare forskning samt den 

bakgrund som redovisats i arbetets inledande del.  

 5.5 Genomförande  

I följande avsnitt kommer vi beskriva hur vi genomfört de två olika metoderna vi valt att 

använda oss av i denna studie. Vi har valt att dela upp datainsamlingen genom att ta en varsin 

förskola att både observera och genomföra intervjuerna på. 

5.5.1Observation 

I de observationer vi utfört har vi undersökt pedagogers roll i den fria leken där fokusen har 

legat på hur pedagoger stödjer barnen i den fria leken. Vi har undersökt hur pedagoger stödjer 

barnen till att komma igång och vara kvar i en pågående lek, hur de gör för att uppmuntra barnens 

samspel med varandra. Dessutom har vi undersökt hur pedagogerna hanterat problem som uppstår 

i den fria leken. I våra observationer har vi valt att använda oss utav fältanteckningar när vi 

dokumenterat de observationer vi genomfört. I dessa fältanteckningar har vi med löpande text 

beskrivit händelseförloppet i de situationer vi observerat, vad som sker och vad personerna säger. 



 

 

20 

 

5.5.2 Intervju 

Intervjuerna utfördes på pedagogernas egen arbetsplats i ett lugnt och relativt tyst rum, avskilt 

från själva verksamheten, för att vi inte skulle störas. Med pedagogernas medgivande spelade vi in 

samtalet för att lättare få med all den information pedagogerna delgav oss. I intervjuerna utgick vi 

från hur pedagogerna ser på den fria leken, hur de anser att de stödjer barnen i den fria leken samt 

hur de anser sig agera vid problem som uppstår i den fria leken. 

5.6 Etiska aspekter 

Det finns fyra forskningsetiska riktlinjer vi utgått ifrån, dessa finns på vetenskapsrådets hemsida 

(www.vr.se). Enligt Informationskravet har samtliga berörda i studien, dvs. pedagoger, föräldrar samt 

barn, informerats om vad vi observerat, samt vilket syfte vi har haft med våra observationer och 

intervjuer. De har även informerats om att deras deltagande varit frivilligt och att de kunnat avbryta 

sitt deltagande när som helst. Samtyckeskravet innebar att de pedagoger vi observerat och intervjuat 

i vår studie har fått godkänna sitt deltagande i studien. Eftersom vi dessutom har observerat barnen 

behövde vi ett godkännande från föräldrarna/vårdnadshavarna till barnen, då detta krävs när 

barnen är under 15 år. Till föräldrarna har vi skickat ut lappar med information (se bilaga 3) om 

studiens syfte som de därefter har fått skriva under och lämnat tillbaka med en underskrift och ett 

medgivande till observation. Förskollärarna har vi frågat om vi fick observera innan studiens 

undersökning påbörjades. Konfidentialitetskravet ställer kravet på att vi kunnat garantera att de som 

deltagit i studien är och förblir anonyma, samt att inga personuppgifter ska kunna spridas till 

obehöriga. Sist har vi nyttjandekravet vilket handlar om att materialet vi samlat in enbart kommer att 

användas till syfte för denna studie och sparas till dess att arbetet blivit godkänt. 

5.7 Reflektion över metoden 

Att använda sig av mer än en metod, vilket vi i vårt fall gör, ger med fördel ett rikare material 

(Johansson & Svedner, 2010, s.54). Vi valde observation som metod eftersom en person kan ha 

svårt att berätta exakt hur den gör i en viss situation och därmed kan vi genom att observera få syn 

på sådant vi annars skulle kunna missa genom att bara använda intervju som metod (Esaiasson 

m.fl., 2012, s.303). Det vi måste ha i åtanke när det gäller observationsmetoden är att, även om vi 

valt att agera som fullständiga observatörer, finns risken att vi kan påverka de observerades 

agerande genom att enbart vara närvarande (Patell & Davidsson, 2011, s.100). Däremot kan vi i 

våra observationer inte se hur personen tänker kring sitt sätt att agera och därför har vi valt att göra 

efterföljande intervjuer för att styrka materialet till vår studie (Esaiasson m.fl., 2012, s.305). 

Intervjusamtalet ger möjlighet till flexibilitet samt kontrollering av att man förstått sakerna på rätt 

sätt och därmed klara ut eventuella missförstånd. Vid en intervju, likaså som i en observation, 

riskeras dock den insamlade informationen färgas av ens egna uppfattningar och åsikter (ibid, s.90-

http://www.vr.se/
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91). Fördelen med att då komplettera dessa två metoder med varandra ger möjligheten att upptäcka 

detaljer vi annars kan ha förbisett i en observation och samtidigt ge en förståelse av den intervjuades 

perspektiv under vårt samtal (Bjørndal, 2005, s.90-91).  

Vad gäller validiteten och reliabiliteten i vårt arbete så anser vi att båda dessa är relativt höga 

eftersom vi både gjort intervjuer och observationer i vår studie. Genom våra två studieringsmetoder 

har vi därmed fått med både hur de agerar samt deras egna redovisade förhållningsätt till 

pedagogers stöd i den fria leken  
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6. Resultat 

I detta avsnitt kommer resultatet utifrån det insamlade materialet från de intervjuer och 

observationer vi utfört att presenteras. Vi har valt att presentera resultatet utifrån studiens syfte och 

frågeställningar. Intervjuerna redovisas utifrån samtliga frågeställningar och observationerna 

redovisas utifrån de två sista frågeställningarna. Resultatet från intervjuerna och våra observationer 

kommer ligga under den rubrik vi anser är ihopkopplade med det som framkommer i vårt material. 

Resultatet från våra intervjuer förstärks av observationer vi redovisar efter vi presenterat 

intervjuerna. 

 Vi vill dessutom påpeka att skillnaderna mellan pedagogernas utbildning eller hur länge de 

arbetat inom yrket inte kommer presenteras i vår resultatdel. För att åter påminna om studiens syfte 

handlar det om att; undersöka hur pedagogerna själva ser på den fria leken, sin roll i den och vilka 

strategier dem använder för att bevara och stimulera lek i pågående fria leksituationer. 

6.1 Pedagogers syn på barnens fria lek 

6.1.1 Förskolan Sandslottet 

Utifrån intervjuerna fick vi fram att alla fyra pedagogerna anser att den fria leken är ”jätteviktig”. 

De lyfter dock fram olika saker som den är viktig för, en pedagog anser att det handlar om den 

sociala utvecklingen och för att barnen lär sig mycket av varandra i den fria leken. En annan 

pedagog framhäver att allting kommer in i leken, språk, turtagning samt att det är mycket som 

barnen lär sig automatiskt genom leken. Tredje pedagogen menar att det är viktigt att barnen får 

både och, både styrda aktiviteter och fri lek, för att barnen ska känna att de får välja själva. I den 

fria leken tycker pedagogen att mycket blir naturligt, t.ex. olika konstellationer och att barnen kan 

lösa mycket konflikter naturligt, så pedagogen anser att den är jätteviktig. En av dessa fyra 

pedagoger finner dock att den fria leken är bäst under vuxnas övervakning, ”de vuxna ska inte lägga 

sig i, men de ska finnas där och kolla”. Alla fyra pedagoger menar att den fria leken är väldigt viktig 

för barnens lärande och utveckling. Tre av fyra pedagoger anser att det i stort sett är fria leken som 

är viktigast för barnens lärande och utveckling, eftersom det är där som barnen provar det som de 

har lärt sig. Den fjärde och sista pedagogen känner att man kan få in allt i leken, men då är det 

viktigt att de ”vuxna är med och utvecklar leken”, och finns nära tillhands så att de kan sticka åt 

dem material eller hjälpa till att lösa konflikter för att leken ska fortgå.  

Eftersom den fria leken är så viktig ges mycket tid till denna i förskolan. Pedagogerna har svårt 

att redovisa något timtal över hur mycket tid som ges, men de framhäver att det är på morgonen 

innan samlingen, en stund på morgonen då de är utomhus, sedan en stund innan lunch och efter 

vilan på eftermiddagen. En av pedagogerna lyfter även fram att det är synd med alla avbrott som 

uppstår hela tiden, och att de, just för att låta leken fortgå, hoppar över samlingen ibland. 
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6.1.2 Förskolan Sjöstjärnan 

Alla fyra pedagogerna som intervjuades på förskolan Sjöstjärnan var eniga om att den fria leken 

är oerhört viktig för barns lärande och utveckling. En av pedagogerna uttryckte att ”den fria leken 

är den viktigaste läran för livet” och en annan beskrev det som ”grunden för allt här i livet”. Flera 

av pedagogerna yttrade att den fria leken framförallt är viktig när det gäller den sociala utvecklingen 

hos barnen. De menade att det är i den fria leken barnen får lära sig de sociala koderna, vilka enligt 

pedagogerna behövs för att barnen ska kunna samspela med andra. Pedagogerna ansåg dessutom 

att det är i den fria leken barnen får träna på turtagning, rollekar, hur man är en bra kompis, visa 

hänsyn och lyssna på varandra samt att barnen utvecklas språkmässigt. Att barnen lyssnar och visar 

hänsyn till varandra leder enligt en av pedagogerna till att barnen lär sig av varandra och kan ta till 

sig nya intressen de tidigare inte haft. En annan pedagog uttryckte dessutom att ”ett barn utan fri 

lek behöver väldigt mycket stöd och hjälp utifrån”.  

Pedagogerna uppgav att den fria leken till och från är i behov av styrning från vuxna, detta vid 

tillfällen konflikter uppstår. Följaktligen anser pedagogerna att de bör gå in och hjälpa till att styra 

eller åtminstone vara med och lyssna på barnen. En av pedagogerna menar även att den fria leken 

är viktigt i både grupp som individuellt och påpekar att när barnen ska lära sig de sociala koderna 

är det viktigt att de gör det både i stora och små grupper. Likväl anses leken vara viktig att ägna sig 

åt på egen hand och att barnen kan ta sig tid till detta samt att dem får tid av pedagogerna till detta. 

Att barnen får mycket tid till den fria leken konstaterar samtliga pedagoger i intervjun och de arbetar 

på att inte störa barnen för mycket i deras lekar. Pedagogerna har tillsammans gjort valet att lägga 

om i schemat för att ge mer tid till fri lek på avdelningen. Tiden till den fria leken anses vara viktigt 

på grund av att det annars blir svårt för barnen att ”knäcka” de sociala koderna utan leken samt av 

den anledningen att barnen lär sig mycket i leken. 

6.2 Pedagogernas strategier för att stödja barnens fria lek 

6.2.1 Förskolan Sandslottet    

Pedagogerna berättar i intervjuerna att de bedömer att stödja barnen i deras fria lek handlar om 

att se till varje enskilt barns behov, vad barnet behöver för stöd är olika från barn till barn. Några 

av pedagogerna anser att det är samma sak gällande delaktigheten i leken, att man är med och iakttar 

och ser när barnen behöver hjälp eller lösningar. En annan pedagog menar att stödja barnen 

innebär att man ska peppa dem och förstärka, t.ex. säga ”vilket bra bygge” till de som inte gör det 

så ofta. Sedan, lyfter en av dessa fyra pedagoger fram att ”det är ju inte alla som behöver stöd, utan 

som snarare kan bli besvärade om en pedagog kommer och sätter sig och känner liksom, ska du 

sitta här och titta, så med andra ord gäller det att se till varje barns behov”.  

Vad gäller pedagogernas syn på sin delaktighet i barnens fria lek så är alla fyra pedagoger, utom 

en, eniga om att försöka lägga sig i och delta så lite som möjligt och bara ingripa om situationer 
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kräver detta. Kort och gott – ”inte delta men iaktta”. En enda pedagog är ensam om att önska att 

sitt deltagande i barnens fria lek var bättre och större. Det är något som pedagogen försöker att 

göra när tillfälle och tid finns, och även strävar efter att göra mer med vetskapen om hur pass viktigt 

det är att man, som pedagog, är där. Däremot så kan pedagogerna, för att initiera fri lek bland 

barnen, vara med och starta en lek och komma med idéer och förslag på lekar. De brukar även se 

till att det finns intressant material liksom miljöer som gör att barnen kan leka bra lekar. En pedagog 

förklarar att ”vi brukar tillsammans försöka att tänka hur vi ska ordna rummen för att barnen ska 

få en bra lek”.  

Pedagogerna redogör att de inte säger ”nu får ni leka fritt”, utan det är snarare barnen själva 

som tar initiativ och styr att de vill bygga koja eller vara i dockrummet och då hjälper pedagogen 

till och ta fram material istället. Om det sedan är något barn som inte tar initiativ så försöker 

pedagogerna att ta fram något nytt eller något som de bara inte haft framme på ett tag, för då blir 

det liksom ”jättespännande”. 

De fyra pedagogerna gör olika saker för att skapa ett gott samspel mellan barnen. En av 

pedagogerna uttrycker att ”jag försöker vara med och medla, styra och ge dem material så att de 

kan få en bra lek”. En annan av pedagogerna brukar försöka att sätta sig ned och finnas tillhands, 

för då kommer barnen och startar en lek runtom. Två av pedagogerna försöker hålla sig i 

bakgrunden och lägga sig i så lite som möjligt, men dock styra upp leken när det blir konflikter. 

Alla pedagoger tar upp att lösa konflikter som en hjälp för att få barnen att behålla ett gott samspel 

i fria leken. ”Det är väldigt viktigt att man finns där och då, för det är svårt efteråt att gå tillbaka 

sen för när de är inne i leken så är det som en annan värld, de tänker ju liksom inte riktigt”. 

Om barnen inte kan stanna kvar i en och samma lek och har svårt att behålla intresset för en 

lek så försöker pedagogerna att ta tag i barnen och antingen få dem intresserade av en sak och sitta 

med dem eller gå in och läsa av barnens intresse för lekarna. ”Det kan ju vara så att barnen inte är 

intresserade av just det som de leker där de är med, och då kan man ju få dem därifrån istället”.  

Två av pedagogerna berättar att det var problem med ett par barn som hade svårt för att just stanna 

i en aktivitet, vilket resulterade i mycket spring kors och tvärs samt mycket förstörande. För att 

råda bot på detta införde pedagogerna aktivitetskort med olika förslag på aktiviteter som barnen 

då fick välja när det var fri lek. Dessa kort gjorde att det blev en ”jättestor” skillnad, framför allt 

hos barnen som tyckte att det var svårt att stanna i en lek, till en början var de här barnen även 

väldigt motstridiga mot dessa kort men nu har barnen förstått innebörden av dem, vilket de inte 

gjorde tidigare. Aktivitetskorten gjorde att barnen visste att den aktiviteten som var på kortet de 

valt, var den aktivitet som de skulle underhålla sig med och hålla på med under den fria lekstunden. 

Detta medförde ett lugn hos barnen som gjorde att de inte hoppade runt mellan olika lekar i hopp 

om att hitta något som de tyckte om, de kunde alltså stanna kvar i en aktivitet eller lek och lättare 

bevara den när de fick hjälp av aktivitetskorten  
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En av pedagogerna har även tagit initiativet till att införa en ny aktivitetsväljare, snurran. Denna 

snurra består av en flaska som pedagogen snurrar, och den som snurran hamnar på får fritt välja 

aktivitet, bland allt det som finns att göra på förskolan, först osv. Pedagogen menar att barnen 

tycker att det blir mest rättvist då, det blir då inget tjafs om vem som valt först. Sedan så tycker 

barnen även att det är väldigt spännande att se vem snurran stannar vid först. 

 

Observation – Turas om 

 

Dan, Liv, Tove och Pelle har byggt en koja med hjälp av stolar, bord, kuddar och filtar. När 

kojan äntligen är färdig är den för liten för att kunna rymma alla fyra barnen samtidigt, en konflikt 

om vem som ska vara i kojan först uppstår. Dan och Liv kryper in i kojan. Pelle blir sur och säger 

”men jag vill också komma in”, ”och jag med” säger Tove gnälligt. Efter en stunds argumenterande 

utan att de kommit på en lösning går Tove till en pedagog och frågar om råd, ”alla vill vara i kojan 

samtidigt, hur ska vi göra?”. Pedagogen svarar ”prata med varandra!”. ”Men det gååår inte, vi har 

redan provat” säger Tove. ”Ni kanske kan turas om? Om du går först och sen nästa och sen nästa 

och så fortsätter ni så” tipsar pedagogen. Tove vänder sig om och tittar in mot de andra barnen 

som fortfarande tjafsar, och säger ”Okej då, jag ska säga det”. Tove springer in till de andra barnen 

igen och berättar ordagrant vad pedagogen sa ”vi kan väl turas om sa hon (pedagogen), om jag går 

först och sen nästa och sen nästa och så fortsätter vi så”. De andra barnen tycker det var ett bra 

förslag och provar. Tove tittar nöjt på barnen och sen springer hon till pedagogen och berättar 

glatt ”det funkar!”. 

 

Observation – Stopp, stanna! 

 

Först börjar Erik med att lägga pussel ett litet tag men sen ser han att några andra barn bygger 

med smålego och då vill han också göra det. Efter en stunds byggande med legot så börjar Erik 

”fajtas” mot Olle (som också byggt med lego) med legogubben han just byggt med. De springer 

runt i de olika rummen på förskolan och skriker och jagar varandra. Efter ett antal springvarv fram 

och tillbaka kommer en pedagog – ”stopp, stanna!”. Erik och Olle stannar upp och tittar på 

pedagogen. ”Vadå?” säger Erik och tittar sig omkring med en frågande blick och rycker på axlarna, 

ungefär som att han menar ”jag är oskyldig”. Pedagogen fortsätter ”Nu springer ni bara runt…”. 

Erik blir lite sur och svarar ”men åh, vi jagar ju varandra” och blänger på pedagogen. ”Antingen så 

sitter ni stilla och bygger med lego eller så bestämmer jag vad ni ska göra om ni inte kan sluta 

springa runt” säger pedagogen med bestämd röst. Erik säger surt och besviken ”men jag vill inte 

deeeeet”. ”Jo men vad vill ni göra då? Jag tycker ni kan sätta er här inne och leka med makaronerna 

ett tag nu” säger pedagogen och pekar in mot ett rum som har en dörr som man kan stänga. ”Okeej 

dåå…” säger Erik och lunkar in med en uppgiven min i ansiktet, medan Olle som bara stått bredvid 

under hela samtalet med pedagogen utbrister ”JAAA, makaronerna!”. 
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Observation – Springer vi? 

 

Pelle, Anna och Erik kan inte riktigt bestämma sig för de ska leka. De är inne i lekrummet och 

klär ut sig en kort stund innan de springer vidare ut till dinosaurierna, som är i ett annat rum, och 

drar fram dem och leker en snabbis, innan de reser sig upp igen och springer ut i hallen. I 

dörröppningen på väg ut i hallen möter barnen en pedagog. ”Vad gör vi, springer vi?” säger 

pedagogen och barnen uppmärksammas då om att inte springa runt utan leka istället. Barnen blir 

lite generade och går sakta in i stora lekrummet igen och leker något därinne istället. 

 

Observation – Tar initiativ och går in i lekroll  

 

Barnen är indelade i olika grupper och just nu är en stor del av barngruppen iväg på annat 

utanför förskolans verksamhet. Kvar på förskolan är endast några få barn. Rebecka och Ida har lite 

svårt att komma igång och göra något, de går mest runt och tittar på vad de andra barnen gör. 

Pedagogen fångar då upp dem och säger ”vet ni vad vi kan leka?! Vi kan leka att vi är ett 

matlagningsprogram i TV där ni ska laga mat och visa tittarna vad ni lagar för något. Vill ni det?”. 

Både Ida och Rebecka nappar direkt och vill gärna leka matlagningsprogram. Pedagogen berättar 

”om ni ställer er där borta i köket så sätter jag mig här vid bordet och så låtsats vi att jag är 

programledaren. Då får ni laga mat så presenterar jag er här först”. Rebecka tar genast fram 

kastruller och börjar skramla och ”laga” mat medan Ida till en början först avvaktar lite och tittar 

vad Rebecka gör. ”Hej och välkomna, idag har vi två speciella gäster här som ska presentera och 

visa hur man lagar några maträtter från sin kokbok de har skrivit. Vad heter ni?” inleder pedagogen 

och därmed är leken startad. Barnen berättar vad de heter och pedagogen fortsätter sedan med att 

fråga ”Vad ska ni bjuda på för något idag?”. Rebecka som redan är i full gång med att laga maten 

svarar ”vi tänkte bjuda på glass”. ”Åh, så gott!” utbrister pedagogen, ”ska ni bjuda på något mer?”. 

Rebecka fortsätter att svara ”ja, vi tänkte bjuda på kött också”, medan Ida fortfarande mest bara 

avvaktar och tittar på. Pedagogen nickar och tittar sedan på Ida och säger sedan ”då får ni sätta 

igång”. Detta sätter fart på Ida och hon tar en kastrull och säger försiktigt ”jag ska göra pannkaka”. 

Pedagogen svarar högt och inlevelse i rösten ”Åh, vad mumsigt! Ska du göra sådan där nyttig 

pannkaka med fyllning då eller vad ska du göra för något?”. Ida svarar inte utan tittar mest bara på 

vad Rebecka gör. Pedagogen fortsätter ”berätta lite hur ni gör när ni lagar maten så att alla de där 

hemma som tittar på programmet kan hänga med”. Rebecka svarar då ”den här (kastrullen) ska stå 

här inne i tio minuter” och ställer i kastrullen i ugnen. ”Kan du berätta lite om köttet, kokar du det 

eller hur gör du?” säger pedagogen. ”Ja den ska stå här i såhär många timmar sen blir det soppa” 

säger Rebecka och visar upp båda händerna, tio fingrar, och syftar på kastrullen som står i ugnen. 

Vid det här laget har Ida lämnat leken för att göra något annat istället, men pedagogen leker vidare 

med Rebecka och frågar henne mer saker hela tiden för att få leken att flyta vidare. 
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6.2.2 Förskolan Sjöstjärnan 

I intervjuerna framkom det att flera av pedagogerna ser gruppens trygghet som en viktig del när 

det gäller att stödja och främja barnens samspel med varandra. De menar om barnen är trygga i 

gruppen är barnen trygga i sig själva vilket är en förutsättning för samspel. Pedagogerna skapar 

denna grundtrygghet genom samlingen där barnen får tillfälle till samvaro med andra barn. Barnen 

får möjlighet att lyssna på varandra, visa respekt mot varandra, alla får säga någonting och alla ses 

vara lika viktiga. En pedagog uttryckte vikten av närvaro runt barnen för att möjliggöra samspelet 

där pedagogen kan lära barnen de sociala koderna. Detta genom att pedagogen visar barnen hur 

samspel går till när de är med barnen. En pedagog berättar att de ibland intar en roll i leken vilket 

leder till att de kan stödja barnens samspel. I samspelet med barnen bör pedagogen dessutom lyssna 

på barnen och barnen ska våga komma när de är i behov av stöd. 

Pedagogens delaktighet i den fria leken anses vara oerhört viktig. En pedagog berättar att det 

”ofta är betydelsefullt att bara finnas där för barnen och vara med vid sidan om”. Ibland krävs det 

dock att pedagogerna går in för att stödja barnen i lekar som inte fungerar. Hösten nämns som en 

period där deras delaktighet är extra viktig på grund av att det blir en ny barngrupp. De arbetar 

således mycket med att stödja barnen och se till att den fria leken fungerar genom att grunda en 

trygghet i gruppen. Pedagoger uttrycker vikten av att ”du har ögonen med dig och har en överblick 

av barnens lekar” och därmed kan se vart stödet behövs. Överblicken är dessutom viktig för att 

pedagogerna ska kunna se lekar som inte fungerar och därmed kunna gå in och stödja barnen till 

att vända leken mot att bli en ”fungerande lek”. T.ex. där konflikter uppstår eller när ett barn inte 

får vara med. Barnen ska känna att pedagogerna finns där ifall barnen behöver hjälp med något. 

Pedagogerna upplever dock en skillnad kring vilket stöd barnen är i behov av och menar på att 

”somliga behöver mer stöd än andra barn i leken”. För att stödja barnen anser en av pedagogerna 

att du kan ta hjälp från andra barn där pedagogen visar på ett barn som leker för sig själv och får 

de barnen att hitta på något tillsammans. Pedagogerna berättar dessutom att om de ofta är med 

och stödjer ett visst barn i leken uppmärksammas detta av de andra barnen. Vilket visats leda till 

att barnen går in och stödjer barnet som pedagogen gett stöd till. Om ett barn sitter avvaktande 

och tittar på några barn som leker kan pedagogen stödja genom att vara med det barnet. Först 

försöka få igång ett samtal med barnet, sedan starta upp en lek med barnet för att därefter vidga 

leken och försöka få in andra barn. Detta kan enligt pedagogen stärka barnet till att våga ta initiativ 

till lek med andra barn.  

För att initiera en ny lek berättar pedagogerna att du bör vara öppen och lyssna på barnen för 

att se vad de är intresserade av och därmed kunna hjälpa till med idéer. Det kan leda till att barnen 

kommer med egna förslag på idéerna och dessa förverkligas sedan med stöd från pedagogen. 

Pedagogerna brukar likaså plocka fram ett nytt material för att göra barnen nyfikna och introducera 

materialet för barnen. Därefter får barnen möjlighet att prova materialet på egen hand och utifrån 

det kan de skapa en ny lek. En pedagog beskriver det med att ”du hjälper barnet få igång 
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tankearbetet för att sen kunna bidra med egna idéer till leken”. Ge förslag på lekar berättade även 

flera av pedagogerna att de brukar göra. De nämnde likaså att rummen inspirerar till lek och därför 

är de noga med att barnen får vara med och utforma dessa. Allt för att göra rummen mer attraktiva 

och inspirerande för barnens lekar. 

För att få barnen att bevara en lek ser pedagogerna sig själva som en viktig del för att detta ska 

fungera. En pedagog berättar att det kan vara ett barn som har svårt att komma till ro i en lek och 

känner sig otrygg, där kan pedagogen själv sätta sig ned med barnet vilket kan göra barnet tryggt 

igen. Det kan i sin tur leda till att barnet klarar av att bevara leken en längre stund. Uppmärksamhet 

till barnet ses likaså som en viktig del för att stödja barnen till att bevara en lek. Detta på grund av 

att barnets handling lyfts upp vilket kan leda till att barnets tankar förs tillbaka till leken och barnet 

därmed vill fortsätta leka. De barn som har svårt att komma till ro i leken är det viktigt att stödja 

enligt pedagogerna. En av pedagogerna brukar berätta för barnen att ”nu vill jag att du stannar här 

för jag vill gärna vara med dig” för att därefter ställa frågor till barnet och på så vis leda tillbaka 

barnet in i leken. Flera av pedagogerna nämner tillika vikten av att fånga barnens intressen och 

inspirera barnen till en fortsättning av leken, för barnen måste tycka leken är rolig och intressant 

om de ska stanna kvar i den. Pedagogen kan dessutom med en stödjande insats dela upp barnen i 

mindre grupper vilket kan leda till att barnen hittar nya lekkamrater de annars inte skulle valt att 

leka med. 

 

Observation - Föreslå en lekkamrat. 

 

Leo går fram till en av pedagogerna och ser uttråkad ut och säger med en gnällig röst ” Ingen 

vill ju spela med mig!”. Pedagogen tittar på Leo och lägger huvudet på sned och frågar ” Är det 

ingen som vill spela med dig?”. Leo tittar bekymrat på pedagogen och säger ”neej” med en gnällig 

röst. Pedagogen frågar då Leo ” Har du frågat om någon vill spela med dig?”. Leo tittar bort från 

pedagogen och svarar lite tyst ”nej”. Pedagogen börjar då titta sig omkring för att se vilka barn som 

finns i rummet och säger ”Pelle kanske vill spela, gå och fråga honom!”. Leo tittar först lite på 

pedagogen men går sen bort till Pelle och frågar ” vill du spela med mig?”. Pelle tittar upp och säger 

” jag ska bara titta klart i boken”. Leo går då tillbaka till pedagogen och säger med en glad röst 

”Han ville spela med mig”. Då säger pedagogen ”men vad bra då kan ju du komma och förbereda 

här tills Pelle är klar” och pekar på spelet som står på bordet. Leo börjar nöjt plocka fram spelet 

och sätter sig för att vänta på Pelle och därefter börjar dem spela tillsammans. 

 

Observation - Bjuder in till gemensam lek. 

 

Efter samlingen går barnen runt och pratar högt med varandra i ett av rummen. Pedagogen tar 

i med bestämd röst och säger ”Men hörni, nu tycker jag de låter alldeles för mycket! Vad är det ni 

vill göra?”. Barnen stannar upp och tittar på pedagogen, några av barnen går då in i olika rum och 
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hittar på lekar att starta. Fyra barn står dock kvar i rummet och tittar sig runt. Pedagogen går fram 

till de fyra barnen och säger ”Nu tycker jag ni ska försöka hitta på något”. Liam säger till pedagogen 

”Men det är fullt i byggrummet” och pedagogen svarar med entusiasm i rösten att ” Ja men då kan 

ju ni fyra hitta på något tillsammans, eller hur”. De fyra barnen tittar på varandra men tar inte 

initiativ till lek. Pedagogen säger då ” Kom, kom Liam, Pelle, Robert och Gustav” samtidigt som 

hon lockar med fingrarna och ler. Pedagogen säger sedan ” Nu är det är fullt i alla rum ni vill vara, 

då kan ni fyra hitta på något här. Ni ville vara i byggrummet och bygga men här finns det ju lego 

att bygga med. Jonas sitter och bygger små lego, där kan ni vara med?”. Robert går och sätter sig 

vid Jonas vid bordet och börjar bygga med lego. Pedagogen tittar på Robert när han går iväg och 

säger sen ”Där hittade Robert något att göra men vad vill Liam, Pelle och Gustav göra då?”. Pelle 

och Gustav tittar då på varandra och går för att plocka fram pärlor som de bär bort till bordet och 

börjar sätta sig och bygga tillsammans. Pedagogen lyfter detta genom att säga ”Titta ni hittade 

pärlor att bygga med men vad vill då Liam göra för något?”. Liam svarar att han vill ”måla” och 

pedagogen skiner upp i ett leende och säger ”Ja men jättebra!” 

 

Observation - Intresserar sig för leken. 

 

Barnen stojar omkring i rummet och blir mer att springa omkring än att leka. Pedagogen 

kommer in i rummet och går och sätter sig bredvid Niklas. Pedagogen tittar på Niklas med ett stort 

leende och säger glatt ” Men åhh, berätta för mig vad det är du byggt?”. Niklas svarar då att det är 

” Ett plan, som kan flyga såhär!” och så låtsas flyger han med sitt plan och gör ett brummande ljud 

med munnen. Samtidigt tittar de andra barnen på pedagogen och visar upp sina byggen som de 

gjort. Sen säger Niklas att ”Den kan inte vara i vatten” och pedagogen svarar ”Jaha den kan inte 

vara i vatten, vad händer då?”. Niklas svarar att ”Den drunknar” för att sedan fortsätta flyga med 

sitt plan och börjar leka tillsammans med några av de andra barnen i rummet. 

 

Observation - Går in i en roll. 

 

Pedagogen går fram till Gustav som sitter vid ett bord och tittar och säger ”Kom vi drar till 

månen!” med ett stor leende på läpparna. Gustav svarar ”Nää” men ler mot pedagogen. Ytterligare 

en pedagog ger sig in och säger ”Jo men vi tar basketkorgen med oss som du gillar. Sen tar vi med 

oss radarantennen på mc:n så vi vet vart vi ska åka”. Gustav tittar upp och ler mot pedagogen men 

verkar vara lite svårflörtad. 
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6.3 Pedagogers agerande vid problem i den fria leken  

6.3.1 Förskolan Sandslottet 

I intervjuerna framkom det att för att motverka och reda ut konflikter så försöker pedagogerna 

att gå in och fråga barnen ”hur ska vi göra nu?” eller ”kommer ni ihåg hur det var, vad skulle vi 

göra nu?”. Alla fyra pedagogerna lyfter fram kompissolen1 som de använder sig av för att lösa 

konflikterna. En pedagog berättar att ”nu när vi använt oss utav kompissolen och stoppljuset så 

har det varit lättare att lösa konflikterna, barnen och även vi vuxna använder sig av dessa” menar 

pedagogen. Flera av pedagogerna anser att de får gå in och lyssna av lite, prata med barnen, och 

fånga upp alla de olika versionerna från barnen som är inblandade i konflikten. Utifrån detta menar 

pedagogerna att man sedan får väva ihop en sannolik version så att man på något vis får en bild 

över vad som hänt. Därefter skiljer sig de olika pedagogernas framställning av hur de löser 

konflikterna. En pedagog menar på att ”efter att ha hört barnens olika versioner och tagit en slutsats 

om vad som, troligtvis, egentligen hänt så kan man gå in och peka på kompissolen eller stoppljuset 

och försöka lösa konflikten utifrån de”. En annan pedagog säger att ”jag är ju den som ganska fort 

säger stopp, kanske lite för fort ibland, men det bästa är egentligen när barnen löser konflikterna 

själva. Dock så måste man, som pedagog, finnas där som en liten skugga för att kunna bryta in om 

man ser att det inte kommer att gå bra, att konflikten endast kommer att eskalera”, berättar 

pedagogen.  

Huruvida pedagogerna agerar om ett eller flera barn inte får vara med i en lek är lite olika från 

pedagog till pedagog. En pedagog lyfter fram att tillsammans med barnen så pratar de om hur 

barnet som inte får vara med och leka känner sig och utgår ifrån kompissolen för att lösa problemet 

så att det blir bra för alla parter. En annan pedagog brukar lägga sig i om ett barn inte får vara med 

i leken, ibland deltar även pedagogen ett tag i leken för att se hur barnen beter sig i leken. Det 

kanske är så att de inte får vara med för att de inte sköter sig och i sådana fall är det ju inte något 

att ”diskutera”, menar pedagogen. Den tredje pedagogen brukar försvara barnet som inte får vara 

med, och hjälpa till att tala om hur det känns att vara den som inte får vara med. Pedagogen menar 

att ” vi förskolan har mycket hjälp och nytta av att vi precis pratat om detta med barnen, för det 

kan ju vara så att någon är ledsen och så kan man visa på att, titta här, så här blir det, hur tycker ni 

vi ska göra, hur löser vi det här nu? Tidigare var det oftast så att man sa till barnen att, nu tycker 

jag ni låter den och den vara med, men nu har man lärt sig att det inte alltid fungerar så” berättar 

pedagogen. Fjärde pedagogen har ett annat förhållningssätt till detta med hur man ska göra om 

något eller några barn inte får vara med och leka. Denna pedagog brukar ”istället för att säga att, 

nu tycker jag att det här barnet också ska få vara med och leka, plockar jag hellre fram något roligt 

och intressant tillsammans med de barnen som inte får vara med. Detta för att höja deras status, 

                                                 
1 En sol som barnen skapat tillsammans bestående av solstrålar, med både text och tillhörande bilder, där förslag 

på olika saker man gör för att vara en bra kompis lyfts fram. 
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vilket resulterar i att alla andra barn kommer och också vill vara med. Det brukar fungera hur bra 

som helst”. Pedagogen anser vidare att det inte fungerar att bestämma över de andra barnen i deras 

lek bara för att de utesluter något eller några barn. När pedagogen har plockat fram något och 

skapat en lek eller aktivitet med de här barnen som inte fick vara med och leka så brukar hon, när 

dessa barn som från början uteslöt barnen vill vara med, låta dessa barn få vänta lite extra på att få 

vara med och bli delaktiga i pedagogens nya lek. Pedagogen berättar dock att ”jag vet inte om det 

är rätt metod men det känns som att de barnen som från början inte fick vara med ofta har rätt låg 

status, och för att höja dem liksom... Det brukar vara effektfullt”. 

 

Observation – Alla kan vara med  

 

Erik och Kalle leker café. Adam kommer och vill vara med i caféet. Erik går till pedagogerna och 

”skvallrar” – ”Fröken vi vill leka café själva men Adam kommer hela tiden och går in och står där”. 

Pedagog 1 svarar ”men ni kan ju leka alla tre, ni får ju plats där alla tre”. Erik fortsätter med gnällig 

röst ”Neeeeej, för vi vill leka själva”. ”Men ni får ju plats allihopa, man kan vara flera där” säger 

pedagog 1. Pedagog 2 ger sig in i samtalet och ger tipset att ”Ja, prova hur många ni får plats där 

inne i caféet istället”. Erik ger sig inte och fortsätter på samma spår ”men vi vill inte, vi vill leka 

själva”. Pedagog 1 ger upp och säger irriterat ”men nu är det bara Kalle där så nu kan du gå dit och 

leka”.  

 

Observation – Visa hänsyn till varandra  

 

De fyra barnen har just avslutat en aktivitet i grupp och har en stund över för fri lek innan det 

är dags för lunch. Pelle, Sofia, Emma och Anna bygger en liten tågbana och tar ett varsitt tåglok 

med ett antal efterföljande tågvagnar. När det är dags att köra tågen så uppstår en konflikt. Anna 

kör hela tiden rakt emot och sedan rakt in i Pelles tåg, detta tycker inte Pelle om. ”Sluutaaa, du 

förstör hela tiden, jag vill inte att du ska köra in i mig” säger Pelle. Anna svarar ”Men, jag vill också 

köra och du är i vägen”. Sen kommer Emma och Sofia och krockar in sina tåg bak på Pelles tåg. 

De skrattar busigt. ”Men sluuta dååå! Det är inte roligt” säger Pelle ledset. Pedagogen som just 

råkar gå förbi hör barnens konflikt och sätter sig ner. ”Vet ni, när man har en sådan här liten 

tågbana så kan man inte hålla på att backa och köra fram och tillbaka, utan man måste köra alla åt 

samma håll” säger pedagogen. Barnen anammade pedagogens förslag och konflikten är löst, alla 

barnen kör tågen och samma håll utan att krocka in i varandra.  

 

Observation – Känslor och förlåt 

 

Tove, Ida och Sofia leker med dinosaurier och Sara vill vara med. Hon tar en dinosaurie och de 

andra barnen bara leker vidare i sin lek med dinosaurierna som de lekt ett tag innan Sara kom. Sara 
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tar dinosaurien och slår den i ryggen på Tove och skrattar. Tove börjar gråta och skriker ”aaj, sluuta! 

Fröken Sara slog mig”. Två av pedagogerna som satt precis bredvid kommer till undsättning, varav 

en av dem lyfter iväg Sara och försöker prata med henne – ”Sara lyssna på mig”. Sara börjar gråta 

och skriker ”jag vill inte”. Den andra pedagogen sätter sig ner och pratar med de andra barnen för 

att ta reda på vad som hände. Pedagogen tar fram ”känslogubbarna” som de just håller på att arbeta 

med, en glad (  ) och en ledsen (  ) gubbe. Därefter frågar pedagogen Tove ”hur känner du dig 

nu?”, och Tove pekar på den ledsna gubben. ”Hur tror ni Sara känner sig då?” frågar pedagogen 

vidare. Alla barnen utom Sofia pekar på den glada gubben. Sofia håller inte med, ”nej jag tror hon 

känner sig ledsen” säger hon och pekar på den ledsna gubben. Under tiden har den andra 

pedagogen äntligen nått fram till Sara och frågar då ”hur ska man göra om man gjort illa någon?”. 

Sara skakar på huvudet och säger ”neej, neej”. ”Vet du inte? Ska vi gå och kolla på kompissolen2 

och se om vi får något tips då?” frågar pedagogen. De går iväg och tittar på kompissolen och ser 

att man ska kramas och säga förlåt. Pedagogen frågar Sara ”ska vi öva en gång och se hur det går?”, 

och så kramas de och Sara säger förlåt. Sara uppmuntras sedan av pedagogen som säger ”bra Sara! 

Ska du gå och prova nu på Tove?!”. Sara går till Tove och kramar henne och säger förlåt och sen 

är de vänner igen, och pedagogerna pratar sen med barnen om hur Sara kände sig. Sara svarar då 

”jag var ledsen för jag inte fick vara med” och pekar på den ledsna gubben. 

6.3.2 Förskolan Sjöstjärnan 

I intervjuerna berättade pedagogerna på förskolan Sjöstjärnan att de brukar komma in med 

något nytt till lekens handling för att barnen ska ändra riktning om en lek ”inte fungerar”. Ifall en 

konflikt uppstår är pedagogerna eniga om att konflikter ska redas ut direkt och inte vara något som 

glider obemärkt förbi. En pedagog berättar att de tar upp problemet direkt med de inblandade 

barnen och samtalar kring vad som hänt, i det samtalet får barnen möjlighet att uttrycka sina åsikter. 

Några av pedagogerna understryker dessutom vikten av att låta barnen försöka lösa konflikterna 

själva men ”självklart med stöd från pedagogerna”. En pedagog beskriver att när barnen kommer 

och berättar om en konflikt skickar pedagogen tillbaka barnet och talar om att barnet får själv 

berätta för kompisen hur barnet känner. Detta leder enligt pedagogen till ”ett samspel som är 

mycket bättre än om det alltid är en vuxen som kommer in och reder ut allt”. En pedagog menar 

att det är viktigt för barnen att sätta ord på det som hänt, hur det kom sig att det skedde och hur 

barnen känner. Detta gör konflikten mer lätthanterlig för barnen och det kommer kännas bättre 

för barnet efteråt.  Det är även lättare för pedagogen att få en uppfattning kring konflikten då det 

är svårt som pedagog att alltid se exakt vad som inträffat. Pedagogen bör dessutom ha en diskussion 

med barnen kring hur konflikten kan lösas för att leken ska kunna fortsätta. Det upplevs även 

viktigt att ge tid till konfliktlösningen för att de ska lösas på ett ordentligt vis.  

                                                 
2 Kompissolen - en sol som barnen skapat tillsammans, bestående av solstrålar med förslag på olika saker man 

gör för att vara en bra kompis. 
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En pedagog poängterar vikten av att alla barnen ska få vara med och att ”ingen får frysa ut 

någon annan”. Uppstår det problem kring detta är pedagogerna noga med att samtala med barnen 

och påminna om hur en bra kompis är mot andra. Alla pedagoger påpekar även att deras egen 

närvaro är viktig för att de ska kunna se ifall det uppstår problem i leken. Att de har koll på vart 

barnen leker och vilka som leker tillsammans och därmed kan ha extra koll på barn som lätt hamnar 

i konflikt med varandra. Pedagogerna nämner att de använder sig utav den gylleneregeln i sin 

verksamhet vilken handlar om hur barnen ska vara mot varandra för att vara en bra kompis. Detta 

har enligt pedagogerna fått till följd att de alltid har något att knyta an till vid tillfällen det uppstår 

konflikter i samspelet mellan barnen eftersom barnen känner igen regeln. Pedagogerna uppger 

därmed att gylleneregeln är ett bra verktyg att arbeta med när det gäller skapande av samspel. I 

leken kan barnen ta sig an olika roller och vissa barn väljer att alltid ta underordnade roller, där 

menar en pedagog att vissa barn är nöjda med att den rollen. Så länge de har kul bör pedagogen 

inte gå in och styra upp utan barnet har då funnit sin roll i leken. Gäller det däremot ett barn som 

alltid får underordnade roller och visar missnöje mot detta eller inte får vara med i leken menar 

pedagogerna att de bör granska gruppkonstellationerna. Därefter kan de försöka få med barnet i 

en annan gruppkonstellation eller att pedagogen själv går in och hittar på något med barnet. Det 

kan leda till att pedagogen på så vis lockar till sig andra barn och därmed startar ett nytt samspel 

mellan barnen. För även om pedagogerna anser att alla ska får vara med och leka menar en pedagog 

på att ”barn är olika och det går inte att pusha ihop barnen”. Så länge barnen visar sitt nöje i 

situationerna anses det vara okej. 

 

Observation - Uppmärksamhet till barnen. 

 

Barnen flyger omkring med sina byggnationer i rummet men efter ett tag börjar dem att springa 

in i varandra och knuffas och buffas lite. Pedagogen som varit i rummet bredvid ser detta och går 

in i rummet och tittar på barnen och säger med en entusiasm i rösten ” Men titta! Vad har ni byggt 

tillsammans?”. Alexander som är närmast pedagogen lyfter upp sin byggnation och säger ”Här är 

ett flygplan” och Fredrik och Kristoffer visar hur deras byggnationer flyger och säger till pedagogen 

”Titta fröken såhär kan man göra!”. Pedagogen tittar på barnens byggnationer och ler och säger ” 

Ja, titta!” och stannar sedan kvar en stund i rummet och tittar på barnens lek för att därefter 

avlägsna sig till rummet intill. Barnen fortsätter bygga tillsammans med varandra i rummet. 

 

Observation - Visar sin närvaro.  

 

Flera barn är och leker olika lekar i ett av rummen med dörren stängd. Någonting verkar hända 

och några av barnen höjer rösterna, tittar surt på varandra och stannar upp i sina lekar. Pedagogen 

som är i rummet intill hör detta och går fram till dörren och tittar in genom fönsterrutan och ler 
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mot barnen. Barnen stannar upp och får syn på pedagogen för att därefter sätta sig ner igen där de 

lekte innan och fortsätter med leken. 

 

Observation - Tillsägelse. 

 

Flera barn sitter på golvet och leker i ett rum när Kalle börjar snurra runt på golvet bland de 

andra barnens byggen. Sofia blir irriterad och säger ”Nä, sluta du förstör!” och en pedagog kommer 

in och säger med bestämd röst ” Nej Kalle nu slutar du! Någon kommer göra illa sig och du förstör 

dom andra barnens byggen!”. Kalle stannar upp och tittar på pedagogen för att sedan krypa bort 

till sitt bygge och fortsätta bygga igen. 

 

Observation - Stöd till att lösa konflikten själv. 

 

Oskar kommer fram till en av pedagogerna och ser bekymrad ut och säger ”Lina förstör våra 

byggen!”. Pedagogen tittar på Oskar och säger ”Men då tycker jag du kan säga det till Lina att ni 

vill bygga era byggen som ni vill”. Oskar står kvar och tittar fortfarande lite osäkert på pedagogen. 

Då säger pedagogen med en mjuk röst ”Men jag vet att du kan säga det själv till Lina så gå och gör 

det. Det klarar du själv”. Oskar går iväg till rummet och säger till Lina ”vi vill inte att du förstör 

våra byggen”. Lina tittar på Oskar och kryper iväg till några andra barn som leker och är med där. 

Oskar kan fortsätta bygga med sina kompisar. 

 

Observation - Betonar att barnen kan leka med alla. 

 

Fredrik går fram och tillbaka och ser bekymrad ut men går sedan fram till en av pedagogerna 

och säger ”Jag hittar ingen att spela med”. Pedagogen svarar med att ”Nej så kan det vara ibland 

på morgonen. Men kanske kan Hugo när han fyllt flaskorna klart?” och tittar då på Hugo. Hugo 

svarar lite tyst ”Mmm” och pedagogen säger ”Ja men så bra och Lisa kanske också vill vara med 

och spela?” och tittar på Lisa. Lisa säger då ”Men jag spela med han nyss” och pedagogen säger då 

”Ja men det behöver inte betyda att du inte kan spela igen eller hur. Men du bestämmer helt själv, 

de var bara ett förslag”. Lisa tittar på pedagogen och sen på Fredrik och säger ”Okej, jag kan spela” 

och de tre barnen går iväg och plockar fram ett spel. 
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7. Analys 

7.1 Analys på observationerna 

7.1.1 Förskolan Sandslottet 

För att svara på vår frågeställning angående vilka strategier pedagogen använder sig av för att ge 

stöd till barnen i den fria leken redovisas här svaren gentemot vad som framkom i ovanstående 

observationer. När barnen sprang runt kunde vi uppfatta att pedagogerna inte ansåg det som okej 

och att barnen inte kunde komma till ro i en lek. Pedagogerna försökte därefter att få barnen att 

bli uppmärksamma på att de springer runt genom att t.ex. säga ”stopp, stanna” eller ”vad gör vi? 

Springer vi?”. Detta kan jämföras med Kadesjös (2007, s.177) sätt att se det som att det är 

pedagogens roll att uppmärksamma barnen och påminna dem om att tänka efter på vad de gör och 

varför de gör det.  

Om barnen inte kan komma igång med en lek under den fria leken så kan vi i en av 

observationerna se att pedagogen går in och hjälper barnen att skapa en fri lek, som ändå är 

någorlunda styrd av pedagogen. Tullgren (2004, s.91) skriver i sin avhandling att pedagogerna kan 

bjuda in barnen till lek för att t.ex. få barnen att bli mer aktiva i leken. Detta kan dra paralleller till 

Pramling Samuelsson & Sheridan (2006, s.87-88) som lyfter fram att pedagogerna kan locka barnen 

till att prova olika nya roller i leken. Observationen har liknande inslag utav detta, genom en enkel 

styrning så får pedagogen igång barnen och utvecklar leken vidare så att den flyter på.  

Sista frågeställningen om pedagogernas agerande när fria leken inte fungerar kan utifrån 

observationerna redovisas på så sätt att i vissa fall när barnen inte kan komma på hur de ska göra 

för att lösa konflikter går pedagogerna tillsammans med barnen till sin så kallade kompissol, där 

barnen tillsammans skapat en sol bestående av solstrålar med olika saker man ska göra för att vara 

en bra kompis. Detta hjälper barnen framåt i tänkande i hur de ska lösa en konflikt eller hur man 

ska bete sig för att vara en bra kompis. Likt det som Tellgren (2004, s.138) framför så måste barnen 

med hjälp av stöd från pedagogerna lära sig att kunna prova på sina nya kunskaper, som de tillägnat 

sig, i kamratgruppen. Pedagogerna bygger upp en form av stödställning runt barnen när de hjälper 

dem att komma fram till en lösning på konflikterna. Detta kan kopplas till det Hwang & Nilsson 

(2003, s.50) beskriver som den proximala utvecklingszonen där en byggnadsställning byggs upp 

runt barnet för att de ska lära sig att uppnå saker med stöd från de vuxna, tills de klarar av att utföra 

och lösa sakerna på egen hand. Barnen måste i detta fall lära sig hur man är en god kamrat och 

prova på att använda sig av alla de tipsen och råden som står vid kompissolen på hur man är denna 

snälla, goda bra kamraten.  

Liksom i Tullgrens (2004, s.81) studie så kunde även jag i mina observationer se att pedagogerna, 

när det blir konflikter, först vill få barnen att prata med varandra i första hand och om inte det 

fungerar så försöker pedagogerna själva att gå in och hjälpa till med förslag på hur man kan lösa 

dessa konflikter. Pedagogerna på förskolan försöker även få barnen uppmärksamma på varandras 
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känslor, vad de känner när man inte får vara med i leken eller när något barn gör illa ett annat. 

Detta gör de genom konkreta känslogubbar vilket kan kopplas till det Williams & Pramling 

Samuelsson (2000, s.303) beskriver att pedagogerna måste skapa en miljö där barnen respekterar 

och lyssnar på varandra när de vill berätta något. Pedagogerna försöker att få barnen att förstå 

varandras känslor och få de att tala om hur det känns när ett annat barn gör dem illa.  

Hur pedagogerna agerar när ett barn inte fick vara med i leken var däremot svårare att se. Det 

uppstod inte särskilt många tillfällen där barnen inte lät varandra vara med och leka. Under denna 

observationsstudie på förskolan kunde endast en sådan episod registreras. I denna episod försökte 

pedagogerna övertala ett av de barnen som uteslut en person ur leken genom att säga att ”alla får 

plats att leka där”, vilket skulle kunna jämföras med att pedagogerna känner att det är deras uppgift 

att få alla barn att få vara med och leka. Pramling Samuelsson & Sheridan (2006, s.87) framställer 

förvisso att detta är pedagogens roll, dock anser Hangaard Rasmussen (1993, s.34) att barnen har 

rätt till att ibland leka själva utan inblandning från andra barn i leken. Det gäller då för pedagogen 

att se över situationen och tolka den innan ett beslut om hur situationen ska lösas kan tas anser 

Bygdeson-Larsson (2010, s.24). 

7.1.2 Förskolan Sjöstjärnan 

Utifrån observationerna visade pedagogerna på olika sätt att stödja barnen i den fria leken men 

samtliga kan tolkas utifrån det sociokulturella perspektivet som Hwang & Nilsson (2003, s.50) 

beskriver. Detta genom att pedagogen finns runt barnen och stödjer för att barnen själva ska lära 

sig att därefter klara saker på egen hand. Dels hjälpte pedagogerna barnen att hitta potentiella 

lekkamrater för att få igång den fria leken, genom att visa på andra barn runtomkring som de kunde 

fråga eller gå och sätta sig vid. Detta kan kopplas till det Pramling Samuelsson & Sheridan (2006, 

s.87) menar angående att det är pedagogens uppgift att försäkra sig om att alla barnen har någon 

att leka med. Vilket här kan ses i och med att pedagogen försöker para ihop barn för att ingen ska 

vara ensam. Pedagogen använder sig utav barnen runt omkring för att slussa in barnen i 

gemensamma lekar, vilket Simonsson & Thorell (2010, s.59) påpekar som ett möjligt agerande för 

att få barnen att delta i gemensamma lekar. Det kan dessutom liknas vid det Ytterhus (2003, s.36) 

avser, att pedagogen synliggör barnen för varandra vilket behövs för att barnen ska kunna se vilka 

barn som vill in i en lek. Visade det sig att det var flera barn som stod sysslolösa, uppvisade 

pedagogen försök till att föra samman barnen till att hitta på något tillsammans och samspela med 

varandra. Pedagogerna uppmuntrade dessutom barnen när de hittat på någon lek genom att visa 

sin glädje till att barnet hittat något att leka med. De försökte likaså stödja barnen genom att lyfta 

fram att ett annat barn hittat exempelvis pärlor att bygga med och fråga vad för kul det barnet vill 

göra. Pedagogerna försökte tillika lyfta fram andra barn som potentiella lekkamrater, barn som 

redan var engagerade i en annan leksituation i försök att få barnen att samspela med varandra. 

Dessa försök kan tolkas utifrån Williams, Sheridan & Pramling Samuelsson (2000, s.56) i egenskap 

av att pedagogen vill skapa möjligheter för barnen att lära av varandra. I några av observationerna 
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hade barnen svårt att hitta på något och komma igång i den fria leken. Pedagogen kunde i denna 

situation agera genom att först ställa frågan till barnen vad de vill göra för att föra barnens tankar 

till att hitta på någon lek. Detta visar Kadesjö (2007, s. 177) är en viktig del att pedagogerna stannar 

upp barnen och få de att fundera på vad det är de vill leka. Även Hwang & Nilsson (2003, s.50) 

beskriver detta inom det sociokulturella lärandet att pedagogen kan hjälpa barnet till att själva lär 

sig något med hjälp av frågor.  För att stödja barnen till att bevara leken gick pedagogerna in för 

att bekräfta och uppmärksamma barnens lek. Det kan vi efterlikna vid det Pramling Samuelsson & 

Sheridan (2006, s.87-88) och Lindqvist (1996, s.62) menar med att pedagogen genom att 

uppmärksamma det barnen gör i leken kan få barnet att stanna kvar i sin lek. Pedagogerna gick 

även själva in i fantasins värld för att få med ett barn som bara satt stilla till att gå in i lekens värld. 

Detta genom att komma med impulsiva förslag om vad de kunde göra samt att lyfta saker barnet 

var intresserad av. Om pedagogen bjuder in till lek kan det enligt Tullgren (2004, s.91-92) leda till 

att barnen blir mer aktiva till att delta i en lek.  

När barnen istället för att leka börjar knuffas på varandra går pedagogen in med att intressera 

sig för vad barnen gör och lyfter det barnen gjort tillsammans. Detta kan ses som pedagogens 

försök att stanna upp barnen och få de att hitta tillbaka till leken genom att komma ihåg vad de 

lekte. Vilket Pape (2001, s. 143) uttrycker att ifall pedagogen visar sitt intresse för det barnen leker 

blir barnen själva intresserade av det och återgår till sin lek. Dessutom kan pedagogens sätt att 

uppmärksamma att barnen gjort något tillsammans ses som en uppmuntran till att barnen kan göra 

saker tillsammans. Vilket enligt Jonsdottir (2007, s.44) är viktigt för att skapa ett samspel mellan 

barnen. Pedagogen kunde sedan sakta avlägsna sig och barnen kunde fortsätta leken på egen hand. 

Pedagogen gick likaså in med en väldigt positiv och glad attityd vid ytterligare ett tillfälle där barnen 

mer ”stojade” omkring än lekte, där intresserade pedagogen sig för ett barns lek vilket likväl kunde 

ses fånga upp övriga barns uppmärksamhet. Detta ledde till att barnen fångade upp leken igen med 

pedagogens stöd och kunde fortsätta sin lek. 

Om barnen förstörde i en lek kunde vi dels se att de andra barnen upplyste pedagogen om att 

ett barn förstörde i leken. Pedagogen valde att gå in med en tillsägelse till barnet om att inte göra 

på det viset, troligtvis då risken för att något barn skulle göra illa sig fanns. Tillsägelsen ledde till att 

barnens lek kunde fortsätta vilket i sin tur gjorde att pedagogen trots allt stöttade barnen i den fria 

leken. Vid ett annat tillfälle där ett barn förstörde en lek kom barnet själv till pedagogen och 

upplyste om detta. Pedagogen agerade då genom att be barnet berätta själv, för det andra barnet 

som förstörde, hur barnet kände över det vilket Tullgren (2004, s.81) benämner som en form av 

konfliktlösning. Barnet uppmuntrades av pedagogen genom positiva ord att pedagogen visste att 

barnet kunde det själv. Detta mottogs av barnet som troligtvis kände sig säkrare och därmed vågade 

gå och säga till det andra barnet. Pedagogen stöttade barnet till att själv visa att i deras lek tolereras 

inte förstörelse. Tillsägelsen från barnet kan ses som att barnet vågade stå upp för sig själv och 

kunde ta tag i sina egna känslor vilket är en viktig del för barnen att lära sig. Detta är även något 

Williams, Sheridan & Pramling Samuelsson (2000, s.72) stämmer in i att pedagogen kan uppmuntra 
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barnen att själva lösa konflikten. Vilket även Jonsdottir (2007, s.44) påpekar genom att uttrycka att 

pedagogen bör stötta barnen till att kunna lösa sina konflikter tillsammans. Samt likt ett arbete mot 

det Tullgren (2004, s.81;s.110) beskriver i form av att barnen ska kunna lösa konflikterna på egen 

hand. Pedagogerna gick dessutom in med att enbart visa sig och le till barnen vilket kan ses som 

ett tillvägagångssätt för att stanna upp barnen innan en konflikt bröt ut. Det kan vi koppla till det 

Johansson (2001, s.145) beskriver om vikten av pedagogers närvaro, för att kunna upptäcka och 

stoppa liknande situationer i tid.  

Huruvida pedagogerna agerade i observationerna om ett barn inte fick vara med i leken var svårt 

att få syn på vid observationstillfällena. Det närmaste var i en av observationerna där ett barn lyftes 

som potentiell lekkamrat men uttryckte att hon redan lekt med barnet, vilket kan tolkas som att 

barnet inte ville leka igen. Detta uppfattades troligen av pedagogen som mindre okej att säga inför 

ett annat barn och pedagogen uttryckte vänligt men bestämt att det går att leka tillsammans flera 

gånger, men att barnet självklart fick välja. Pedagogen var noga med att påvisa att barnet hade ett 

val, men att barnet inte bör svara så på en fråga. Slutligen ledde detta till att pedagogen stöttat 

barnen till att påbörja en lek tillsammans och därmed även främjat samspelet mellan barnen. 

Johansson (2008, s.132) och Pramling Samuelsson & Sheridan (2006, s.87) medger pedagogensroll 

som viktigt för att alla barn ska kunna få vara med och leka. 

7.2 Analys av intervjuerna 

7.2.1 Förskolan Sandslottet 

Pedagogerna på förskolan redogjorde alla fyra att de ansåg att den fria leken i förskolan är väldigt 

viktigt. Det framkom dock att pedagogerna tyckte att fria leken var viktig för olika saker. En utav 

pedagogerna ansåg, likt Lindqvist (1996, s.49), att leken är viktig för barnens utveckling av de 

sociala kunskaperna medan en annan ansåg att nästintill allt lärande ryms i den fria leken. 

Turtagning, språk och samspel lyfter pedagogen fram som extra viktiga läranden i leken. Detta 

nämner även Lillemyr (2002, s.41) som skriver om att den fria leken ger barnen möjlighet att prova 

på sina erfarna kunskaper såsom kommunikationsförmåga samt förmågan att samspela med andra 

barn eller vuxna i leken. Utav de fyra intervjuade pedagogerna var det endast en som framhävde 

att pedagogen inte borde lägga sig i barnens lek men dock finnas där och övervaka, samt vara 

tillgänglig utifall att barnen behöver hjälp. Løkken, Haugen & Röthle (2006, s.124-125) framställer 

likaså att pedagogen inte alltid behöver delta i leken utan endast vara tillgänglig som ett stöd och 

en trygghet för barnen när de leker fritt.  

Under intervjun gav pedagogerna uttryck för att bland annat använda några olika strategier för 

att få barnen att skapa en god lek samt för att stödja barnen i den fria leken. Dessa strategier var 

t.ex. att förse barnen med det material som gör att de får en bra lek, samt att även utforma miljöer 

i förskolans utrymmen som inbjuder till lek. Tullgren (2004, s.103-104) anser att pedagogerna även 
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styr barnens lekar genom den miljö som anordnas i förskolans verksamhet och Hangaard 

Rasmussen (1993, s.39) poängterar hur viktig miljön är för förskolebarnens lekar.  

I enstaka fall där barnen har svårt att kunna skapa en god fri lek eller har svårt att komma till ro 

i en lek så menar pedagogerna att det gäller att rycka in och ta tag i dessa barn för att se vad 

problemet är. Pedagogerna poängterar att i sådana situationer så gäller det att se till varje enskilt 

barn och dess behov eftersom alla barn är olika. Detta framställer även Pape (2001, s.102) som 

väldigt viktigt eftersom vissa barn har större behov av pedagogers stöd medan andra kanske inte 

alls behöver något stöd i den fria leken. En utav pedagogerna lyfter även fram att det kan vara så 

att barn som inte behöver något stöd i leken kanske snarare blir distraherade och störda av att en 

pedagog är där och övervakar.  

Om den fria leken inte fungerar för barnen på förskolan, och det exempelvis blir konflikter, så 

brukar pedagogerna, berättar två av dem i intervjuerna, försöka prata med barnen, tipsa dem och 

tillsammans med barnen försöka komma fram till en lösning. Detta lyfter bland annat Tullgren 

(2004, s.81) och Jonsdottir (2007, s.44) fram som en väldigt viktig faktor i barns utvecklande av 

kommunikationsförmåga, samspel och respekt till varandra. Pedagogerna ska försöka att lära 

barnen att lösa konflikterna själva, inom kamratgruppen, med ord och inte genom att ta till våld 

(Tullgren, 2004, s.81; s.110; Jonsdottir, 2007, s.44). Att barnen med stöd från pedagogerna ska lösa 

konflikter själva kan liknas med det sociokulturella lärandet som Hwang & Nilsson (2003, s. 50) 

skriver om. I det sociokulturella lärandet är det viktigt att ha ett socialt samspel med andra barn 

och vuxna som fungerar, vilket därmed innebär att barnen även måste kunna kommunicera med 

dem. Det gäller då att barnen får möjlighet att, med stöd från vuxna, utvecklas inom ramen för den 

proximala utvecklingszonen (Hwang & Nilsson, 2003, s.50). 

En av pedagogerna berättar dock att även fast det bästa är att barnen löser konflikterna själva 

så är svårt att inte rycka in och säga till barnen när de har konflikter. Att pedagogerna ofta rycker 

in alldeles för fort och säger stopp är något som Bygdeson-Larsson (2010, s.42) lyfter fram som ett 

ganska vanligt problem. När pedagogerna inte kan hålla sig i skinnet utan rycker in direkt så avbryter 

de barnens tankeprocess och det är därför viktigt att pedagogerna försöker att stanna upp för en 

stund och låta barnen försöka lösa problemen som uppstått själva först innan de rycker in 

(Bygdeson-Larsson, 2010, s.24). De flesta av de intervjuade pedagogerna arbetar dock på detta med 

att först lyssna in och få en överblick över situationen innan de fattar en slutsats om de ska hjälpa 

barnen eftersom konflikten troligtvis kommer att eskalera och spåra ur, eller om barnen kan lösa 

det själva.  

När pedagogerna inte deltar i barnens lekar så har de oftast en ”dold men iakttagande blick” 

över barnens pågående lek redogör Tullgren (2004, s.85-86) för. I intervjuerna är detta ett begrepp 

som framkommer i form av många olika uttryck, varierande från pedagog till pedagog. Uttrycket 

”dold men iakttagande blick” (Tullgren, 2004, s.85-86) framställs i intervjuerna som dels att 

pedagogerna tycker att man som pedagog måste finnas där som en liten skugga som kan bryta in 
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när det behövs, men även som att pedagogerna anser att man som pedagog ska ha förhållningssättet 

”inte delta men iaktta” gentemot barnens fria lek.  

På förskolan har pedagogerna arbetat och talat mycket om konflikthantering tillsammans med 

barnen, bland annat så har en så kallad kompissol arbetats fram samt ett trafikljus. Båda dessa 

används för att hjälpa barnen att komma framåt i sin konflikthantering. Enligt Williams, Sheridan 

& Pramling Samuelsson (2000, s.72) gäller det för pedagogerna att utmana barnen att berätta för 

sina kompisar hur de kände och upplevde situationen som skapade konflikten. 

7.2.2 Förskolan Sjöstjärnan 

De intervjuade pedagogerna på förskolan klargjorde hur viktig de ansåg att den fria leken är för 

barnen, vilket Lillemyr (2002, s.42) och Lindqvist (1996, s.49) instämmer i. Pedagogerna ansåg 

tillika att leken är till för barnens sociala utveckling där barnen lär sig de sociala koderna de behöver 

för att kunna samspela med andra, vilket även Lindqvist (1996, s.49) beskriver. Lillemyr (2002, s.41) 

pekar på att leken utvecklar förmågan till samspel samt att den socialiserar barnet. Hwang & 

Nilsson (2003, s.49) menar att det sociokulturella lärandet ger möjlighet till att barnen utvecklas i 

det sociala samspelet med andra. I leken ansågs barnen få träna på turtagning, rollekar, visa hänsyn 

till varandra och lyssnar på varandra vilket kan liknas med det Niss & Söderström (2006, s.45, s.56) 

beskriver som god lekförmåga. Att barnen lyssnar på varandra i leken leder enligt pedagogerna till 

att barnen lär varandra ny kunskap och Williams, Sheridan & Pramling Samuelsson (2000, s.56), 

Lillemyr (2002, s.63) och Löfdahl (2002, s.43) delar den åsikten. Pedagogerna anser att den fria 

leken ibland är i behov av styrning om leken inte fungerar och en pedagog kan då gå in för att 

stödja barnen eller bara vara med. Lillemyr (2002, s. 35) menar att leken kan vara fri om pedagogen 

inte styr för mycket och stör barnen i leken. Tiden till lek ansågs vara viktig på grund av att barnen 

att lära sig mycket i leken och av varandra, en åsikt som delas av Williams, Sheridan & Pramling 

Samuelsson (2000, s.49). 

Det framkom olika strategier pedagogerna använder för att stödja barnen i leken. Samtliga 

pedagoger poängterade dock tryggheten i gruppen av den orsaken att ”om barnen är trygga i 

gruppen är dem trygga i sig själva” vilket ses som en förutsättning för samspel. Tryggheten betonar 

både Løkken, Haugen & Röthle (2006, s.124) och Jonsdottir (2007, s.44) är viktigt för att barnen 

ska kunna våga sig in i leken och samspela med varandra. Pedagogerna berättar att om ett barn har 

svårt att komma till ro i en lek kan anledningen vara att barnet känner sig otrygg. En pedagog kan 

sitta ned med barnet vilket kan leda till en tryggare tillvaro för barnet som klarar av att bevara en 

lek en längre stund. Känslan av otrygghet kan enligt Knutsdotter Olofsson (2003, s.24) vara det 

som förhindra en lek från att fortgå. Pedagogens delaktighet och närvaro anses vara viktig enligt 

de intervjuade, för att stödja barnet i leken. Därmed betonar de även vikten av att ha en överblick 

på barngruppen. Pedagogen bör dessutom lyssna på barnen, se till att de vågar komma vid behov 

av stöd och att barnen känner att de finns där. Närvaron påpekar Knutsdotter Olofsson (2003, 

s.118) är något barnen behöver i leken. Bygdeson-Larsson (2010, s.41) understryker även 
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pedagogens uppmärksamhet som viktig för att de ska kunna upptäcka situationer där barnen 

behöver hjälp. En pedagog uttryckte även vikten av närvaro på grund av att där kan pedagogen lära 

barnet de sociala koderna genom att visa hur samspel går till. Detta kan liknas med att pedagogen 

lär barnet de inträdesstrategier Janson (2004, s.183) tar upp. En annan strategi för att stödja barnen 

att gå in i lekar kan enligt en av pedagogerna vara att gå in och vara med det barnet, försöka få 

igång ett samtal för att därefter starta upp en lek med barnet och sedan vidga leken och försöka få 

in andra barn. Detta visar även Simonsson och Thorell (2010, s. 59) gällande att pedagogen slussar 

in barnet i en lek. Likväl kan detta kopplas till det Lillemyr (2002, s.35) skriver om, att pedagogens 

delaktighet kan leda till att ett barn som egentligen inte skulle fått komma med i en lek ändå får 

tillträde på grund av att pedagogen finns med och stödjer barnet. För att stödja barnen att påbörja 

lekar lyssnar pedagogerna till barnens intressen och försöker komma med idéer utifrån dessa. De 

ansåg dessutom att du kan plocka fram ett nytt material och introducera detta för att få barnen 

nyfikna till att hitta på en ny lek. Om pedagogen visar ett intresse för materialet eller en lek blir 

tillika barnen intresserade uppger Pape (2001, s. 143). Något pedagogerna var rörande överens om 

var att miljön i rummet är det som kan påverka barnens inspiration till nya lekar och att de arbetar 

mycket med att göra rummen attraktiva. Detta nämner Jonsdottir (2007, s.57), Lindqvist (1996, s. 

55) och Williams, Sheridan & Pramling Samuelsson (2000, s.86) som en viktig del för pedagogerna 

att arbeta med för att inspirera till lek och samspel. En av pedagogerna uppger även att de själva 

kan gå in i en roll för att kunna stödja barnen i leken vilket enligt Pramling Samuelsson & Sheridan 

(2006, s.87-88) och Lindqvist (1996, s.62) kan leda till att en lek bevaras. 

Om ett barn inte hittat någon lek brukar pedagogerna ta hjälp från andra barn. Pedagogen visar 

på ett annat barn som leker för sig själv och får barnen att hitta på något tillsammans. Vilket kan 

efterliknas med vad Ytterhus, (2003, s.36) menar med att barnen måste visa att de vill in i en lek 

för att kunna synliggöras för varandra vilket pedagogerna hjälper barnen med. Det kan liknas med 

det Ivarsson (1996, s.15) beskriver som kontaktlänk mellan barnen. Enligt pedagogerna har det 

visat sig att de barn pedagogerna stödjer extra även får detta stöd från andra barn. Vilket återigen 

kan liknas med det Pape (2001, s.143) redogjorde för att det pedagogen intresserar sig för är även 

barnen intresserad av. Pedagogerna har även uppmärksammat skillnad kring vilket stöd barnen är 

i behov av i leken vilket även Pape (2001, s.102) menar på att vissa behöver mer stöd än andra. För 

att få barnen att bevara en lek ser pedagogerna sig själva som en viktig del för att detta ska fungera. 

De anser att uppmärksamhet till barnet och barnets handlingar är en viktig del för att stödja barnen 

till att bevara en lek. Detta genom att barnets tankar förs tillbaka till leken och barnet därmed vill 

fortsätta leken, pedagogerna menar vidare att det är viktigt att sitta ned med dem barnen. Att 

pedagogen själv sätter sig ned vid barnet och går in i leken menar Pramling Samuelsson & Sheridan 

(2006, s.87-88) och Lindqvist (1996, s.62) leder till att leken kan bevaras. Likväl kan pedagogers 

stöttning till barnet ses utifrån den proximala utvecklings zonen inom det sociokulturella lärandet 

som Hwang och Nilsson (2003, s.50). Detta då pedagogerna bygger en byggnadsställning runt 

barnet där de stödjer barnet mot att klara av saker på egen hand (Ibid). 
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Om en lek inte fungerar går pedagogerna in och tillför något nytt för att ändra lekens riktning 

till en fungerande lek, vilket Pramling Samuelsson & Sheridan (2006, s.87-88) och Lindqvist (1996, 

s.62) menar att pedagogens närvaro kan resultera i. Konflikter tar pedagogerna tag i omgående och 

samtalar med de inblandade som får uttrycka sina egna åsikter och känslor kring händelsen, vilket 

enligt pedagogerna gör det mer begripligt för barnen samt att det känna bättre efteråt. Detta kan 

kopplas till det Tullgren (2004, s.81) benämner vid konfliktlösning där barnen får uttrycka vad de 

känner men även till det (Lillemyr, 2002, s.47) beskriver att det är i samband med leken barnen kan 

hantera svårigheter. Anledningen till att pedagogerna vill att barnen själva ska berätta sina egna 

åsikter för varandra är då det är svårt att se exakt vad som inträffat. Enligt Bygdeson-Larsson (2010, 

s.42) kan det dessutom vara lätt att pedagogerna går in med tanken att det är en konflikt som 

behöver redas ut när det egentligen handlar om barnens tankeprocess i leken. Att barnen får 

uttrycka sina åsikter kan dessutom liknas med det Williams, Sheridan & Pramling Samuelsson 

(2000, s.72) avser att barnen får en förståelse för att alla kan uppfatta saker olika. Pedagogerna 

framhäver dock vikten av att låta barnen själva försöka lösa konflikterna dock med en pedagogs 

stöd. Stödet är enligt Williams, Sheridan & Pramling Samuelsson (2000, s.72) viktigt för att få 

barnen att själva hitta lösningar till sina konflikter. Pedagogerna beskriver att barnen själva får 

berätta hur barnet känner för det kompisen orsakat och det upplevs leda till ett bättre samspel än 

om det alltid är en vuxen som reder ut konflikterna. Vilket kan ses som ett arbete mot det Tullgren 

(2004, s.81; s.110) beskriver att barnen tids nog ska klara lösa konflikter helt på egen hand. En 

pedagog poängterar att det är viktigt att se till alla barnen ska få vara med och leka. Uppstår det 

problem kring detta är pedagogerna noga med att samtala med barnen och påminna om hur en bra 

kompis är mot andra. Johansson (2008, s. 132) och Pramling Samuelsson & Sheridan (2006, s.87) 

är av samma mening och anser att det är pedagogen som bör se till att alla får vara med och leka. 

Pedagogerna ser sin egen närvaro som viktig för att kunna upptäcka problem som uppstår i leken. 

Detta kan förstås i samband med det Johansson (2001, s.145) avser att pedagoger bör skapa en 

trygghet för barnen i förskolan genom att ingripa när den fria leken inte fungerar och av den 

orsaken bör pedagogerna vara vaksamma. Pedagogerna berättar även om gylleneregeln de använder 

för att barnen ska veta hur de bör vara mot sina kompisar. Detta verktyg har gett pedagogerna 

något att knyta an till när konflikter uppstår som alla barnen är införstådda med. Vilket kan ses 

enligt det Johansson (2001, s.145) beskriver att pedagogerna har involverat barnen i arbetet kring 

hur de ska vara mot varandra och kommit fram till olika lösningar på problem som kan uppstå 

mellan barnen. 

7.3 Sammanfattande analys 

På förskolan Sandslottet framförde pedagogerna i intervjuerna att de tycker den fria leken är 

viktig samt sin roll i att gå in och hjälpa barnen om de inte kommer till ro i en lek eller har svårt att 

skapa en god lek. Detta framkom dessutom i observationerna i form av att pedagogerna 

uppmärksammade barnen på vad de gjorde genom att säga ”stopp, stanna” eller ”vad gör vi, 
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springer vi?”. På samma sätt kan pedagogerna gå in och styra upp en lek tillsammans med barnen, 

berättade pedagogerna i intervjuerna, när de inte visste vad de skulle göra under tiden för fri lek, 

vilket även kunde ses i observationerna där pedagogen gick in i en lekroll och skapade en lek 

tillsammans med några barn.  

Om det uppstod konflikter bland barnen på förskolan så försökte pedagogerna, framkom det i 

observationsstudien, att i första hand låta barnen komma fram till en lösning på problemet själva. 

Utifrån detta så brukade pedagogen sedan, om barnen inte kunde lösa konflikten själva, gå 

tillsammans med barnen till den så kallade kompissolen och prata med barnen och försöka lösa 

problemet tillsammans med dem utifrån denna. Detta poängterade även alla fyra pedagogerna i 

intervjuerna, att om de såg att barnen inte kunde lösa konflikten själva gick in och pratade med 

barnen och tipsade dem om lösningar. Därefter arbetade de fram en lösning på konflikten som 

uppstått tillsammans som alla var överens om. 

En sak som däremot skiljde sig åt mellan det som pedagogerna sa i intervjuerna och vad som 

framkom i observationerna var hur de såg på och arbetade med fenomenet ”alla får vara med och 

leka”. I en observation framkom att ett barn inte fick vara med två andra barn och leka. 

Pedagogerna försökte då övertala barnen som agerade uteslutande att låta barnet vara med genom 

att säga att ”alla får plats att leka där”, vilket inte fungerade. I intervjuerna framställer pedagogerna 

dock att de inte brukar lägga sig i och bestämma över barnens lek på så sätt att de säger att ”alla 

ska få vara med”. De säger, i intervjuerna, att de istället brukar prata med barnen och se över hur 

situationen egentligen ser ut och varför barnet inte får vara med, eller så brukar pedagogerna istället 

starta en egen lek med dessa barn som blivit uteslutna för att höja deras status.  

På förskolan Sjöstjärnan uttryckte pedagogerna tydligt att den fria leken är oerhört viktig vilket 

visas genom att barnen får mycket tid varje dag till den fria leken.  

När barnen hade svårt att komma igång i den fria leken uppgav pedagogerna i intervjuerna att 

pedagogerna bör vara närvarande och komma med idéer. Samtidigt uppgavs de själva kunna gå in 

i en lek och hjälpa barnet att komma igång. Detta visade sig i observationerna där pedagogerna 

kom med förslag till barnen när det gällde att hitta på en lek. I en av observationerna försökte 

pedagogerna likaså dra igång en lek genom att själva gå in en fantasivärld och få med sig barnet. 

Förslagen till lek kunde i observationerna vara att föreslå passande lekkamrater till barnen som 

fanns i närheten. Pedagogerna berättade dessutom att de visar intresse för barnens lekar och 

uppmärksammar barnens handlingar. Detta visade sig i observationerna där pedagogen gick in för 

att uppmärksamma och visa intresse vilket ledde till att barnen kunde återgå till sin lek och därmed 

bevara leken. Pedagogen ställde frågor för att visa sitt intresse vilket uppgavs i intervjuerna att 

pedagogerna kunde göra för att driva en lek framåt. I en observation som började övergå till en 

mindre lämpad lek visade pedagogerna även där sitt intresse vilket de uppgivit som en viktig del 

för att ändra lekens riktning. 
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Vid en observation uppmärksammades en situation med negativ stämning och när barnen kände 

pedagogens närvaro avbröts detta och leken fortsatte. Vilket pedagogerna uppgav i intervjuerna att 

det var viktigt med närvaro och en överblick för att se när det inte fungerade.  

I en observation löste en pedagogen en konflikt genom tillsägelse troligtvis för risken att någon 

gjorde sig illa fanns, däremot uppgav ingen denna strategi i intervjuerna. Pedagogerna berättade att 

de var noga med att låta barnen lösa konflikterna själva. Vilket visade sig i en av observationerna 

där pedagogen bad barnet att berätta för kompisen som gjort något dumt hur barnet kände sig. Att 

alla barnen ska få vara med och leka uppgavs i intervjuerna vilket pedagogerna arbetar mycket med. 

Detta var dock svårt att se i observationerna, vid ett tillfälle kunde vi utskilja att pedagogen ansåg 

att ett barn uttalade sig opassande i form av att barnet inte ville leka med ett barn. Pedagogen 

agerade genom att uttrycka att barnen ändå kan leka men lämnade valet hos barnet själv vilket kan 

ses som ett led i ett arbete mot att alla får leka med alla. 

Utifrån materialet för vår studie har vi därmed kunnat se att samtliga pedagoger på båda 

förskolorna ser den fria leken som en viktig del i barnens lärande och utveckling. Vi kan dessutom 

se att pedagogerna ser sin delaktighet som en viktig del i processen att stödja barnens lek. 

Pedagogerna på Sandslottet gick in i leken med att stanna upp barnen för att få barnen medvetna 

om vad de gör. På Sjöstjärnan gick pedagogerna in med sitt intresse för att uppmärksamma barnen 

kring att återuppta sin lek. Pedagogerna visade dessutom att de kunde gå in i en egen roll för att få 

barnen att komma igång med en lek. 

Gällande konfliktlösningar kunde vi se ett genomgående mönster i att barnen ska försöka lösa 

sina egna konflikter, dock med pedagogen stöd. Det skulle ske genom att barnen fick uttrycka sina 

känslor för varandra på båda avdelningarna. Gemensamt angående våra observationer hade vi svårt 

att se situationer där barnen uteslöt varandra ur leken. 
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8. Diskussion 

8.1 Pedagogers syn på den fria leken 

Efter att ha bearbetat vårt insamlade material har vi kunnat se att samtliga pedagoger lägger stor 

vikt vid barnens fria lek. Detta tar även Lindqvist (1996, s.49), Lillemyr (2002, s, 42) och 

Knutsdotter Olofsson (2003, s, 6) upp angående vikten av den fria leken. Pedagogerna anser att 

barnens lärande och utveckling sker på många olika nivåer i den fria leken. De nämner framförallt 

att barnens sociala kunskaper utvecklas vilka de uppger är språket, turtagning, rollekar, hur en bra 

kompis ska vara, att lyssna på varandra och visa hänsyn. Detta kan kopplas till Niss & Söderström 

(2006, s. 45; s. 56) som skriver om att barnen i leken får träna upp sin lekförmåga genom turtagning, 

rollekar, visa hänsyn till varandra och lyssnar på varandra. Dessa förmågor vilka några av 

pedagogerna benämner vid sociala koder behövs för att barnen ska kunna samspela med varandra 

och pedagogerna uppger att i det samspelet kan barnen lära sig av varandra. Vilket i sin tur kan 

kopplas till det sociokulturella lärandet där Hwang & Nilsson (2003, s. 50) uppger att barnen tar till 

sig ny lärdom och utvecklas med hjälp av samspel med andra. Barnen lär sig då ny kunskap och får 

nya intresseområden att vidareutveckla. Att barnen lär sig ny kunskap i leken och av varandra är 

också ett vedertaget uttryck som Williams, Sheridan & Pramling Samuelsson (2000, s, 56), Lillemyr 

(2002, s. 63) och Löfdahl (2002, s, 43) stämmer in i. 

Den fria leken bör enligt pedagogerna i största allmänhet vara fri från pedagogers inblandning. 

Emellertid uppger pedagogerna att de ibland behöver gå in och stödja barnen för att styra upp den 

fria leken. Somliga ansåg dessutom att det vid tillfällen räcker med att en pedagog enbart är 

närvarande för att leken ska kunna flyta på vilket Knutsdotter Olofsson (2003, s. 118) menar att 

barnen ibland behöver någon som är med i leken och finns där.  Därmed menar samtliga pedagoger 

att närvaro ses som det absolut viktigaste. På grund av att pedagogerna lägger stor vikt vid den fria 

leken anser de att det är viktigt att ge barnen tiden till att få vara i lekens värld. Lillemyr (2002, s, 

42) och Lindqvist (1996, s, 49) uppger även de att leken alltid haft en betydelsefull roll i förskolan. 

Eftersom leken är så viktig har båda avdelningarna förändrat sitt tänk när det gäller den planerade 

verksamheten för att ge mer tid åt den fria leken.  

8.2 Pedagogernas strategier för att stödja barnens fria lek 

Gällande pedagogers strategier för att stödja barnens fria lek har pedagogerna visat på olika 

avseenden detta kan utföras enligt. Vikten av en grundtrygghet i gruppen betonas för att främja ett 

samspel mellan barnen. Barnen bör vara trygga i gruppen för att kunna vara trygga i sig själva för 

att samspel ska kunna ske. Vilket även Løkken, Haugen & Röthle (2006, s.124) uppger som 

förutsättning för att barnen ska klara av att ge sig in i leken. Pedagogerna ser dessutom sin närvaro 

och delaktighet som ett viktigt stöd i barnens fria lek. Vissa beskriver närvaron i form av att hålla 

sig i bakgrunden och låta barnen känna att de finns där. Dels för att pedagogen ska vara 
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uppmärksam på vad som sker i den fria leken likaså att barnen känner att de vågar komma till 

pedagogen vid behov. Løkken, Haugen & Röthle (2006, s.125) menar även de på att pedagogens 

närvaro kan räcka som stöd i leken. 

Pedagogerna ser sin roll som viktig för att visa hur samspel går till. Enligt Williams & Pramling 

Samuelsson (2000, s. 302) ses pedagogerna som förebilder gällande samspel för barnen, för har 

pedagogerna ett gott samspel kan detta överföras till barnen. Stödet till barnen i den fria leken har 

dessutom visat sig genom att pedagogerna tar fram nytt och spännande material för att väcka 

barnens intresse till lek eller att bevara en pågående lek. Pedagogerna menar därtill att visat intresse 

och uppmärksamhet till barnens handlingar i leken kan leda till att barnen återgår till en pågående 

lek. Detta kunde dels ske genom att pedagogerna ordagrant förklarade att de ville att barnen skulle 

stanna i leken. Pape (2001, s. 143) uppger att när pedagogerna visar sitt intresse för något vilket i 

det här fallet är barnens lek eller ett material leder det till att barnen tillika finner detta intressant. 

Miljön har även visat sig betydelsefull i form av att inspirera barnen till lek där pedagogerna arbetar 

med att anpassa den till barngruppen och dessutom låta barnen medverka vid utformningen. 

Hangaard Rasmussen (1993, s.39) poängterar vikten av utformningen av miljön för att uppmuntra 

till lek samt att Tullgren (2004, s.103-104) uppger detta som pedagogens uppgift att verkställa. 

Pedagogerna uttrycker att alla barn är behov av olika mycket stöd och därför är det viktigt att 

se till det enskilda barnets behov av stöd vilket även Pape (2001, s. 102) instämmer i. Av den 

anledningen anser pedagogerna att deras delaktighet är viktig och att de har en överblick på 

barngruppen för att kunna se barnens behov av stöd. Vissa barn är i behov av stöd för att kunna 

stanna kvar och bevara en lek och där menar pedagogerna att de kan gå in genom att 

uppmärksamma barnets agerande i leken. Därefter kan pedagogen ställa frågor till barnet kring 

leken för att kunna leda tillbaka barnets intresse för leken. Pedagogerna menar likaså att de själva 

antingen kan komma med idéer till lekens handling eller att de intar en roll i barnens lek för att 

stödja barnen. Jansson (2004, s.195) instämmer likaså med att pedagogen kan ta sig an en egen roll 

i leken för att stödja lekens handling. 

Vi har även kunnat se att pedagogerna använder sig av olika verktyg för att få barnen att börja 

med en lek och därefter kunna bevara denna lek. Detta visades dels genom aktivitetskort som 

barnen får välja vilket gör att det kommer igång med en lek. Det leder dessutom till att få barnen 

att bevara leken då barnen är införstådda med att den aktivitet de väljer ska de fortsätta med. En 

aktivitetssnurra där barnet flaskan pekade på fick välja en lek först är likaså ett led till att få barnen 

att bevara en lek av anledningen att de ska upprätthålla den lek de själva valt. Vissa barn kan ha 

svårigheter att ta sig in i andra barns lekar och där anser pedagogerna att de dels kan ta hjälp från 

andra barn för att slussa in barnet i en lek. Vilket kan liknas med det Simonsson och Thorell (2010,s. 

59) avser med att pedagogen kan ge barnet ett verktyg till att bli med i leken. Det har även 

uppmärksammats att de barn pedagogerna stödjer extra dessutom får hjälp från övriga barn som 

lagt märke till pedagogernas stödinsatser. Detta kan vi koppla till vad Pape (2001, s. 143) uttrycker 

angående att det pedagogerna uppmärksammar lägger även barnen märke till.  
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Likt en förebyggande stödinsats i barnens fria lek använder avdelningarna sig av olika verktyg 

för att främja en god sammanhållning i grupperna vilka är gylleneregeln och kompissolen. Detta 

genom att pedagogerna samtalar med barnen om hur en bra kompis ska vara. 

8.3 Pedagogers agerande vid problem i den fria leken 

Vi har kunnat se olika insatser för att stödja barnen vid problem som uppstår i den fria leken. 

Pedagogerna framhäver att de försöker att ha en överblick på barngruppen för att kunna upptäcka 

lekar som inte fungerar vilket även Johansson (2001,s.145) håller med om. De understryker att de 

brukar ha extra koll på barn som lätt hamnar i konflikter för att kunna gå in med stöd innan leken 

blir förstörd. Detta genom att gå in med förslag i handlingen som kan vända leken till det bättre 

och därmed inta en aktiv roll i leken. Pramling Samuelsson & Sheridan (2006, s.87-88) och 

Lindqvist (1996, s.62) är av samma mening gällande pedagogers aktiva deltagande i leken kan stödja 

barnen i sin fria lek. 

 Pedagogerna är dessutom överens om att alla konflikter ska redas ut omgående och inte glida förbi. 

Genom att samtala med de inblandade barnen anses konflikter kunna redas ut. Detta genom att 

barnen får uttrycka sina åsikter och känslor kring den konfliktdrabbade händelsen vilket Williams, 

Sheridan och Pramling Samuelsson (2000, s. 72) anser är viktigt. Som vi tidigare nämnt använder 

sig pedagogerna av gylleneregeln och kompissolen. Dessa verktyg används för att kunna ha en 

gemensam utgångspunkt i att reda ut konflikter som alla parter förstår innebörden av. I dessa samtal 

ser pedagogerna sin delaktighet som viktig för att de ska kunna stödja barnen. Däremot arbetar 

samtliga pedagoger mot att barnen ska kunna reda ut sina konflikter på egen hand. Av den 

anledningen att det anses leda till ett bättre samspel mellan barnen än om en vuxen går in och styr 

upp konflikten. Att låta barnen försöka reda ut sina egna konflikter är en åsikt som delas av Tullgren 

(2004, s.81) och Jonsdottir, (2007, s.44). För att få barnen att reda ut konflikter på egen hand 

uppmuntrar pedagogerna barnen till att själva berätta för sin kamrat vad barnet upplevde som 

orättvist. Detta anses dessutom leda till att det känns bättre för barnen efteråt då de fått uttrycka 

sina inre känslor samt sätta ord på händelsen. Om barnen dock inte klarar av att lösa konflikten är 

pedagogerna noga med att gå in och lyssna av samtliga barns version av händelsen för att får rätsida 

på vad som egentligen skett. Vi kan tolka detta enligt de Bygdeson-Larsson, (2010, s.24) uttrycker 

om att pedagogen bör kunna avvakta för att kunna få en helhetsbild. Inom det sociokulturella 

lärandet uppger Hwang & Nilsson (2003, s. 50) dessutom att pedagogen bör försöka utmana 

barnen vilket pedagogerna gör genom att få barnen att reda ut konflikterna på egen hand, dock 

fortfarande med stödet från pedagogerna. 

Ifall ett barn inte får tillträde till en lek uppger pedagogerna att de dels pratar med barnen med 

utgångspunkt i gylleneregeln eller kompissolen. Där de tar upp hur de skulle kännas för alla barnen 

om de inte fick vara med och leka. Pedagogerna menar även på att de kan gå in i leken där ett barn 

som ofta blir nekad tillträde till lek befinner sig. Detta för att kunna se ifall barnet saknar verktyg 

som behövs för att kunna delta i samspelet med de andra barnen. Dessa verktyg kan vi koppla till 
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att pedagogen vill ge barnet strategier till att fungera i leken vilket Janson (2004, s. 182-183) 

benämner som inträdesstrategier. Pedagogerna uppger likaså att de själva kan gå in och starta en 

lek med ett barn som inte får vara med i leken. Denna lek får ofta en hög status på grund av 

pedagogens närvaro och detta gör att pedagogen kan stödja barnet till att bli en i gemenskapen. 

Vilket är exakt det Lillemyr (2002, s.35) beskriver att pedagogen kan genom sin delaktighet få med 

barn som nekats tillträde till en lek att återfå sin plats i samvaron. Samtidigt kan detta kopplas till 

den proximala utvecklings zonen Hwang & Nilsson (2003, s. 50) beskriver. Detta genom att 

pedagogen bygger upp en form av byggnadsställning runt barnet för att med sitt stöd få barnet att 

bli en i samspelet med de andra barnen. 

Pedagogerna är enade om, att det ska vara ett gott klimat bland barnen i förskolegruppen. För 

att kunna uppnå ett gott klimat i gruppen så gäller det, enligt Lillemyr (2002, s. 41), att barnen vet 

hur samspel med andra ska gå till och hur de ska bete sig i sådana samspelssituationer. Tellgren 

(2004, s.26) lyfter dessutom fram att barnen tillsammans måste skapa en miljö där de inblandade 

vet vad för normer och regler som gäller. Utan denna goda miljö och ett gott rådande klimat, bland 

barnen, är det lätt att tryggheten och harmonin i gruppen försvinner och konflikter lättare uppstår 

(Knutsdotter Olofsson, 2003, s. 24; Tellgren, 2004, s.138). Det är därmed viktigt att pedagogerna 

lär barnen att vara goda, snälla bra kamrater som respekterar varandra i barngruppen och dessutom 

att pedagogerna stödjer barnen i deras utveckling och lärande av konfliktlösningar. 

I studien framgick det dock även att barnen i förskolan förväntas vara en god, snäll och bra 

kamrat på sätt att de inte bråkar med andra eller springer på förskolan. Det fanns alltså en, så som 

vi bedömer det, outtalad men tydlig regel för att man först leker klart en lek innan man hoppar 

vidare till nästa. Varvid pedagogen, om denna regel inte följs, ger en tillsägelse såsom ”stopp, 

stanna” eller ”vad gör vi, springer vi?” för att uppmärksamma barnen på denna regel. Huruvida 

denna regel är lämplig att ha är lite motsägelsefullt, då det utvecklar barnens lärande (Löfdahl (2002, 

s.43), att leka med olika blandade saker. Det beteendet hos barnen står dock i motsättning mot 

pedagogens vilja att hålla leken lugn och sansad för att minska oordningen samt den pedagogiska 

ansträngningen. 

Sigsgaard (2003, s.10-11) menar att det blir allt vanligare att pedagogerna i förskolan använder 

sig av utskällningar, tillsägelser och liknande för att rätta till oönskade beteenden hos barnen. Detta 

utvecklas till ett allt vanligare beteende eftersom de vuxna ”har makten” och de ska därmed visas 

respekt (Sigsgaard, s.11). Vidare redogör Sigsgaard (2003, s.12) för att i många fall förstår inte 

barnen tillrättavisningen i form av ”skäll” som kommer från de vuxna pedagogerna, utan att barnen 

istället uppfattar tillsägelsen som något personligt. Barnen kan därtill känna att tillsägelsen 

egentligen handlar om att den vuxne inte gillar dem och att det är något fel på dem (ibid). Studien 

som Sigsgaard (2003, s.146) skriver om redovisar att barnen anser att pedagogerna i förskolan 

skäller på och tillrättavisar dem för att de bestämmer och för att barnen gjort något dum eller 

förbjudet. Som det framkommer i stora delar av studiens resultat så handlar många sekvenser om 

konfliktlösningar samt tillsägelser mellan pedagogerna och barnen. Detta menar Bygdeson-Larsson 
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(2010, s.41) är en vanlig företeelse, ofta så handlar interaktionen i förskolan mellan pedagog och 

barn om konflikthantering.  

Tullgren (2004, s.67; 71; 112) tar tillika upp att innehållet i barnens lekar måste vara ”goda” 

annars styrs dem, av pedagogerna, om till en mindre fridstörande lek som inte rör till i förskolans 

olika rum. Detta kan kopplas till det som framkom i vår studie om att barnen inte fick springa runt 

på förskolan och hoppa från en lek till en annan hela tiden, utan om detta skedde så fick barnen 

tillsägelser eller kritik från pedagogerna som inte stöttade dessa lekar. Detta framställer dessutom 

Sigsgaard (2003, s.102) som att barnen på förskolan oftast ber om lov att få leka med vissa saker 

eller göra något speciellt, vilket då bekräftar att det då ändå indirekt blir pedagogerna som 

bestämmer vad barnen får lov att göra. Ivarsson (1996, s.18) och Janson (2004, s.184) stämmer in 

i denna syn, pedagogerna går ofta in och styr upp leken samt ställer vissa krav på barnen i deras 

lekar. I många fall kräver pedagogerna att alla barn ska få vara med och leka (Janson, 2004, s.184). 

Därmed, eftersom denna outtalade men ändå tydliga regel om att barnen ska vara snälla, bra och 

goda kamrater, blir den fria leken i många fall indirekt styrd och barnen blir hämmade i sitt 

beteende. Det framkommer därtill att barnen alltså bör vara pedagogen till lags och följa alla regler 

som finns på förskolan, både de uttalade och de outtalade, även om det innebär att barnen inte kan 

sväva ut, vara kreativa och utvecklas i sitt fria lekande.  
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9. Konklusion 

Utifrån vår studie kan vi klargöra att pedagogerna ser den fria leken som oerhört viktigt och det 

är med hjälp av leken barnen kan lära sig ny kunskap och utvecklas i sig själva. Pedagogerna 

betonade den sociala utvecklingen där barnen lär sig hur man är en bra kompis. Det leder i sin tur 

till att barnen lär sig samspela och i samspelet lär sig barnen ny kunskap att ta till sig. Pedagogerna 

beskriver leken som ”den viktigaste läran i livet” och ”grunden till allt”. Det har i studien 

framkommit att pedagogerna ser sin delaktighet, närvaro och sitt stöd som ytterst viktigt för en 

fungerande fri lek. Stödet uppvisas dels genom att pedagogen intar en roll och går in i leken med 

barnen, samt i form av att de uppmärksammar och visar intresse för barnens agerande i leken eller 

presenterar ett nytt inspirerande material. Det kan dessutom vara att pedagogerna skapar en 

grundtrygghet i gruppen och är närvarande för att stödja barnen när de behöver. Stödet har även 

uppvisat sig i form av att pedagogen går in och stödjer ett specifikt barn att få ta del i samspelet. 

Rummens uppbyggnad har sammaledes enligt pedagogerna en stor roll för att inspirera barnen till 

lek. Följande ser pedagogerna detta som sin uppgift att utforma rummen för att de ska passa 

barngruppen. 

Pedagogerna betonar vikten av en överblick på barngruppen i den fria leken för möjligheten att 

upptäcka problem som uppstår. Konflikter bör lösas omgående och detta vill pedagogerna helst 

ska ske mellan barnen själva, där de får utrycka sina känslor och åsikter till varandra angående 

problemet som uppstått. Pedagogen bör vara med för att kunna gå in med stöd vid behov och 

medla i konflikten. Till detta har avdelningarna olika verktyg som barnen är väl införstådda med 

för att underlätta konfliktlösningen.  

Ordspråket att alla får vara med och leka har visat sig svårhanterligt. Dels anses det vara självklart 

medan det samtidigt vill ses vara en valmöjlighet. Med andra ord lite kontroversiellt och en 

intressant aspekt att kunna gå vidare med. Att vi heller inte såg särskilt många händelser kring att 

alla får vara med och leka i våra observationer kan tolkas som att pedagogerna arbetar hårt för att 

detta inte ska förekomma. Frågan är dock ifall vi skulle fått syn på fler tillfällen om vi utfört en 

längre och mer omfattande observationsstudie. Därför skulle detta vara en intressant aspekt att gå 

vidare ifrån i en fortsatt studie.  

Vi kan även utifrån det insamlade materialet se att pedagogerna är samstämda i vad de gör och 

vad de säger att de gör. Denna samstämmighet visade sig även mellan pedagogerna på 

avdelningarna vilket kan vara ytterligare en intressant aspekt att gå vidare med för att göra en större 

studie med fler förskolor inblandade. 
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Bilaga 1 

I vår studie har vi valt att utföra detaljerade observationer i form av löpande anteckningar utifrån 

några kategorier. Detta för att säkerhetsställa att vi inte missar information som kan vara viktigt för 

vår studie. Vi kommer undersöka hur pedagoger och barn agerar i olika situationer och på vilket 

sätt pedagogerna stödjer barnen i den fria leken. 

 

- Vilka strategier använder pedagogerna sig av för att påverka leken?  

- Hur agerar pedagogen för att initiera fri lek bland barnen?  

- Hur gör pedagogen för att få barnen att bibehålla intresset för en och samma lek? 

- Hur agerar pedagogen vid uteslutande av ett barn i leken? 

- Konflikt uppstår i leken, hur går pedagogen in och löser den? 

- Hur gör pedagogen för att främja samspelet mellan barnen? 
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Bilaga 2 Intervjuguide 

 

Intervjufrågor 

 

 Arbetslivserfarenhet 

- Vad har du för utbildning? 

- Hur länge har du arbetat som pedagog? 

- Hur länge har du arbetat här på förskolan? 

 

 Lek 

- Hur ser du på barnens fria lek? 

- Hur tänker du kring den fria leken och dess betydelse för barnens lärande och 

utveckling? 

- Hur mycket tid ges till barnens fria lek i verksamheten? 

 

 Pedagogens roll i leken 

- Hur gör du för att skapa ett gott samspel mellan barnen i den fria leken? 

- Hur ser du på din delaktighet i barns fria lek? 

- Hur agerar du för att initiera den fria leken bland barnen? 

- Hur gör du för att stödja barnen i den fria leken? 

- Vad gör du för att få barnen att stanna kvar i en och samma lek? 

- Om ett eller flera barn inte får vara med i en lek, hur agerar du då? 

- Hur hanterar du konflikter som uppstår mellan barnen i den fria leken? 
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Bilaga 3 

Hejsan! 

Vi är två lärarstudenter som heter X och Y som läser vår sista termin på förskollärarprogrammet 

vid Uppsala universitet. Under våren 2013 kommer vi skriva vårt examensarbete om barns lek i 

förskolan. Vi kommer att utföra observationer av barnen på förskolan för att samla in material för 

att kunna skriva detta arbete. Det som vi kommer att studera i dessa observationer är hur barnen 

samspelar med varandra när de leker tillsammans. Därför vill vi be er om ert medgivande till att vi 

ska få observera ert/era barn på förskolan. Ert/era barn kommer att förbli anonyma i arbetet och 

detsamma gäller förskolan för att ingen ska kunna identifiera barnen eller förskolan. 

Observationsmaterialet vi får ihop kommer endast att användas av oss till detta arbete och kommer 

att förstöras efter att arbetet avslutats och blivit godkänt. Vi skulle vara mycket tacksamma om 

ert/era barn fick delta i denna observationsstudie. Deltagandet är naturligtvis frivilligt och ni kan 

ta tillbaka ert medgivande ifall ni skulle ångra er och inte vill att ert barn ska delta i studien. Vi vore 

tacksamma om ni så snart som möjligt lämnar in lappen till mig X/Y. Om ni inte får tag på mig 

när ni lämnar eller hämtar kan ni gärna lämna lappen till någon annan av personalen på förskolan. 

Ifall ni har några funderingar får ni gärna komma fram till mig och fråga eller kontakta mig via min 

mail som ni ser nedan. Tack på förhand! 

 

Med vänliga hälsningar  

X och Y 

 

X.X@student.uu.se     Y.Y@student.uu.se  

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Klipp av och lämna tillbaka till förskolan. 

 

Barnets/barnens namn: 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

  Ja, mitt/mina barn får delta i observationsstudien. 

 Nej, jag vill inte att mitt/mina barn ska ingå i observationsstudien. 

 

Underskrift målsman: 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

mailto:X.X@student.uu.se
mailto:Y.Y@student.uu.se

