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Abstrakt 
 
Teachers`availability for play   
Preschool teachers' involvement in their children's free play. 
 
Syftet med undersökningen är inriktad på att få en ökad kunskap om hur delaktiga 
förskollärarna är i barnens fria lek. Undersökningen belyser hur förskollärarna värderar 
den fria leken som verktyg för delaktighet och inkludering. Förskollärarnas förståelse 
för att använda den fria leken i värdegrundsarbetet är framträdande genom deras 
förmåga att inta ett specialpedagogiskt förhållningssätt. 
 
Undersökningen bygger på det sociokulturella perspektivet som har sitt ursprung ur 
Vygotskijs tankegångar om att man lär genom sociala interaktioner i sociala 
sammanhang. Undersökningen använder sig av en fenomenografisk ansats med en 
kvalitativ metod. Den består av semistrukturerade intervjuer med öppna frågor till 
verksamma förskollärare i förskolan. 
 
Sammanfattningsvis pekar resultaten på att medvetenheten för att använda sig av den 
fria leken som metod varierar. Lek och lärande hör starkt ihop. Förhållningssätt och 
brist på resurser minimerar mängden lärartillfällen för barnen. Exkluderade 
förskollärare i leken påverkar barnens möjligheter för delaktighet och inkludering. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nyckelord 
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Tack 
 
Ett särskilt tack vill vi rikta till alla er som har stöttat oss under hela denna process och 
vars stöd har gjort detta självständiga arbete och utbildning möjlig. Vi vill i första hand 
tacka vår handledare Camilla Forsberg som alltid har funnits att vända sig till när vi 
behövt hennes värdefulla vägledning samt alla våra studiekamrater för givande 
diskussioner. Vi vill också passa på att tacka våra arbetskollegor som helhjärtat har 
ställt upp när vi behövt vara lediga för studier. Sist men inte minst, vill vi tacka våra 
familjer för ert fantastiska tålamod och tro på oss.  
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1 Inledning 
 
Vårt intresse för leken i förskolan bottnar i att vi ser leken som en betydelsefull del i 
förskolan. I leken händer det saker och som pedagoger kan vi arbeta med leken för att 
inkludera och göra alla barn delaktiga. “Lekens betydelse för barns välbefinnande och 
lärande är oomstridd. Barn behöver och måste få leka” (Förskola i utveckling 2010:4). 
Författarna anser även att för barnen är inte det viktiga vad leken leder till, utan leken är 
värdefull som den är. I leken finns det inga krav på att prestera något, barnen bestämmer 
själva villkoren och den är frivillig, lustfylld och spontan (Förskola i utveckling 2010). 
Det är när vi läser läroplanen för förskolans (Lpfö 98 rev.2010) riktlinjer och 
uppmärksammar det förstärkta lärandeuppdraget som vårt intresse väcks för 
förskollärarnas inställning till begreppet fri lek samt medvetenhet kring leken som ett 
pedagogiskt verktyg. Vi är verksamma i förskolan sedan många år tillbaka och upplever 
att leken är betydelsefull och kan ses som en tillgång i förskolan. Med samhällets allt 
större krav på förmågan att kunna samspela och samarbeta, så upplever vi leken vara ett 
värdefullt verktyg för sociala interaktioner. Det är vår uppfattning att leken behöver ta 
större plats i förskolan idag. I professionen har vi ett återkommande samarbete med 
specialpedagoger, vilka påtalar vikten av delaktiga och närvarande pedagoger i leken. 
Barnens möjligheter till att kunna påverka och ha inflytande på sin vardag i förskolan 
påverkas av pedagogernas förmåga till att arbeta inkluderande genom att inta ett så 
kallat specialpedagogiskt förhållningssätt.Vi vill genom intervjuer med förskollärare ta 
del av deras syn på leken, vilket värde ser de i barnens fria lek och hur används leken 
som metod för inkludering. Hur delaktiga och lekbara är pedagoger ute i verksamheten? 
 
 
2 Bakgrund 
 
Förskolan är det första barnet möter på sin väg genom det svenska utbildningssystemet 
och förskolans verksamhet bygger bland annat på styrdokument såsom läroplanen (Lpfö 
98 rev.2010). Läroplanen är tydlig med att ”Leken är viktig för barns utveckling och 
lärande. Ett medvetet bruk av leken för att främja varje barns utveckling och lärande ska 
prägla verksamheten i förskolan” (Lpfö 98 rev.2010:6). Hur ser denna medvetenhet ut 
hos pedagogerna? Hur kommer den till uttryck och i vilka sammanhang? Finns det 
tillfällen, situationer och sammanhang där pedagoger prioriterar den fria leken som 
metod före andra arbetsuppgifter? Eller hur värderas den fria leken i verksamheten? 
 
Ur ett historiskt perspektiv diskuterades lekens betydelse redan för 2300 år sedan av den 
kände grekiske filosofen Platon, menar Welén (2009). Platon såg leken som en 
värdefull grogrund för barns lärande under förutsättning att lekens förhållanden 
upplevdes som positiva och glädjefulla. Aristoteles, Platons lärljunge, utvecklade dessa 
tankesätt och menade att det är i kontakt med andra som man lär känna sig själv. 
Undersökningen lyfter den fria leken och är ett begrepp som har sina rötter hos den 
tyske pedagogen Fredrich Fröbels (1782-1852) tankegångar om att leken var 
utvecklande för barnets inre natur och kom till att bli en central roll i den svenska 
förskolan (Lindqvist 1989). Den fria leken anses vara en aktivitet som är barnens egen 
angelägenhet och ”definieras som den lek som barnet själv tar initiativ till och själv styr 
över, ensam eller tillsammans med andra barn” (Kragh -Muller 2012). Enligt Welén 
(2009) har synen på lek förändrats genom tiderna och varit en återspegling av 
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samhällets syn på barn och lek. Olika lekteorier utvecklades av bland annat Piaget och 
Eriksons utvecklingspsykologiska teorier. Teorierna har under tidens gång ifrågasatts 
och utvecklats samt bidragit till de lekteorier som nutidens forskning bygger på. Bland 
dessa finner man Birgitta Knutsdotter Olofssons lekteorier som i sin tur influerats av 
Greg Batesons metakommunikativa teorier. Dagens lekteoretiker fokuserar på barnens 
lek samtidigt som de för en lågmäld diskussion om hur den moderna leken nu öppnar 
upp för unga och äldre att mötas och leka tillsammans kring bland annat dataspel, film 
och musik (ibid.).  
 
Undersökningen lyfter även ordet lekbar för att förtydliga pedagogens roll i 
sammanhanget. Det handlar om att vara tillgänglig som pedagog i barnens lek och att 
både lyssna in och utmana barnens tankar och intressen för att kunna vägleda dem i 
deras sociala samspel. Alnervik & Nilsson (2014) förtydligar att det är då som 
pedagoger och barn kan mötas i gemensamma fantasivärldar och så kallade lekvärldar 
uppstår. Dessa sammanhang, menar Åberg & Taguchi (2005), hittar pedagogerna först 
när de försöker placera sig i barnens tankevärldar och utifrån det skapar lärande möten.  
 
 
Vad är då lek? Leken är den verksamhet som sker ”som om”, en så kallad 
låtsasverksamhet. Knutsdotter Olofssons (2009) forskning om lekens ramar och 
förutsättningar visar att den främst består av tre faktorer: samförstånd, ömsesidighet och 
turtagning. De tre faktorerna visar att låtsasleken möjliggör för barnen att bearbeta, 
utforska, upptäcka och samspela i ett socialt sammanhang och detta får stöd av 
Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2003) som säger att det är när barnen 
leker, bearbetar sina livsvärldar och sina erfarenheter som leken blir meningsfull för 
dem. Enligt Johansson och Pramling Samuelsson (2007) består leken av en 
metakommunikativ karaktär där barnen förflyttar sig från “här och nu” och 
kommunicerar oftast saker som har hänt och ibland saker som ska ske. Barnen har 
genom leken möjlighet att kombinera erfarenheter för att skapa mening av olika 
sammanhang. Undersökningen fördjupar  sig inte i lekens väsen, utan det är de 
intervjuade förskollärarnas tankar, åsikter och förhållningssätt till att använda sig av 
leken som verktyg för lärande som är studiens fokus. 
 
 
I förskolan förväntas barn kunna leka och kunna följa lekens alla regler. Det finns 
många olika anledningar till att barn kan ha svårigheter i leken och med ett medvetet 
förhållningssätt kan pedagoger få en inblick i barnens lekvärld för att skapa 
lekkompetenta barn samt goda leksituationer. Vikten av lekbara pedagoger i 
verksamheten stöds även av Williams (2006) som framhäver att det krävs närvarande 
pedagoger som gör sig delaktiga i barnens lek för att fånga upp, stödja och stimulera 
deras nyfikenhet samt lust att lära. Med lekbara pedagoger skapas lekskickliga barn med 
utökad förmåga till att fantisera, kommunicera, samarbeta och lösa problem.  
 
 
Vilken barnsyn man som förskollärare har påverkar även barnens möjligheter till 
utveckling och lärande. Johansson och Pramling Samuelsson (2003) belyser främst tre 
barnsyner som har lett fram till nutidens syn på barn i förskolan. Den första barnsynen 
ser barnet som natur, vilket innebär att man anser att barnets utveckling sker av sig 
själv. Saker och ting är som det är. Pedagogen varken möter eller utmanar det enskilda 
barnet till vidare utveckling och uppmuntrar inte heller lärprocesserna som pågår. 
Barnets kompetenser blir på så sätt lätt osynliga. Den andra barnsynen ser barnet som 
kultur- och kunskapsåterskapare och går lite i den behavioristiska andan där man ser 
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barnen som tomma kärl som behöver fyllas med kunskap. Pedagogen överför och barnet 
tar emot. Den tredje barnsynen är barnet som kultur- och kunskapsskapare, där 
pedagogen har ett tillåtande och medforskande förhållningssätt med respekt för vad 
barnet vill utforska. Med denna barnsyn stimulerar och uppmuntrar pedagogen det 
enskilda barnet eller gruppen med fokus på deras lärprocesser. Förskollärarens tro på 
barnens förmågor, den egna barnsynen, barnperspektivet och att kunna sätta sig in i 
barnens perspektiv är viktiga faktorer som påverkar barnens möjligheter till 
kunskapsutveckling. 
 
Det är i leken som barnen utvecklar sin sociala kompetens och lär sig att kommunicera 
och samspela med andra. Leken är med andra ord ett utmärkt redskap för att möta 
barnens behov av utveckling och lärande. Det är dock många faktorer som spelar in och 
Arnér (2009) belyser vikten av att pedagogerna även utformar verksamheten och 
lärandemiljön, så att den är inkluderande för varje barn. Begrepp så som delaktighet och 
inkludering är återkommande i yrkesdiskursen och är begrepp som Lutz (2013) hävdar 
även bör gälla miljön för att göra den inkluderande för mångfald och olikheter. 
Förskollärare ställs då inför ett större ansvar när det gäller att göra leken tillgänglig. 
Förskolans ökade kunskaper om sociala relationer och livsvillkor hjälper pedagogerna 
att bättre förstå hur de kan möta barn i verksamheten och se till att alla upplever sig ha 
lika stort värde. Enligt läroplanen (Lpfö 98 rev.2010) ska förskolan ta hänsyn till barns 
olika bakgrunder, värden och traditioner och stimulera förmågan till att sätta sig in i 
andra människors villkor och värderingar. Pedagogernas förmåga att vara nära barnen i 
leken gör att de lättare upptäcker de normer som existerar i miljön och i det sociala 
samspelet i gruppen.  
 
Även Karlsudd (2011) betonar vikten av att förskolans verksamhet står för samhällets 
demokratiska värderingar där allas lika värde framträder och där specialpedagogiken är 
ett stöd för barnens lärande i den ordinarie pedagogiken. Specialpedagogiken har blivit 
något som är till för alla barn i förskolan genom att pedagogerna nu har gått över till att 
hålla ett specialpedagogiskt förhållningssätt med fokus på delaktighet och inkludering. 
Detta öppnar upp för barnen att kunna påverka sin egen situation, miljö samt 
verksamhet.  Med ett relationellt förhållningssätt hos förskolans pedagoger är det 
verksamhetens miljö som anpassas efter barnens behov och inte tvärtom. Det är barnen 
som ska känna; att mina behov och mina egenskaper är en tillgång, jag får plats, jag 
syns och jag blir hörd.  
 
Det symboliska tänkandet och inlevelseförmågan stimuleras med hjälp av att leka och är 
därför ett värdefullt redskap i förskolans värdegrund- och likabehandlingsarbete. Vilket 
förhållningssätt har pedagogerna till leken som verktyg för begrepp som delaktighet, 
inkludering och allas lika värde? Prioriteras lektid i verksamheterna för pedagoger och 
barn?  
 
Vad är då förskollärarnas tankar om lekens förändrade villkor i förskolans verksamhet 
och hur tänker de om den fria leken som metod för barnens utveckling och lärande? 
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3 Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med undersökningen är att öka kunskapen om pedagogers delaktighet och 
förhållningssätt till den fria leken som metod i förskolan. 
 
En delaktig och engagerad pedagog kan i den fria leken utmana barnens lärande och 
utveckling. Pedagogen kan använda sig av den proximala utvecklingzonen och på så 
sätt stötta barnet för att ta sig vidare till nästa steg i dess utveckling. Den fria leken är 
också ett utmärkt tillfälle att använda sig av för att lära sig det sociala samspelet och de 
normer och värden som finns i vårt samhälle idag. 
 
 

• Vilken syn har förskollärare på den fria leken och hur värderar de den? 
• Hur lekbara och delaktiga uppfattar förskollärare att de är i den fria leken? 
• Hur uppfattar förskollärare att de använder den fria leken som metod för att 

inkludera och göra alla barn delaktiga? 
 
 
 
 

4 Tidigare forskning 
 
4.1 Lek 
 
Sheridan & Pramling Samuelsson (2013) har undersökt hur det paradigmskifte som har 
skett i synen på barns lärande förhåller sig till politikers syn på förskolan. Politiskt är 
det en förändrad syn på förskolan som sedan 2010 är en del i det svenska 
utbildningssystemet. Det är en rättighet för alla barn att gå i förskolan och ambitionen är 
att erbjuda förskolor av hög kvalitet. En av de huvudsakliga förändringarna de har sett 
är den nya pedagogiken som har utvecklats i Sverige. Det är en lek- och lärande 
pedagogik som kombinerar så kallade akademiska och social- pedagogiska metoder och 
gör det till en integrerad metod. I denna lek och lärande pedagogiken skapas det 
förhållande för barns lärande i ett brett spektrum av areor. Detta medför att förskollärare 
behöver en rad olika kompetenser för att möta och utmana barnens lärande. Ytterligare 
en förändring är synen på små barns förmåga till meningsskapande. I ett lek och 
lärandeperspektiv är det en gemensam resa där antingen barnet tar initiativet till något 
som är meningsfullt för dem och förskolläraren blir en medforskare och utmanar barnet 
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eller tar förskolläraren initiativet och inspirerar barnen att delta i aktiviteter som 
överensstämmer med läroplanen. 
 
Kvalitetsaspekten i förskolorna är något som Sheridan, Pramling Samuelsson och 
Johansson (2009) belyser. De menar att förskolor som externt har bedömts inneha låg 
och god kvalitet har fokus på att genomföra aktiviteter. Medan förskolor som anses 
hålla god kvalitet har många beröringspunkter med förskolor som bedömts hålla hög 
kvalitet. Lärarna i dessa förskolor är intresserade och engagerade i barnens lekvärld och 
gör dem delaktiga genom att förhandla och ställa frågor. Vad som skiljer den höga 
kvalitetsnivån från de andra två nivåerna, är frånvaron av medvetna lärandetillfällen och 
utmaningar till barnen utifrån läroplanens intentioner. Lärandemiljöerna i förskolor med 
hög kvalitet har ett öppet och tillåtande klimat för deltagande barn och föräldrar som 
samtidigt får ett respektfullt bemötande. Interaktion, kommunikation och utmaningar är 
också något som beskrivs tillhöra förskolor med hög kvalitet och som talar för vikten av 
medforskande pedagoger i barnens fria lek (ibid.). Kvalitetsaspeketen berör även 
Johansson (2009) som via enkäter till pedagoger och föräldrar sett att de anser att barns 
sociala utveckling är av stor betydelse. Framförallt betonas barns lek med sina kamrater 
som betydelsefull för barnens utveckling av sociala kompetenser. I förskolor av hög 
kvalitet ges barnet möjlighet i aktiviteter och lekar att utveckla sin sociala kompetens. 
Kommunikationen som sker vid dessa tillfällen karaktäriseras av närhet, engagemang 
och respekt. Detta till skillnad från förskolor som benämns av låg kvalitet där det inte 
finns något positivt samspelsklimat, utan här är kommunikationen torftig och 
vuxenstyrningen är antingen stark eller ostrukturerad. Pedagogerna organiserar 
verksamheten så att barngruppen hålls stor under hela dagen eller är det ostrukturerat 
och barnen leker mest fritt. Det framgår i studien att de villkor förskolan erbjuder 
barnen till samspel och lärande påverkar deras sociala utveckling. Samtidigt som det 
även handlar om barnets egen vilja och vilka möjligheter det har till att samspela och 
interagera med kamrater. 
 
Tullgren (2004) beskriver leken som en viktig del av förskolans verksamhet. 
Spontanitet och intresse är grundläggande drivkrafter som motiverar barnet till att leka 
och sysselsätta sig med olika aktiviteter. Förr liknades leken vid en drift som kom ur 
barnets självverksamhet och var en nödvändighet för barnets utveckling. Nu ser man på 
leken som en väg till barnets utveckling och lärande genom kommunikation och 
samspel. Författaren förtydligar att leken kommuniceras på ett metakommunikativt sätt 
genom mimik, gester och röstlägen för att signalera att nu är leken igång. Förskolan har 
en samhällsutvecklande roll att fylla, enligt Sheridan, Pramling Samuelsson och 
Johansson (2009), när det handlar om barns möjligheter till att utveckla vänskap med 
andra barn. Både språkligen och kroppsligen ingår de i dialogiska sammanhang och i 
samspel med vuxna. De menar vidare att den fria leken är en barninitierad aktivitet där 
barnen leker tillsammans på egen hand och tränar på sina sociala förmågor tillsammans 
med pedagoger som oftast visar sig intresserade och engagerade i det som sker i barnens 
fria lek. Pedagogerna samspelar med barn, kollegor och vårdnadshavare som ett led i att 
möta och försöka förstå barnens olika livsvärldar. Det informella lärandet är en viktig 
utgångspunkt i förskolans verksamhet, anser Pramling Samuelsson (2010), eftersom det 
är i dessa aktiviteter som barnen är engagerade och motiverade till att lära sig nya saker. 
 
Det går inte längre att skilja på lek och lärande, enligt Tullgren (2004), och hon anser att 
det är när pedagogerna använder sig medvetet av leken som pedagogisk metod som 
barnens utveckling och lärande främjas. För att stödja och utveckla barnens lärprocesser 
är pedagogens delaktighet i leken ett användbart redskap för observation och för att se 
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det enskilda barnets kunskaper. Författaren lyfter lekens och barnens möjligheter till att 
dramatisera sina upplevelser och ge liv till sina fantasier. 
 
Kulttis (2012) forskning lyfter det sociokulturella perspektivet samt termen 
appropriering när det kommer till barnens möjligheter till utveckling och lärande i 
sociala interaktioner. Hon menar att det är när barnen använder sig av kulturella redskap 
och när de leder varandra som nya erfarenheter skapas och förändrar tidigare kunskaper. 
För att detta ska kunna ske krävs det att barnet aktivt ger mening åt leken. Från ett 
sociokulturellt perspektiv betonar approprieringsbegreppet att lärande och utveckling 
sker i ömsesidiga samspel mellan enskilda individer, kulturella redskap och sociala 
sammanhang. Viktiga inslag i detta samspel är användandet av olika artefakter och att 
barnen uppmärksammar varandras handlingar. Några egenskaper som karakteriserar 
aktiviteterna är bland annat ömsesidighet, känslor, fysisk närhet och vänskap. 
Författaren framhäver att barnen använder sig av skratt och varierade röstlägen för att 
kommunicera och skapa möjligheter för deltagande. Hennes analyser visar särskilt att 
det är genom upprepade handlingar som barnen bekräftar varandra och kan på så sätt 
upprätthålla sina lekar. Dessa upprepningar har betydelse för barnens kognitiva, 
språkliga och kommunikativa utveckling. Kommunikationen i leken stimulerar barnen 
till att föreställa sig olika saker och agera i enhet med erfarenheter, handlingar och 
viljor. Även barnens förmåga till perspektivtagande bearbetas i leken och med tiden lär 
de sig att inte alla tänker som de själva. Genom barns deltagande i leken sammanflätas 
deras språkliga och sociala kunskaper till en helhet. Författaren menar vidare att det 
lekmaterial som erbjuds förmedlar en kulturell önskan om barn som samspelar. 
Artefakter i lekteman skapar en gemensam grund och innehåll för kommunikation i 
leken. Lärarnas stöttning i leken bygger på de normer och värderingar som förskolan 
grundar sin värdegrund och pedagogik på. Barnen har rätt att delta och bli respektfullt 
bemötta. Barnen efterfrågar även stöttning av lärare i lekaktiviteten som hjälp vid 
förhandlingar samt för att påverka och skydda leken. Hon framhäver även att det är den 
institutionella miljön som möjliggör vilka kulturella lekmanus som skapas (ibid.). 
 
Sheridan, Pramling Samuelsson och Johansson (2009) tar upp att det i förskolan råder 
ett förhandlingsklimat där lärare och barn tillsammans kommer fram till vad man ska 
leka och vilka teman och aktiviteter som ska göras. Hur gruppkonstellationerna kommer 
att se ut beror på vad som ska göras. För att leken ska möjliggöra barnens utveckling 
och lärande i relation till läroplanens målområden, bör detta ske i en miljö som erbjuder 
en mångfald av material och stimulerande utmaningar av pedagogiskt medvetna lärare. 
Lärarnas fokus är inriktad på barnens kompetenser och vad de behöver utveckla för att 
se samband och mönster samt utveckla fenomen och orsaker. Lärarnas förhållningssätt 
kan ses som lärandeorienterat. 
 
Läraren är en viktig och nödvändig faktor i förskolans praktik, framhäver Pramling 
Samuelsson (2010), och menar att det kan få förödande konsekvenser för barn som inte 
får den stimuli de behöver för att skapa mening och motivation. Studier påvisar mönster 
hos de barn som senare i skolgången misslyckas och det som visar sig är brist på 
självförtroende, dålig motivation, känslor av otillräcklighet samt att barnen har haft brist 
på lärandetillfällen. Om barnens egna tankar och idéer inte ses som tillräckliga, finns 
risken att barnen själva ser sig som okunniga och otillräckliga. 
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4.2 Pedagogers delaktighet i leken 
 
Bodrova och Leong (2015) menar att enligt Vygotskijs teorier innehåller leken alla 
tendeser till utveckling för barnen. I leken är barnen alltid lite över sin förmåga vad de 
kan. Hur detta tolkas är däremot olika menar författarna. Antingen kan det förstås som 
att leken tillåter barnet att gå över sin förmåga och det finns ingen anledning för den 
vuxne att blanda sig i eller kan det tolkas som att leken är ett utmärkt tillfälle att 
använda för att utveckla olika kunskaper i förskolan. Lek är en unik möjlighet för att 
utmana och utveckla barns framväxande kunskaper. Lekar på den nivå som krävs för att 
vara en utvecklande aktivitet uppstår endast med delaktiga vuxna eller äldre kamrater 
som agerar förebilder och som kan utmana barnen att gå vidare till nästa nivå. Den lek 
som är utvecklande uppstår inte hos alla barn spontant när de är i förskoleåldern och för 
de barn som har språksvårigheter eller andra svårigheter behövs det strategier för att de 
ska dra nytta av lekens fördelar. Pedagoger kan inte förutsätta att barn utvecklas och lär 
sig lekens färdigheter själva. För många barn är också förskolan den enda plats där de 
får möjligheten att kunna leka med andra och lära sig alla lekens regler. Författarna 
pekar på det faktum att förskolan oftast är organiserad i homogena åldersgrupper vilket 
medför att barnen inte har så många äldre kamrater som förebilder. Därför behöver 
pedagogen gå in i leken och interagera så att barnen har någon att observera och imitera. 
Författarna menar att det finns många fördelar med att använda leken i ett lärande i 
dagens förskola (ibid.).  
 
Även Tullgren (2004) tar upp hur leken kan användas i förskolan i ett lärandesyfte när 
det gäller att tillägna sig olika kunskaper. Hon anser att barnen kan lära sig normer, 
värderingar och kompetenser som anses viktiga i samhället genom leken. I 
styrdokumenten sammanflätas lek och lärande och pedagogen kan styra lekens innehåll 
så att det överensstämmer med det som är önskvärt i samhället. Två av de nödvändiga 
kompetenserna i samhället är en god kommunikation och ett gott bemötande mot andra 
och i leken kan pedagoger stötta och uppmuntra detta. Sheridan och Pramling 
Samuelsson (2013) poängterar att barnets utbildning och lärande startar redan i tidig 
ålder och den innehåller värderingar, attityder, välbefinnande, lek, lärande och 
kreativitet. I den svenska förskolan ska alla aktiviteter vila på de demokratiska 
värderingar som råder i samhället och pedagogerna ska göra det möjligt för barnen att 
förstå dessa. Sheridan (2009) menar att barns lärande är relationellt och i samspel och 
kommunikation tillsammans med andra lär sig barn. I förskolor som håller en hög 
kvalitet finns det ett samspelsklimat som präglas av ömsesidiga möten. Där möter 
pedagogerna barnen här och nu. De har också en intention om att inta barnets perspektiv 
och deras intresse utifrån ett lärandeobjekt. Barnen kan i dessa möten, som författarna 
benämner möjlighetsmöten, utvidga sitt kunnande inom olika områden. Av pedagogerna 
krävs en medvetenhet och kompetens för att ha en verksamhet med en ömsesidig 
kommunikation och dialoger med barnen. Att vara pedagogiskt medveten innefattar 
även vad de anser är viktigt för barn att lära sig och hur de ser på kunskap. Är 
pedagogerna medvetna om vilka erfarenheter, upplevelser, aktiviteter som är viktiga för 
barn samt vad de behöver utveckla för att kunna samspela och kommunicera med andra 
kan de både göra val i verksamhetens innehåll, men även fånga spontana lärtillfällen. 
 
I sin studie problematiserar Sheridan,Pramling Samuelsson och Johansson (2009) 
förhållandet mellan lek och lärande i förskolan. Leken ses som viktig i förskolan och det 
tas för givet att i leken sker ett lärande automatiskt, men samtidigt anses leken hålla en 
låg kvalitet. Det författarna menar har betydelse för lekens kvalitet är pedagogernas roll 
och delaktighet i leken, vilket inte pedagoger är medvetna om fullt ut. Palla (2011) 
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lyfter den diskussion som framförs i hennes avhandling gällande värdet i pedagogers 
olika aktiviteter. Det som framkommer är att det anses inte lika värdefullt att vara 
närvarande med barnen, visa omsorg och omvårdnad som det gör att ansvara för och 
organisera vuxenstyrda aktiviteter. Emilson (2008) menar att det i förskolan finns 
situationer som hon benämner som svagt klassificerade och inramade där barnen har ett 
reellt inflytande över det som sker. Det är situationer som oftast är vardagliga och 
innehåller en lekdimension där barn och vuxna delar glädje och det är lustfyllt. Det som 
är komplext är att det som sker är av en osynlig pedagogisk karaktär, trots att barnen 
kan lära sig mycket av de demokratiska värderingarna som är av betydelse i förskolan. 
Det anses ha ett högre värde när pedagoger planerar efter de uppsatta målen och där det 
finns en synlig pedagogisk karaktär. Om pedagoger blir medvetna av värdet av de 
ostrukturerade aktiviteterna där barnen får göra sina röster hörda och allas lika värde 
kommuniceras, kan dessa planeras in i verksamheten och få en högre status. 
 
Trots att läraren har en viktig roll i leken och det finns en lång tradition av lekpedagogik 
i barns tidiga utbildning har Fleer (2015) sett i sin studie att lärare ofta tar en passiv roll 
i barns lek. Hon fann fem olika sätt i hur lärarna agerade i förhållande till barnens lek 
och den mest dominerande var när de följde, övervakade och observerade leken. De 
andra fyra sätten hon såg i sin studie var för det första när lärarna är nära barnens lek 
och kan stötta barnen vid behov. Det andra var när lärarna har andra intentioner med 
leken än vad barnen har, till exempel att jobba med lärandemål i leken. Det tredje var 
lärare som är aktiva och kommunicerar med barnen för att stötta och utveckla leken men 
de är inte en del av barnens fantasivärld. Det sista sättet hon såg var när lärarna tar del 
av barnens lekar och går in i deras fantasivärldar och tar en aktiv roll. Författaren menar 
att när lärarna tar del av barnens lekar, deras fantasivärldar och har ett engagemang har 
de en möjlighet att inifrån leken utveckla den, lösa uppkomna konflikter och jobba med 
mål från läroplanen. Fleer (2015) menar att en konsekvens av den lek och 
lärandepedagogik som råder i samhället kan vara att lärarna har lämnats utanför barnens 
lek. Sheridan (2009) konstaterar att i förskolor av hög kvalitet är leken betydelsefull och 
lärande och lek sammantvinnas till en helhet. Förslag och idéer kommer både från 
barnen och pedagogerna. Barnen har möjlighet att påverka aktiviteters innehåll, komma 
med förslag på aktiviteter samt välja själv vad de vill göra. Pedagogerna balanserar 
mellan att barnen upptäcker själva eller att de aktivt uppmuntrar till reflektion och 
fortsatt lärande. Aktiviteter och lekar genomförs i mindre grupper där pedagogen aktivt 
deltar och utmanar barnen vidare. Emilsson (2008) menar att delta tillsammans med 
barnen förutsätter att lärarna närmar sig barnens perspektiv. När lärare har ett 
förhållningssätt där de visar respekt för, lyssnar på och ser barnet kan de ta tillvara 
barnets intresse och skapa meningsfulla sammanhang med ett gemensamt deltagande. 
Även Tullgren (2004) anser att pedagogens förhållningssätt har betydelse för om de får 
tillträde och kan vara delaktiga i barnens lekar. Lekfulla och engagerade pedagoger 
lockar till lek samtidigt som de släpps in i leken av barnen. Pedagoger som följer 
barnens intresse och förslag ges också företräde till leken. 
 
 
 
4.3 Ett specialpedagogiskt förhållningssätt 
 
Renblad och Brodin (2014) anser att förskolan är till för alla barn och de lyfter 
begreppet inkludering. Istället för att hitta särlösningar för det enskilda barnet är det 
verksamheten och personalens förhållningssätt som ska förändras. De menar att barn 
kan behöva särskilt stöd av olika anledningar, såsom svårigheter att kommunicera, 
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sociala svårigheter och svårt att samspela med andra. Detta kan leda till problem i 
kamratrelationer och det finns en risk att barnet exkluderas från gruppen. Det är viktigt 
hur personalen bemöter och stöttar barnet. Förutom barnets förmågor och 
förutsättningar som påverkar deras lärande och utveckling, så har även miljön och 
människorna i den stor betydelse. Förskolan är en betydelsefull miljö, eftersom barnen 
erövrar sin kunskap i det sociala samspelet och leken som sker där. Lundqvist (2016) 
menar att för att barn, både de som behöver stöd men även andra barn, ska må bra och 
trivas under de tidiga skolåren behöver de kamrater, trygghet, frihet, möjligheter till lek, 
motoriska utmaningar och återhämtning. Barn som är i behov av stöd kan behöva 
stödinsatser både relationellt och materiellt för att kunna vara delaktiga i allt detta samt 
för att kunna lära sig saker. 
 
Ahlberg (2007) menar att hon ofta blir tillfrågad om att definiera vad specialpedagogik 
är och hon anser att det handlar inte enbart om att sätta in speciella stödåtgärder för barn 
som är i behov av detta för att kunna tillgodogöra sig undervisningen. Det innebär även 
att se hela kontexten ur både ett organisations, samhälls-  och didaktiskt perspektiv och 
förflytta fokus från att enbart handla om individen. Skolan är till för alla och tidigare har 
barn med speciella behov blivit segregerade genom särlösningar. Från segregering blev 
det en integrering, vilket senare har ersatts med begreppet inkludering. Ahlberg menar 
att skillnaden mellan dessa begrepp är att integrerad blir du om du först har varit 
segregerad från någonting. Lutz (2006) tar upp den diskussion som finns inom skolan 
angående segregation – integration och inkludering. Ur ett förskoleperspektiv är det 
intressant då integrering av barn i behov av särskilt stöd har funnits under en längre tid i 
förskolan. Men han ställer sig tveksam till om den pedagogiska miljön är inkluderande 
för alla barn, det vill säga om miljön anpassas utefter barnens behov. Rumsligt har alla 
grupper integrerats, men frågan är om de har inkluderats och om miljön anpassat sig 
efter barnen eller om det är barnen som måste anpassa sig efter den pedagogiska miljön. 
Nilholm (2005) menar att det finns olika sätt att se på specialpedagogik och hur lärare 
ser på barn i behov av särskilt stöd har betydelse för hur verksamheten organiseras. Det 
ena traditionella sättet är ett perspektiv där svårigheterna läggs hos individen. Utifrån 
detta perspektiv blir diagnoser viktiga för att hitta rätt sätt att lära ut för olika grupper. 
Det andra sättet är perspektivet där miljöns betydelse lyfts fram. Utifrån detta perspektiv 
beror problem inte på individen själv utan på kontexten. Nilhom däremot vill lyfta fram 
ett tredje perspektiv som han benämner dilemmaperspektivet som har betydelse för hur 
vi möter barn och elevers olikheter. Författaren menar att i skola, förskola och samhälle 
ställs vi inför olika dilemman, valmöjligheter där det inte finns några givna svar hur vi 
ska agera. När det gäller barn i behov av extra stöd ska utbildningssystemet ge alla barn 
samma möjligheter, men även se till varje individ och deras olikheter. Dilemmat blir hur 
pedagoger möter varje barn efter sina förutsättningar och samtidigt hanterar de 
skillnader och orättvisor som kan uppkomma.  
 
Tullgren (2004) anser att barns lek är en aktivitet som är kreativ och i den är barnen fria 
och aktiva. Leken omges av olika normer av hur den ska vara och hur ett barn ska leka 
på ”rätt” sätt. Barn som faller utanför normen och som har svårigheter att leka är de 
barn som riskerar att bli utanför leken och som då inte är aktiva och deltagande. För att 
kunna lära genom leken krävs ett aktivt och deltagande barn. Pedagogens roll blir att 
stötta och hjälpa de barn som inte är aktiva in i leken. När pedagogen är engagerad i 
barnens lek är dennes uppgift även att se till att leken kan fortgå utan avbrott. Emilson 
(2008) menar att möjligheterna för barn att vara delaktiga i aktiviteter på förskolan 
beror på vilken styrning pedagogen har. Möjligheten till delaktighet för barnen ökar om 
pedagogens styrning är svag, kommunikationen är öppen och det finns ett engagemang 
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från pedagogens sida. Det är även av betydelse om pedagogen deltar i barnens 
livsvärldar, försöker ta barnets perspektiv och se vad som skapar mening för dem.  
Leken har en stor betydelse i förskolan anser Palla (2011). I leken kan pedagogen gå in 
aktivt eller passivt och i leken kan pedagogen utöva styrning. Pedagogen kan välja att 
delta aktivt i leken för att öka delaktigheten för alla barn genom att på olika sätt hjälpa 
dem in i leken. Ett aktivt stöd och styrning kan även vara att medla i leken där 
pedagogen fostrar till solidaritet, rättvisa och medkännande. Med hjälp av en pedagog 
kan barn som av olika orsaker har svårigheter med leksituationer stöttas och få hjälp att 
hitta strategier som fungerar i leken. Styrningen skapar då positiva samspelssituationer 
som gör det möjligt för barnen att delta i leken. När leken sedan fungerar kan 
pedagogen välja att inta ett passivt förhållningssätt där den endast överblickar vad som 
sker i leken.  
 
 
 
5 Teorianknytning – det sociokulturella perspektivet 
 
Vi använder oss av teoretikern och forskaren Lev Semenovich Vygotskijs (1896-1934) 
teorier för att analysera våra resultat. I sitt arbete med utveckling och lärande 
intresserade han sig speciellt för hur det biologiska och det sociokulturella samverkade i 
människans utveckling. Det sociokulturella perspektivet utvecklades under 1920-talet 
och Vygotskij hade till sin hjälp två medarbetare A.R Luria (1902-1977) och A.N 
Leontiev (1903 – 1979). På grund av att perspektivet blev oacceptabelt i Sovjetregimen 
och att det i västvärlden fanns andra perspektiv på lärande föll Vygotskijs teorier i 
glömska. Tills det på 1980- och 1990- talen blev aktuellt igen och i Sverige är det 
framförallt Säljö och Strandberg som intresserar sig för hur det sociokulturella 
perspektivet kan användas i förskola och skola. Läroplansreformen 1994 och de 
utredningar som föregick denna är starkt påverkad avVygotskijs sociokulturella 
perspektiv. Den största anledningen till att perspektivet återkom är samhällets 
förändring till ett mer globaliserat och mångkulturellt samhället. Det sociokulturella 
perspektivet tar hänsyn till mångfalden och olika kulturer och hur vi lär oss i samspel 
med andra i vårt komplexa samhälle (Säljö 2012). Säljö (2015) menar att allt människan 
lär sig måste förstås både utifrån de förutsättningar som finns biologiskt och utifrån de 
erfarenheter vi gör i vår sociokulturella miljö. Det går inte att bortse från någon av dessa 
faktorer utan de samspelar med varandra och utgör varandras förutsättningar för vår 
utveckling och vårt lärande. Vygotskijs utgångspunkt är att det lilla barnet föds in i en 
miljö av kommunikation och samspel och formas och utvecklas i det som sker där. 
(Säljö 2015). Enligt Strandberg (2006) är det aktiviteten mellan människor som är det 
väsentliga. Det är sociala aktiviteter som bidrar till inre processer hos individen och 
detta lägger grunden till lärandet och utvecklingen. Det relevanta är alltså inte var 
barnen är utvecklingsmässigt utan det är vilka aktiviteter och vad de gör i förskolan som 
spelar roll för deras utveckling (Strandberg 2006). 
 
Vygotskijs tankar grundar sig i att allt lärande är socialt och att vi lär i sammanhang 
tillsammans med mer erfarna människor. Det sociala sammanhanget innefattar inte bara 
de erfarenheter som andra personer har, utan även de kulturella redskap som används. I 
relationer och i olika sammanhang används kulturella redskap, såsom språk, tecken och 
symboler (Smidt 2010). De kulturella redskapen är vad Vygotskij menar artefakter, det 
vill säga, redskap som barnet använder och interagerar med för att få igång 
psykologiska processer, såsom tänkandet. Artefakter, såsom olika verktyg som kniv, 
penna, sked eller tecken av olika slag använder vi oss av för att ta in och förstå vår 
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omvärld, men vi använder det också för att kunna utföra saker rent praktiskt (Strandberg 
2006). I den sociokulturella traditionen benämns detta som mediering när vi människor 
använder oss av redskap för att förstå den kontext vi befinner oss i. Enligt Vygotskij 
finns det två sorters redskap som vi använder och det är de materiella och de språkliga. 
De materiella/fysiska redskapen är exempelvis spadar, dator, penna, papper och så 
vidare. Medan de språkliga redskapen är det språk vi använder för att kommunicera med 
varandra samt de olika tecken, bilder, bokstäver som finns runtomkring oss. Under vår 
uppväxt formas vårt handlande och tänkande av alla de medierande redskap som vi 
omges av och Vygotskij menar att det viktigaste av dem alla är det mänskliga språket. 
Det är med hjälp av detta som vi kan förstå vår omvärld, våra medmänniskor och 
kommunicera med varandra, men språket är även något som finns inom varje människa. 
När vi tänker, fantiserar och minns saker, sker det genom det språkliga teckensystemet 
inom oss. Det är ett teckensystem som vi har förvärvat som barn i samspel med andra i 
vårt samhälle och den kultur vi lever i (Säljö 2012).  
 
Det lilla barnet föds in i en social värld där de medierande kulturella redskapen redan 
finns och i barnets interagerande och samspel med vuxna eller äldre barn approprierar 
det dessa redskap. Barnet tar alltså till sig både språkliga och materiella redskap och lär 
sig hantera dessa som en naturlig del av deras vardag (Säljö 2015). Barnet approprierar 
det sociala samspel som sker, kommunikationen som finns, det lär sig språket och det 
socialiseras in i en gemenskap och utvecklar sin egen identitet. Därför anses den första 
approprieringen vara särskilt betydelsefull för barnet (Säljö 2012). I den sociala 
gemenskap som finns där barnet erövrar ny kunskap och lär sig finns det alltid en 
ojämnlikhet i form av vuxna eller äldre barn som kan mer. De aktiviteter som barnet är 
engagerat i finns det saker det behöver hjälp med för att komma vidare i sin utveckling. 
Det finns saker som barnet redan har lärt sig och behärskar medan det finns annat att 
lära sig inom räckhåll. Zonen här emellan benämner Vygotskij som den proximala 
utvecklingszonen, där barnet är känslig för instruktioner och genom stöttning kan det ta 
sig vidare till nästa nivå (Säljö 2015). Den stöttning som den mer kunnige ger barnet 
benämns ofta som scaffolding, det vill säga att i pedagogiska situationer ges ett stöd 
som gradvis arbetas bort desto mer kunskap barnet har approprierat (Säljö 2012). 
 
Undersökningen fokuserar på det samspel och kommunikation som sker i barnens fria 
lek på förskolan. Strandberg (2006) menar att barns lek oftast ses som något lustfyllt 
och fritt men för barnen är det inte enbart lustfyllt utan även en aktivitet som är på 
allvar. I leken går de modigt och aktivt in, de utforskar, undersöker, är delaktiga och att 
göra detta i leken är en förutsättning för att utvecklas som individ. När barnen leker på 
förskolor interagerar de med varandra och det är i samspelet det sker ett lärande och en 
utveckling för barnen. I de förskolor där det finns ett positivt samspel mellan barn och 
vuxna och mellan vuxna och vuxna gynnas barnens utveckling. Barnen ser och är 
medvetna om den interaktion som finns och imiterar denna. Förskolor kan ta tillvara på 
det lärande som sker när barn interagerar med andra barn och vuxna och skapa en 
plattform för barnens vidare utveckling framåt (Strandberg 2006). Säljö anser att vilka 
möjligheter barnen får att appropriera sina kunskaper handlar om hur pedagogerna 
organiserar samspelet mellan barnen samt mellan barn och pedagog (Säljö 2012). Ur ett 
sociokulturellt perspektiv sker lärande i de aktiviteter som sker mellan människor. Det 
är processer som sker i relationer och där lärande, vetande och tänkande utvecklas. 
Utifrån dessa aspekter påverkas barns utveckling beroende på de miljöer de vistas i och 
de erfarenheter de tillägnar sig i miljöerna (Vetenskapsrådet 2015). 
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6 Metod 
 
I följande kapitel beskriver vi hur vi gått tillväga för att få svar på våra frågeställningar, 
vilka metoder och vilket urval vi har använt oss av samt vilka etiska ställningstagande 
vi har gjort innan genomförandet. 
 
 
6.1 Vetenskapsteoretiskt perspektiv 
Undersökningen utgår ifrån teoretikern Lev Vygotskijs sociokulturella perspektiv som 
bygger på tankar om att individen tillägnar sig kunskap i olika sociala sammanhang och 
att människan förstår sin omvärld genom att använda sig av mediering (Säljö 2012). 
Med fokus på interaktion i barngruppen fungerar leksituationen som ett socialt 
sammanhang där barnen lär tillsammans med sina kompisar genom språkliga och 
materiella redskap. Undersökningen bygger även på en fenomenografisk ansats. Enligt 
Dahlgren och Johansson (2015) innebär fenomenografi att forskningen handlar om att 
ringa in förskollärarnas olika tankar, åsikter, förståelse och känslor för den fria leken i 
förskolan. Författarna menar vidare att fenomenografin syftar på att skapa en fördjupad 
förståelse för hur någon annan förstår sin omvärld. 
 
6.2 Metodval 
Vår undersökning syftar till att gå på djupet när det gäller förskollärares syn på den fria 
leken, vilka uppfattningar de har om barnens fria lek och sin egen delaktighet i leken. Vi 
har därför valt att använda oss av kvalitativ metod i vårt insamlande av data. Allwood 
och Erikson (2010) menar att vid kvalitativ forskning är syftet att öka förståelsen för 
olika fenomen och objekt. Vi valde intervjuer för att samla in data eftersom vi ansåg att 
vi då samtidigt hade möjlighet att ställa eventuella följdfrågor. 
 
6.3 Datainsamlingsmetodik 
Denscombe (2016) anser att intervjuer som datainsamlingsmetod är en av fyra metoder 
som bland annat hjälper till att få en tydligare bild av det valda forskningsområdet, 
vilket är något som vi anser att intervjuerna bättre möjliggör före metoder som 
frågeformulär, observation och skriftliga källor. 
 
Enligt Denscombe (2016) är förberedelse och planering en nödvändighet för att 
tidsscheman, resurser och forskningsdesignen ska kunna hållas. Intervjuerna utfördes i 
maj månad med resurser som mobiltelefon respektive Ipad för 
röstinspelning.  Provintervjuer genomfördes i förväg för att testa om frågeställningarna 
höll i praktiken och med små justeringar kunde intervjuerna sedan hållas på den aktuella 
förskollärarens förskola. 
 
Intervjun hölls efter en intervjuguide (se bilaga 1) med i förväg bestämda frågor som 
fungerade som underlag i det som Denscombe (2016) kallar för semistrukturerade 
intervjuer. Frågeställningarna hölls öppna vilket möjliggjorde att förskollärarna 
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utförligare kunde förklara hur de menade samt att vi som intervjuare kunde ställa 
följdfrågor om det vi ville veta mera om. 
 
 
6.4 Urval 
Undersökningspersonerna består av fyra förskollärare vilka har varit yrkesverksamma i 
15 år vardera. De är verksamma på två olika förskolor i två separata kommuner och de 
arbetar med barn i åldern 3-5 år. Denscombe (2016) menar att kvalitativ forskning är 
praktiskt att använda i småskaliga projekt där urvalet av personer är relativt liten och 
urvalet baseras på ett icke- sannolikhetsurval. Detta urval används när det inte finns 
möjligheter att ta med ett större antal personer i undersökningen av olika skäl samt att 
personerna väljs för att de kan bidra med något speciellt. Vi har använt oss av ett 
subjektivt urval när vi valt intervjupersoner vilket är en form av icke-sannolikhetsurval. 
Denscombe (2016) anser att vid ett subjektivt urval väljs vissa personer ut till 
undersökningen eftersom de anses kunna ge värdefull information till forskaren. Vid ett 
subjektivt urval kan forskaren medvetet välja personer som kan ge en bred variation i 
sina svar för att ytterligare belysa forskningsfrågan. Vi har valt att koncentrera vår 
undersökning till personer som arbetar på likvärdiga avdelningar för att personerna 
befinner sig under liknande omständigheter. Enligt Denscombe (2016) kan forskaren 
välja informanter som har motsatta uppfattningar om ämnet eller informanter vilka ger 
ett tvärsnitt, den generella uppfattningen inom ämnet.  
 
6.5 Genomförande 
Muntlig kontakt togs med de berörda förskolecheferna som fick förfrågan om att 
medverka i undersökningen. De informerades om undersökningens syfte samt de 
forskningsetiska principerna. Förskolecheferna godkände sina respektives 
verksamheters medverkan genom att skriva under informationsbrevet (se bilaga 2) som 
de fick en kopia av. Därefter togs telefonkontakt med förskollärarna som även de fick 
en förfrågan om att delta i undersökningen och informerades om syftet och de 
forskningsetiska principerna både i samtalen och genom informationsbrevet (se bilaga 
3) som skickades via e-post. Enligt Denscombe (2016) är personliga intervjuer 
förhållandevis lätta att arrangera. Vi bokade in lämpliga tidpunkter för de aktuella 
intervjuerna. Tidslängden på intervjuerna var 10 minuter, 20 minuter, 35 minuter och 40 
minuter. 
 
Intervjuerna hölls på förskollärarens arbetsplats i ett mindre rum där man kunde sitta 
mittemot varandra. Det primära syftet med vårt val att hålla personliga intervjuer var att 
skapa förhållanden och förutsättningar för förskolläraren att dela med sig av sina 
åsikter, tankar och känslor. Denscombe (2016) lyfter viktiga faktorer som speglade vårt 
genomförande av intervjuerna som placeringen, att ha ett passivt och neutralt 
förhållningssätt, lyssnande och sufflerande med öppna och ibland uppföljande 
frågeställningar. 
 
 
6.6 Bearbetning av data 
När intervjuerna var genomförda transkriberade vi allt material för att sedan kunna tolka 
detta. När detta var färdigt påbörjades genomläsningen av materialet och vi letade efter 
likheter och skillnader att identifiera. Denscombe (2009) menar att det finns fyra 
grundläggande principer när kvalitativa data analyseras. Den första principen är att det 
krävs en noggrann genomläsning av materialet och utifrån denna ska forskaren hitta 
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sina förklaringar. Det andra principen är att slutsatserna ska vara grundade i den 
empiriska datan. Den tredje principen påtalar vikten av att inte ha några fördomar innan 
analysen av materialet. Därför bör inte analysen baseras på tidigare forskning, men det 
innebär för den skull inte att forskaren inte ska ha någon kunskap om området. Den 
fjärde principen är att analysen är en repetetiv process vilket innebär att empirin 
analyseras, tolkas och kategoriseras för att kopplas till tidigare forskning och teorier och 
sedan återgår forskaren till empirin för att upptäcka nya saker. I genomgången av 
empirin utkristalliserade sig kategoriseringar som visade sig vara en återspegling av vårt 
syfte och frågeställningar. Utifrån våra tolkningar gjorde vi därefter kategoriseringar av 
materialet. Våra val av kategoriseringar av empirin kopplade vi till forskning inom 
området sedan tidigare. Vad har undersökts tidigare och vilka teorier finns? När vi läst 
in oss på detta återgick vi till empirin för ytterligare genomläsningar för att se om vi 
upptäckte något mer i vårt material som var av vikt för vår undersökning. 
 
6.7 Metoddiskussion 
Denscombe (2016) anser att för en forskare är det viktigt att verifiera sin forskning, det 
vill säga påvisa att resultaten han eller hon  har fått fram stämmer så att andra kan tro på 
dem. För att bedöma trovärdigheten i forskningen används kriterier som tillförlitlighet, 
trovärdighet och överförbarhet. För att kunna påvisa trovärdigheten i vår uppsats har vi 
använt oss av både respondentvalidering och begreppsvalidering. Efter intervjuerna och 
transkriberingen av dessa återkopplade vi till respondenterna som läste igenom det 
transkriberade och de hade möjlighet att kommentera och göra tillägg i sina svar. 
Allwood och Erikson (2010) menar att respondentvalidering är ett sätt att stärka studiers 
trovärdighet genom att deltagarna kan se om det forskaren återger stämmer med de egna 
åsikterna. Respondentvalidering kan vara värdefullt då respondenten kan tillföra nya 
och flera relevanta synpunkter till studien. I vår analysprocess har vi kategoriserat 
materialet och de resultat vi har fått fram från den empiriska datan har vi kopplat till 
teorin och teoretiska begrepp. I vårt genomförande har vi då använt oss av 
begreppsvalidering för att påvisa trovärdigheten i vår uppsats. Begreppsvalidering är 
enligt  Allwood och Erikson (2010) om påståenden i empirin är rimliga i jämförelse 
med teorin och de teoretiska begrepp som forskaren använder sig av.  
 
Uppsatsens tillförlitlighet visar vi på genom att läsaren kan följa vår process i val av 
metod, respondenter och hur vi utfört vår analys. Vi har även motiverat varför vi har 
gjort de val vi har samt varför vi valt bort andra metoder och urvalspersoner. Hela 
processen ska visa på att vi har undersökt det vi skulle och det som stämmer överens 
med vårt syfte. Denscombe (2016) menar att ett sätt att kontrollera tillförlitligheten är 
att forskningsprocessen i sin helhet måste kunna följas. Det ska gå att se hur metoder, 
analyser och olika beslut leder fram till slutsatserna i forskningen. 
 
Vi valde att genomföra en kvalitativ studie i mindre omfattning vilket innebär att vi 
endast har fyra respondenter. Detta medför att studiens överförbarhet till andra förskolor 
och verksamheter är problematisk. Vi har tagit del av fyra pedagogers uppfattningar och 
syn på leken och sin egen delaktighet i den. Studien omfattar endast deras uppfattningar 
och det rör sig om två olika förskolor. Det vi vet är däremot att förskolor är 
verksamheter som ser relativt lika ut  i form av strukturer, rutiner och resurser. Det är 
därför möjligt att relatera våra resultat och överföra till respektive verksamhet. För att 
ytterligare öka överförbarheten skulle antalet respondenter behövt vara fler eller också 
kunde vi kompletterat med en kvantitativ undersökning. Denscombe (2016) anser att i 
kvalitativ forskning baseras resultaten oftast på få fall vilket innebär frågor som hur 
representativa dessa är. För att öka forskningens överförbarhet kan forskaren ge läsaren 
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täta beskrivningar och detaljerad information. Detta gör  att läsaren kan få en djupare 
förståelse och de kan jämföra fynden och överföra det till andra kontexter. Vi kommer i 
resultatdelen ge en utförlig beskrivning av förskollärarnas uppfattningar om ämnet 
vilket gör att läsaren får en ökad förståelse och kan överföra det till sin egen kontext. 
 
6.8 Etiska överväganden 
Hanteringen av integritetskänsligt material ställde kravet på oss att diskutera och göra 
olika ställningstaganden i forskningsprocessen. För oss handlade det i ett tidigt skede 
om att ta hänsyn till de fyra forskningsetiska principer som rekommenderas av 
Vetenskapsrådet (2002) vilka är: informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Det är vår förhoppning med studien att 
belysa lekens betydelse i förskolan och vår tanke är därmed att dela med oss av 
resultaten. Behovet av att precisera betingelserna för vår undersökning blev därför extra 
tydligt när Hermerén (2011) betonar vikten av integritetsskydd för undersökningens 
medverkande. Med hänsyn till informationskravet blev verksamhetschefer och de 
intervjuade förskollärarna informerade om undersökningens syfte och gällande villkor. 
Även samtyckeskravet togs hänsyn till och de medverkande blev informerade om att 
deltagandet var frivilligt och att de kunde avbryta när de så själva önskade. De 
deltagande förskollärarna blev också informerade om att deras medverkan var anonym 
och varken namn eller arbetsplats skulle offentliggöras. Det var också viktigt att 
konfidentialitetskravet synliggjordes i det informationsbrev som verksamhetschefer och 
förskollärare fick skriva på och där det stod att materialet från intervjun förvarades så att 
inga obehöriga kunde ta del av det samt enligt nyttjandekravet få möjlighet att läsa 
materialet från intervjun innan det kom med i undersökningen. Förskollärarna erbjöds 
att läsa transkriberingen av intervjun innan resultatet kom med i studien. 
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7 Resultat 
 
I detta kapitel redovisar vi de olika aspekter som har framkommit när vi har 
sammanställt våra intervjuer. Vi har  identifierat tre olika kategorier som framträder i 
svaren från förskollärarna. Dessa är förskollärarnas tankar om lek, den delaktiga 
pedagogen och ett specialpedagogiskt förhållningssätt. Efter varje kategori har vi 
analyserat resultatet i förhållande till vårt teoretiska ramverk, det sociokulturella 
perspektivet.  
 
 
7:1 Förskollärarnas tankar om lek 
 
När förskollärarna pratar om vad fri lek innebär för dem menar de att den ska vara 
glädjefull och att det är en gemenskap. De anser också att fri lek är något som är 
frivilligt, initierat från barnen själva och de ska ha möjlighet att leka långa stunder utan 
avbrott. Cilla uttrycker sina tankar så här: 

 Det ska vara frivilligt och glädjefyllt och barnen ska få leka långa tider utan att bli 
avbrutna.  

Det som förskollärarna nämner som fri lek för barnen är rollekar, konstruktionslek, rita, 
playmobil, utklädning, leka affär, billek och olika former av utelek. När vi för den fria 
leken på tal menar förskollärarna att de gör skillnad på den och de organiserade 
aktiviteterna. Förskolläraren Anna är däremot av en annan åsikt, eftersom hon menar att 
det handlar om pedagogers förhållningssätt. Hon definierar allt som lek och hon anser 
att de pratar om lek istället för den fria leken: 

 Jag tycker att vi använder oss av begreppet lek mycket mer än vad man sett tillbaka i tiden 
sa kring fri lek.  

Men precis som övriga förskollärare uttrycker hon att i leken möts barnen med sina 
kompisar och det finns en glädje där. Trots att förskollärarna benämner det som fri lek 
eller lek, så anser de att fri lek/lek är viktig för barnen. De värderar den högt och den är 
lika viktig som de organiserade aktiviteterna och som Cilla säger:  

Jag tycker att den fria leken är jätteviktig. Det är viktigt att vi som vuxna respekterar leken, 
att vi tycker den är viktig och att det inte bara är lek utan det sker något viktigt i leken.  

Förskollärarna  uttrycker att de gör en skillnad på leken inne och den lek som sker ute. 
De anser att leken ute är mer fri lek där barnen använder sin rörelse vilket förskollärarna 
uttrycker så här: 

 Sen är det väl kanske då att det som mer definierar fri lek är väl utevistelserna. Det är väl 
där begreppet lever kvar. Det om fri lek. Men det handlar ju också om vad vi tänker och 
vad vi erbjuder utomhus.  

Ute är den mer rörlig, det är mycket springa och jaga varandra, ta fatt och mycket lek i 
sandlådan och cykla. 

 
Förskollärare Anna har en tydlig uppfattning om vad lekens funktion är när hon 
förklarar att: 

Leken är ju grunden till att lära mig om det jag varit med om och livet och möta min 
verklighet och sedan är det ju alla de här samspelssituationerna och turtagningen och 
kunskapsinhämtningen  
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Leken har betydelse för att det är där jag ser att barnen tar hand om det man har varit med 
om. Man behöver inte uttrycka det som bearbetar erfarenhet, men man tar hand om det, för 
det behöver ju inte vara nått större och det kan vara att det bara är iakttagelser som man 
provar.  

Liknande tankar har förskollärare Cilla som menar att barnen lär sig allting i leken och 
lyfter även att:  

De tränar empati och kreativiteten utvecklas och minne, koncentration och motoriken, lär 
känna sin kropp, språket, kommunikation, ja massor.  

Lotta pratar om barnens möjligheter till utveckling och lärande i den fria leken, medan 
förskollärare Britta inte gör lika tydliga kopplingar till lekens funktioner. Britta menar 
att: 

Vissa barn har den bara som gemenskap, till att knyta till kontakter, komma in i gruppen 
och dom som är trygga i gruppen har det mer som kanske, som ett lärande när de går in i 
en rollek. Så att funktionen nog är både från start där det bara är att komma in i gruppen, 
leka och ha roligt till ett lärande.  

Förskollärarna nämner på olika sätt lekens funktion som en aktivitet för gemenskap, 
samspel och kommunikation. Lotta anser att den fria leken utmanar barnen att utvecklas 
socialt och att lära sig lekregler på olika sätt, samtidigt som den främjar det matematiska 
tänkandet och språkutvecklingen. Hon trycker på lekens sociala egenskaper och menar 
att det är bra att barnen uppmuntras till att:  

Fungera med barn som man inte alltid väljer att leka med, att utmanas liksom.  

Ibland blir det lite grupperingar som man försöker bryta det lite och utmana barnen att 
leka med annat som man inte leker med alltid annars. 

På följdfrågan om hur de gör när de försöker bryta och organisera om i 
konstellationerna svarar hon: 

 När vi är i mindre grupper så får de styra en hel del själv och där kan det vara jag som 
ändrar reglerna lite. Om man kanske bara får vara fyra i fikarummet, kanske dom får vara 
sju när dom är med mig. 

Lotta menar att hennes styrning främjar att alla får vara med, stärker sammanhållningen 
och att barnen lär känna varandra. Hon förklarar sitt syfte med styrningen så här: 

 Att alla ska bli medbjudna och man kanske kommer ihåg kompisen till dagen efter, att igår 
lekte vi idag kan vi också leka.    

Hur uttrycker sig då de olika förskollärarna om den fria leken respektive de 
organiserade aktiviteterna? De anser att det finns styrd tid i verksamheten men de 
uttrycker det på olika sätt. Cilla säger att: 

På förmiddagarna tisdagar, onsdagar och torsdagar är det mest styrt för då har vi 
aktiviteter  

medan Anna säger: 
 Naturligtvis finns det ju styrd tid fortfarande när vi liksom har någon planerad… 

Samtidigt pratar hon om ett förändrat synsätt där lek och organiserade aktiviteter var 
uppdelat på ett annat sätt förr, som hon säger:  

Då var det nog mer planerat att nu ska vi göra detta för att bocka av på nått vis och sen så 
nu kan kan ni göra vad ni vill. 

Lotta nämner balansen mellan den fria leken och de styrda, organiserade 
aktiviteterna när hon säger: 

 Att man först har jobbat nånting med temat kanske väldigt mycket då sen så avslutar vi det 
så att det alltid finns tid för fri lek.  
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När Lotta pratar om de styrda aktiviteterna tolkar vi det som att även där finns mycket 
lek och det utgår från barnen och deras initiativ. Vår tolkning grundar sig på att hon 
säger:  

Men att dom får vara med och påverka jättemycket. För mig är det viktigt att det inte bara 
är jag som sitter och tänker ut liksom.  

Jag tycker det är jätteroligt att göra saker med barnen som är initierat från både mig och 
barnen men som vi kanske ändå gör mer tillsammans. Om det sen är tema eller projekt av 
olika slag. 

I våra intervjuer framkommer de tankar som de olika pedagogernas har kring lek och 
vad vi gör med barnens tid. Anna menar att de har reflekterat och förändrat sitt synsätt 
kring barnens tid och vad de gör med den. Hon anser att i förskolan finns det traditioner 
och normer kring hur allt ska vara såsom grupper, samling och fruktstund vilket hon 
uttrycker såsom: 

 För det klockslaget ska vi äta frukt och samlas i den här traditionella samlingen. 

För att passa dessa tider bröts barnens aktiviteter vilket ofta skapade konflikter. Cilla 
beskriver också hur de har tänkt om kring barnens tid och den viktiga leken. Hon anser 
att barn ofta blir avbrutna i sin lek och därför hoppar de ibland över samlingarna och 
barnen tar istället in frukten i sin lek. Att skapa långa lekstunder för barnen anser även 
Lotta är viktigt och hon tycker inte om att avbryta barnens lek för att det behöver städas. 
Hon menar att: 

 Det tar lång tid ibland att komma igång med en lek när alla ska få sina roller eller om man 
ska ta fram något och bygga upp saker. 

När de olika förskollärarna pratar om sin verksamhet och hur de organiserar den 
tydliggörs de skillnader som finns med fri lek, styrd lek och organiserade aktiviteter. 
Anna pratar om hur de har förändrat sitt synsätt och hon säger:  

Vi ser att vi ska erbjuda sammanhang för barnen som är lärande/utvecklande, men att vi är 
med i det här, så det blir en pågående lek.  

Samtidigt anser hon att i den pågående leken kan vi när vi är delaktiga kanske 
introducera någon upplevelse på något vis. Cilla pratar om hur de organiserar styrda 
aktiviter, till exempel inom matematik och reflekterar över varför de gör det och hon 
gör kopplingen till förskolans läroplan. Hon tror att den fria leken har fått mindre plats i 
verksamheten jämfört mot när hon började arbeta. Hon säger: 

 Jag tror att den fria leken lite får den nog backa. Sen är det läroplanen och det är nog 
mycket styrt. 

 Läroplanens påverkan på verksamheten påtalar även Lotta när hon säger: 
 Det är mycket man ska uppfylla också i förskolan och man ska få in allting från 
läroplanen. 

Cilla funderar vidare kring läroplanens påverkan under intervjun och reflekterar över att 
vi kan göra allting i leken. Hon säger: 

Egentligen är det väldigt dumt för man kan ju göra allting i leken. Man kan ha matematik i 
leken istället för så kanske man gör så idag att man plockar fram material och nu ska vi ha 
matematik. Men när man i leken kan ha hur mycket matematik som helst. 

Även Anna uttrycker lekens betydelse för barnens lärande och berättar hur de byggt upp 
miljön och verksamheten utefter dessa tankar. Hon menar att:  
 

För det handlar om hela tanken hur vi har byggt upp vår verksamhet och vad vi tänker att 
leken är. Försöker man tänka att leken är verktyget för att lära sig nånting så behöver den 
inte vara fri eller styrd på det sättet utan då gör jag den lika viktig. 
 



  
 

19 

 
Sammanfattning/analys 
 
I ett sociokulturellt perspektiv är leken och samspelet mellan individer betydelsefullt 
och förskollärarna är medvetna och pratar om värdet av barnens lek. Den är som 
Strandberg definierar den lustfylld men samtidigt på allvar för barnen (Strandberg 
2006). I vår analys ser vi att förskollärarna har olika tankar kring barns tid och hur de 
organiserar verksamheterna. Det framkommer funderingar kring att barnen ofta blir 
avbrutna i sina lekar på grund av  fruktstund, samlingar och organiserade aktiviteter. 
Läroplanens påverkan och allt pedagogerna anser att de ska uppnå menar de ligger till 
grund för detta samtidigt som de är medvetna om att allt kan göras i leken. En av 
förskollärarna anser vi har tagit det ett steg längre när hon berättar hur de har 
organiserat om och ändrat sitt förhållningssätt till att allt utgår från barnens lek.Vår 
tolkning är att förskollärarna reflekterar över sitt förhållningssätt till barnens lek och hur 
verksamheten kan organiseras på bästa sätt. Strandberg (2006) menar att från ett 
sociokulturellt perspektiv sker ett lärande i samspelet och den interaktion som sker i 
leken. Detta menar han kan förskolor ta tillvara för att skapa situationer som för barnets 
utveckling framåt. Är dessutom samspelet positivt gynnar det barnen extra mycket 
(Strandberg 2006). Detta är särskilt intressant anser vi eftersom en av förskolläraren 
nämner de konflikter som det ofta blir när de går in och bryter barnens lek. Då blir det 
inte ett positivt samspel och hur motiverade är barnen att delta i något som då är 
initierat av pedagogerna?  
 
 
7:2 Den delaktiga pedagogen 
 
Gemensamt för förskollärarna är deras tankar om att som pedagoger ska vi vara 
närvarande och delaktiga under hela dagen på förskolan. Anna säger:  
 

Jag ska ju vara delaktig och närvarande hela dagen i verksamheten med barnen. 

Britta menar att hon har möjlighet att delta i den fria leken under hela dagen. Cilla och 
Lotta som arbetar på samma förskola menar att de organiserar i verksamheten så att de 
får möjlighet att vara närvarande långa stunder i barnens lek. Cilla förklarar hur de 
organiserar:  

När vi delar in oss i mindre grupper och det gör vi ju väldigt ofta, då är där större 
möjlighet att man kan sitta med och vara delaktig i leken. 

Samtidigt som de är överens om sin roll som närvarande och delaktiga är alla medvetna 
om och uttrycker de svårigheter som finns i verksamheten. Det handlar då främst om att 
de som pedagoger ofta blir avbrutna av olika anledningar och är tvungna att gå ifrån 
leken. Förskollärarna uttrycker det så här: 

 man blir ofta avbruten och så ringer kanske telefonen eller man får hjälpa någon  

Det är lätt hänt att man kanske försvinner för att det händer nånting i nån annan situation 
bredvid.  

Lotta påtalar bristen på resurser för att kunna vara så närvarande som hon vill:  
Därför att man inte riktigt känner att man har resurser för att kunna att en ska kunna sitta 
med.  

Förskollärarna inser sin betydelse som delaktiga och närvarande pedagoger men 
intressant är den skillnad som framkommer i Brittas och Lottas svar om hur deras 
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närvaro påverkar leken. Lotta menar att även om barnen kommer igång att leka behöver 
hon stanna kvar:  

För att få dom att våga stanna i leken. Om jag går därifrån så kanske de också går med.  

Medan Britta är delaktig i leken tills den har kommit igång:  
Sen smiter jag iväg som pedagog att barnen får ha sin egen lek. 

Oberoende av varför pedagoger försvinner ifrån leken menar Anna att vi måste bli 
bättre på att tydliggöra det för barnen och inte bara försvinna. Hon anser att: 

 Det tror jag är ett förbättringsområde att man i så fall är tydligare när man går in och ut 
ur lekarna med barnen.  

När pedagogerna deltar i barnens lekar tar de olika roller och och här ger förskollärarna 
likvärdiga svar. De menar att i leken är de medaktörer, de tar en aktiv roll, utmanar 
barnen vidare, utvecklar leken, hjälper till att lösa konflikter, hjälper barnen att komma 
in i leken samt agerar de observatörer där de endast iakttar vad som sker. Lotta 
beskriver de olika roller hon tar så här:  

Alltså jag tar ganska olika roller känner jag. Ibland försöker jag gå in och bara sitta och 
observera för att jag vill se hur dom både uttrycker sig men också fungerar med dom andra 
och så. Och ibland tar jag en jätteaktiv roll och leker.  

Samtidigt som förskollärarna är delaktiga och antar vissa roller i barnens lekar anser 
Anna och Britta att det är viktigt att barnen får tid att leka själva. De menar att: 

 Där är ju en fingertoppskänsla i hur deltagande man ska vara och ibland är det viktigt att 
jag inte går in i det för att de måste få tiden själva. 

Ibland tycker jag att jag vill låta barnen leka själv i den fria leken. 

Trots detta är förskollärarna överens om att de upplever att barnen tycker om när de 
deltar i leken. Anna menar att: 

 Jag tror att barn, om det är rätt människa man stöter på, rätt pedagog, så tror jag ju, att 
barn tycker det är roligt när pedagoger är med i leken. 

Lotta tycker att barnen är duktiga på att bjuda in vuxna i leken, men att det är skillnad 
på vilken lek det är:  

Ibland är det lättare att bli inbjuden till rollekar. Inte lika lätt blir vi kanske inbjudna till 
bygggen eller till när de sitter och leker med bilar.  

Cilla menar att barnen ofta upplever det positivt när vuxna deltar och att det brukar 
locka till sig fler barn:  

är man delaktig så kommer oftast fler barn och ansluter sig. 

 
 Sammanfattning/analys 
 
Vygotskijs tankar utgår ifrån att vi lär oss i ett socialt sammanhang tillsammans med 
mer erfarna människor (Smidt 2010). Det sociala sammanhanget som förskollärarna 
pratar om är leken och hur de organiserar så att de har möjlighet att delta med barnen. I 
leken tar de olika roller och de nämner hur de utmanar barnen vidare och hjälper till att 
utveckla leken vidare. I ett sociokulturellt perspektiv benämns detta som scaffolding dvs 
pedagogerna går in i aktiviteterna och stöttar barnet för att komma vidare och utvecklas. 
Säljö (2015) menar att i de sociala aktiviteter som barnet är engagerat i finns det en 
assymmetri i förhållandet mellan barn, äldre barn och vuxna. Barnet behärskar vissa 
saker medan andra är de nära på att behärska och i zonen häremellan som benämns som 
den proximala utvecklingszonen kan den vuxne eller äldre kamrat stötta och uppmuntra 
till ett ytterligare lärande (Säljö 2015). Förskollärarna i vår undersökning anser vi är 
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medvetna om att de som pedagoger ska vara delaktiga och närvarande hela dagen med 
barnen. De ser också sin egen betydelse av att vara närvarande i barnens lek samtidigt 
som de lyfter problematiken av att det ofta sker saker som gör att de blir avbrutna och 
får gå ifrån. Vilka signaler sänder då detta till barnen när pedagogerna går ifrån den 
viktiga leken för att det händer något annat som anses viktigare? Strandberg (2006) 
anser att i förskolan är det de sociala aktiviteterna mellan människor som är det viktiga 
och det är dessa som lägger grunden för barnets utveckling och lärande (2006). Mellan 
människor kan vara mellan barn-barn, barn-vuxna, men även vuxna-vuxna och av 
respekt för barnen och deras viktiga lek är det värdefullt att reflektera över vad det är 
som händer när pedagogen måste gå ifrån leken. Är verksamheten organiserad så att 
pedagoger kan sitta ostört och vara med i barnens lek och utmana barnens lärande, utan 
att bli störd av telefon, kollegor eller andra barn som kan behöva hjälp. 
 
 
7:3 Ett specialpedagogiskt förhållningssätt 
 
Hur förskollärarna tänker om barns förmåga att leka ser olika ut. En uppfattning är att 
alla barn har förmågan att leka, men att det inte ser likadant ut för alla barn. Cilla säger:  

Jag tror, dom har nog förmågan att leka men det kanske inte ser likadant ut för alla.  

Anna menar att:  
Men jag tänker att alla har förmågan om man får vara med på sina villkor. 

Medan Britta är av en annan uppfattning då hon anser att alla barn har inte förmågan att 
leka, men att de har lätt för att lära sig om vi som pedagoger är med och visar. De är 
överens om att det finns svårigheter hos en del barn såsom brister i kommunikationen, 
barn som är utåtagerande, barn som har svårt med lekens signaler, turtagning och 
samspel i leken. Men Lotta tar även upp det faktum att barn har olika personligheter:  

Sen är det också personlighet, alla barn är ju liksom olika. Alla är inte dom här 
supersociala, vissa leker mer än gärna själv och det måste man också respektera.  

De svårigheter barnen har medför konsekvenser för dem i kontakten med andra barn. 
Cilla säger att: 

 Då utesluts man ju för det är ingen som vill leka med en då om man slåss. 

 För de barn som har sen språkutveckling menar Lotta att de:  
Har svårare att göra sig hörda i leken och att bli förstådda. 

 Anna tar upp lärmiljöerna som ytterligare en aspekt som kan påverka barnen och deras 
förutsättningar att delta i leksituationer. Det kan både handla om svårlekta rum, men 
även rent praktiskt när barn behöver olika hjälpmedel såsom ståstol och gåstolar. Hon 
menar att: 

Lärmiljöerna har en stor inverkan på leksituationerna och kan vara orsaken till konflikter i 
många svårlekta rum. 

Det som är gemensamt för förskollärarna är deras syn på att det är pedagogernas uppgift 
att hjälpa alla barnen in i leken och få dem att känna sig delaktiga och inkluderade. De 
uttrycker sig så här:  

Just att bli inkluderad i sammanhanget och att inte bara vara den som är vid sidan av och 
inte är delaktig. Alla barn kan leka, men att det måste vara på rätt förutsättningar och att 
man stöttar upp och inkluderar. 
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Dom som inte kan leka hjälper vi in i leken, så vi ser att alla kan få möjlighet, dels delta 
och få vara med.  

Det handlar om att stötta barnen och hjälpa dem in i en gemenskap, hitta roller i leken, 
vara vuxna förebilder. Cilla menar att leken är bra att använda som metod för att få med 
barn som har speciella behov: 

Leka tycker ju alla är roligt och intressant. Så där kan man få med de här barnen om man 
själv är delaktig. 

 Anna poängterar att vi som pedagoger ska ta barnets perspektiv i situationer och utifrån 
det se hur vi kan använda leken: 

Det handlar om att försöka hitta nya infallsvinklar till att förstå hur barnet uppfattar det 
som händer och sin egen situation, att som pedagog välja att ta barnets perspektiv för att 
hitta just det där lilla som kan ha stor betydelse för det enskilda barnet och barngruppen.  

Förutom att använda leken som metod i förskolan till att göra alla barn delaktiga och 
känna sig inkluderade menar förskollärarna att de använder leken på andra sätt i 
verksamheten. Lärandet är en gemensam nämnare för samtliga där de anser att i leken 
lär barnen sig på ett roligt sätt. Cilla säger:  

Jag tror leken just för att lära sig på ett roligt sätt. Lära sig och utvecklas tror jag man gör 
mycket i leken.  

Anna menar också att leken är ett utmärkt tillfälle att arbeta med saker som allas lika 
värde och normkreativitet:  

Ja, jag tänker att leken även möjliggör för barnen och mig som pedagog att bearbeta de 
värderingar, normer och genusaspekter som dyker upp och som jag kan utmana vidare 
med. 

 

Sammanfattning/analys 
 
Sammanfattningsvis har tre av förskollärarna uppfattningen att alla barn har förmågan 
att leka, men olika förutsättningar för det. Det är enbart Britta som anser att en del barn 
inte har lekförmågan. Däremot finns det en medvetenhet kring pedagogens betydelse 
och delaktighet för att skapa förutsättningar för barns förmåga till att leka. 
Förskollärarna visar genom sina svar en varierad förståelse för när deras närvaro i 
barnens lek är önskvärt, men de är överens om vikten av att hjälpa de barn som till 
exempel har problem med lekreglerna eller där språkutvecklingen gör att barnet behöver 
extra stöd med sin kommunikation i leksituationen. Lotta lyfter att det är viktigt att inte  
glömma de barn som hellre väljer att leka själva. Hon menar att det är en del av vissa 
barns personlighet och det måste också respekteras. 

Förskollärarnas gemensamma syn på leken är att göra alla barn delaktiga och 
inkluderade i sammanhanget. Anna tar även upp lärmiljöernas påverkans på barns lek 
och förutsättningarna till att kunna leka. Hon syftar på att en del rum kan vara svårlekta 
och i stället skapa konflikter i barngruppen. Med ett specialpedagogiskt förhållningssätt 
visar förskollärarna att de tar olika aspekter i beaktning för att göra alla barn delaktiga 
och inkluderande. Lekmiljöerna är viktiga och Cilla betonar vikten av att det ska vara 
roligt att leka för att skapa förutsättningar för att lära. För att barn ska kunna ges 
möjligheter till utveckling och lärande, menar Anna, att verksamhetens pedagoger måste 
ta barnens perspektiv för att försöka förstå hur barnen tänker och upplever sina olika 
leksituationer. Det är då vi har möjlighet att finna nya infallsvinklar i förskolans 
värdegrundsarbete och kan då få syn på de värderingar, normer och genusaspekter som 
finns i den aktuella barngruppen, men också hos pedagogen själv.  
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Inom den sociokulturella traditionen används begrepp som mediering och hur både 
språkliga och materiella redskap används i leken (Säljö, 2010). Förskollärarna i 
undersökningen lyfter medieringens verktyg och visar på så sätt en medvetenhet och ett 
reflekterande förhållningssätt kring att skapa förutsättningar i barnens lek som främjar 
språkutveckling och som utvecklar lekmiljöer som är stimulerande och tillgängliga för 
alla. De båda verktygen används i leken samtidigt och utgör varandras förutsättningar. 
De kan även benämnas som kulturella redskap inom den sociokulturella traditionen. 
Förskollärarnas medvetenhet om vikten av närvarande pedagoger stöds av Vygotskij 
som menar att möjligheterna för barnen att lära sig nya saker och få nya erfarenheter 
handlar om det stöd och hjälp som ges av den vuxne för att begreppsliggöra omvärlden.  
 
 

 
8 Diskussion 
Vårt syfte med undersökningen var att ta del av förskollärarnas uppfattning om leken, 
vilket värde har den för dem och hur använder de sig av leken i verksamheten för att 
inkludera alla barn. Diskussionen kommer att delas in i rubrikerna lekens värde, den 
lekbara pedagogen och specialpedagogiskt förhållningssätt. Den forskning vi har tagit 
del av är entydig i sin syn på pedagogers delaktighet i leken. Det är med engagerade och 
delaktiga pedagoger som barnen lär sig, utvecklas och detta sammantaget bidrar till en 
hög kvalitet i förskolan. Strandberg (2006) anser att om det i leken finns en interaktion, 
kommunikation och ett positivt samspel med vuxna gynnas barnens utveckling. De 
vuxna kan i leken agera förebilder i hur det sociala samspelet bör ske och förmedla 
normer och värden till barnen. I diskussionen visar vi på vad forskningen säger och vad 
förskollärarnas uppfattning är om lekens betydelse. 
 
 
8.1 Kritisk metoddiskussion 
 
Vi valde att göra en kvalitativ undersökning och använde oss av intervjuer som metod 
för att ta del av förskollärares uppfattningar om den fria leken i förskolan. Vi anser att 
vårt metodval gjorde att vi fick ta del av deras synpunkter kring leken. Med 
kompletterande observationer ute i verksamheterna hade det synts om det stämde 
överens i praktiken. Om vi hade haft fler intervjupersoner och från fler kommuner hade 
vi eventuellt kunnat öka undersökningens överförbarhet och tillförlitlighet. Underlaget 
hade då blivit större och vi hade kanske kunnat se om det fanns skillnader mellan 
kommuner vilket vi såg tendenser till. 

Vi är medvetna om att med ett annat urval av förskollärare, fler förskollärare och om vi 
hade valt en annan metod hade resultatet kunnat bli annorlunda. Samtidigt anser vi att 
det framkom både likheter och skillnader i våra svar vilket gjorde att vi fick ett 
intressant material att analysera. 

 
 
8.2 Lekens värde 
 
Undersökningen visar att förskollärarna har varierad förståelse för hur den egna 
närvaron påverkar barnens lek.Vuxenstyrda aktiviteter kan tolkas många gånger 
värderas högre av förskollärarna, än att visa omsorg, omvårdnad eller att vara 
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närvarande med barnen (Palla, 2011). Även om Cilla och Lotta brottas med att dela sin 
tid mellan lektillfällen och rutinsituationer, så använder de leken som metod för att 
stötta, främja och utveckla barnens lärande i förhållande till styrdokumenten. Lotta 
medger dock att den fria leken emellanåt får större utrymme än tänkt på grund av att 
ibland är personalstyrkan en man kort. Britta påvisar inte lika stor medvetenhet kring att 
använda sig av leken som metod när hon framhåller att hennes roll är att få igång leken 
för att sedan “smita iväg”. Medan Anna sätter stort värde på barnens lek och visar sig 
intresserad och engagerad i barnens lekvärld och gör dem delaktiga genom att förhandla 
och ställa frågor, precis på det sätt som Sheridan, Pramling Samuelsson och Johansson 
(2009) talar om när de belyser kvalitetsaspekten i förskolorna. Det ligger i 
förskollärarnas uppdrag att använda sig medvetet av leken för att främja barnens 
utveckling och lärande. Förskollärarna i vår undersökning visar att ett lärandeorienterat 
förhållningssätt till leken (Sheridan m.fl. 2009) när de hänvisar till förskolans olika 
strävansmål och när exempelvis Anna tar steget längre i tanken och ifrågasätter 
begreppet fri lek. Man kan diskutera om begreppet fri lek är på väg att suddas ut från 
förskolediskursen. Det är viktigt att förskollärare är medvetna om hur de kan använda 
leken för lärande, men med ett alltför stort fokus på ett lärandeorienterat förhållningssätt 
kan göra det svårt att skilja lek från lärande (Tullgren 2004). Vi frågar oss hur fri från 
styrning kan leken vara när barnen själva efterfrågar stöttning av lärare i lekaktiviteten 
som hjälp vid förhandlingar samt för att påverka och skydda leken (Kultti 2012). 

Förskollärarna är överens om att det finns styrd tid i verksamheten. Det vi reflekterat 
kring är den skillnad vi uppfattar finns mellan de olika förskollärarna beroende på 
vilken kommun de arbetar i. Cilla och Lotta som arbetar i samma kommun talar om hur 
de har styrd verksamhet på förmiddagarna tre dagar i veckan. Medan Anna som arbetar 
i en annan kommun menar att visst finns det styrd tid i verksamheten, men de gör ingen 
åtskillnad på lek och organiserade aktiviteter. De erbjuder istället sammanhang som är 
utvecklande och att de som pedagoger är med i den pågående leken. Cilla menar att de 
istället för att ha matematik i leken använder de sig av särskilt matematikmaterial som 
de samlar gruppen runt. Det finns en reflektion hos både Cilla och Lotta kring deras sätt 
att arbeta och de säger också att de har börjat tänka till kring alla de avbrott som blir i 
barnens lek och varför de gör dem. De nämner läroplanen och de krav som kommer 
uppifrån som en bidragande orsak till hur de organiserar verksamheten. Förskolans 
förändrade roll i utbildningssystemet har påverkat hur lek uppfattas och hanteras av 
pedagoger (Sheridan och Pramling Samuelsson 2013). Lek- och lärandepedagogiken 
kan antingen ta sin utgångspunkt i barnens intresse och det som skapar mening för dem, 
eller i  förskollärarnas initiativ till aktiviteter (ibid.). Det är här vi ser en skillnad vilken 
väg förskollärarna tar, Anna följer barnens initiativ medan Lotta och Cilla till stor del 
organiserar för aktiviteter. Vi har i vår undersökning inte hittat något svar på vad 
skillnaderna beror på. Det skulle kunna bero på pedagogernas personliga synsätt eller 
förskolans sätt att bedriva verksamheten. Det skulle också kunna bero på den politiska 
styrningen av verksamheterna eller de krav kommuner ställer på förskolor.  

 

8.3 Den lekbara pedagogen 
 
I vår undersökning ville vi ta del av förskollärares uppfattningar om hur de ser på sin 
roll som delaktiga pedagoger när det gäller barnens fria lek. Gemensamt för alla fyra 
förskollärarna är att de anser att de ska vara närvarande och delaktiga med barnen under 
hela dagen. Vi tolkar förskollärarnas svar som att deras intentioner är att vara delaktiga, 
lyssna på barnen och visa dem respekt (Emilsson. 2008). Det förutsätter också att 
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pedagogen försöker närma sig barnets perspektiv och utefter deras intresse skapa 
meningsfulla sammanhang. Som vi ser det är leken ett meningsfullt sammanhang för 
barnen och förskollärarna strävar efter att sammantvinna lek och lärande till en helhet 
(Sheridan 2009). Verksamheterna organiseras också så att aktiviteter och lekar 
genomförs i mindre grupper. Två av förskollärarna i vår undersökning, Cilla och Lotta 
berättar hur de i sin verksamhet har organiserat så att de kan vara med barnen i små 
grupper. De menar att då har de en större möjlighet att verkligen engagera sig och vara 
delaktiga i barnens lek. Men trots att de har organiserat verksamheten, så anser de att 
det finns brister, eftersom det ofta händer att de blir avbrutna i leken. De påtalar att det 
finns oftast inte tid och möjlighet att en pedagog ska sitta ner med barnen och leka och 
det handlar om bristen på resurser i verksamheten. Detta är ett dilemma menar vi, 
eftersom leken anses betydelsefull i förskolan och är en möjlighet att stötta barnen till 
att utveckla viktiga kompetenser i samhället, såsom god kommunikation och ett gott 
bemötande (Tullgren 2004). Förskollärarna är medvetna om lekens betydelse för barns 
utveckling av sina sociala kompetenser och de villkor för  samspel som förskolan 
erbjuder barnen (Johansson 2009). För de barn som har svårigheter att samspela i leken 
kan det bli extra sårbart om pedagogen inte kan vara närvarande hela tiden och stötta till 
positiva samspelssituationer. Förskollärarna ger med andra ord uttryck för det 
dilemmaperspektiv som Nilholm (2005) lyfter finns i förskolans verksamhet och 
förskollärarna är medvetna om att de ofta ställs inför olika val i hur de ska agera i olika 
situationer. Utbildningssystemet ska se till att alla barn får samma möjligheter och 
pedagogerna ska möta varje barn utefter sina förutsättningar och samtidigt hantera de 
orättvisor som kan uppkomma. Dilemmat här som Cilla och Lotta berättar om visar på 
hur de organiserar i verksamheten för att det ska passa alla barn. De vill vara närvarande 
och delaktiga, utmana barnen, hjälpa till att lösa konflikter och hjälpa barn att komma in 
i leken. Men de anser att de inte har möjlighet att en sitter ned och är den här 
engagerade pedagogen. Har då vårt utbildningssystem sett till att alla barn fått samma 
möjligheter?  

Hur definieras då en engagerad, delaktig och lekbar pedagog och vad krävs för att få 
tillträde till barnens lekar? Förskollärarnas förhållningssätt är en aspekt som blir synligt 
i intervjuerna, samtidigt som deras förmåga till att vara lekfulla har betydelse, något 
som även Tullgren (2004) tar upp. Vilken betydelse pedagogen har bekräftar också 
Anna i våra intervjuer när hon säger att barn tycker oftast om när pedagoger deltar i 
leken om det är rätt pedagog, rätt människa de stöter på. Vi tolkar det som att Anna 
pratar om att det handlar om att närma sig barnens perspektiv, lyssna på och se barnet 
samt visa respekt för och se vad barnet är intresserat av (Emilson 2008). Förskollärarna 
pratar en del om de olika roller de tar i leken och menar att de inte alltid tar den aktiva 
rollen. När de tar den aktiva rollen beskriver de det som att de är medaktörer, utvecklar 
leken, tar olika roller i leken, hjälper till att lösa konflikter och hjälper barn in i leken. 
Andra gånger tar de en passiv roll och sitter ner och observerar barnens lek för att se 
vad som sker i samspelet eller väljer de att inte vara delaktiga och går ifrån leken och 
låter barnen leka själva. De menar att det är viktigt att barnen även får tid att leka själva 
och att de får ha sin egen lek. Vi kan urskilja flera sätt som förskollärarna i 
undersökningen förhåller sig till barnens lek. De observerar och följer barnen när de 
leker, de fanns nära leken med lågt engagemang, vid delaktighet med fokus på att få in 
lärandemål i leken samt en vilja i att delta i barnens lek- och fantasivärld (Fleer 2015).  

Vi anser att förskollärarna har störst möjligheter att jobba aktivt med värden såsom 
solidaritet, rättvisa och medkännande när de aktivt deltar i leken (Palla 2011). 
Pedagogen kan genom att styra och medla i leken öka delaktigheten för alla barn och 
skapa positiva samspelssituationer. Förskolläraren Lotta berättar för oss hur hon 
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använder sig av styrning för att främja att alla får vara med. När de organiserar så att 
barnen är i mindre grupper engagerar hon sig i barnens lek och låter ett större antal barn 
delta i leken än när de leker själva. På så sätt kan hon medla vid eventuella konflikter 
och hon tar en aktiv roll i leken. Detta menar hon ökar delaktigheten för alla barn och 
hon har förhoppningar om att det inte enbart gäller valda tillfällen utan även att det 
genererar i samspelssituationer vid andra tillfällen. I våra intervjuer uppfattar vi från 
förskollärarna att det finns en medvetenhet kring hur viktig leken är för barnen och hur 
de lär sig i samspel med andra (Sheridan 2009) och det är här i detta sammanhang som 
det sociokulturella perspektivet blir synligt (Strandberg 2006).  

 

8.4 Specialpedagogiskt förhållningssätt 
 
I förskolan finns det barn som av olika anledningar behöver extra stöd och hjälp för att 
må bra, trivas och bli inkluderade i gruppen. I vissa fall berättigar det till extra resurser, 
men annars är det upp till pedagogerna att organisera sin verksamhet för att alla barn 
ska få samma förutsättningar och blir inkluderade. Förskollärarna visar en medvetenhet 
om att det finns en risk för de barn som behöver stöd av olika anledningar att exluderas 
från gruppen (Renblad och Brodin 2014). Det kan handla om barn med svårigheter att 
kommunicera, samspelssvårigheter och sociala svårigheter. Här är förskolan 
betydelsefull eftersom barnet kan erövra sin kunskap inom dessa områden i det sociala 
samspelet och leken. Det är verksamheten och pedagogernas förhållningssätt som ska 
förändras, så att barnet kan stöttas på bästa sätt. De förskollärare som vi har intervjuat är 
medvetna om att det finns svårigheter hos en del barn såsom 
kommunikationssvårigheter, utåtagerande barn och barn som har svårt med turtagning 
och samspelet i leken. Deras svårigheter medför konsekvenser som att de utesluts ur 
leken och har svårt att göra sig förstådda och hörda i leken. Förskollärarna är av 
uppfattningen att alla barn kan leka, men det ser inte likadant ut för alla. Britta menar 
dock  att alla inte har förmågan, men de kan lära sig med en vuxens hjälp. Brittas tankar 
stöds av Bodrova och Leong (2015) som menar att den lek som är utvecklande uppstår 
inte av sig själv när barnet är i förskoleåldern och pedagoger kan inte förutsätta att barn 
lär sig lekens färdigheter själv. Det behövs pedagoger som går in i barnens lekar och har 
strategier för hur leken kan vara utvecklande för alla barn. Förskollärarna vi har 
intervjuat anser att det är deras uppgift att stötta och hjälpa de barn som har svårigheter 
för att de ska känna sig delaktiga och inkluderade. De menar att leken är ett utmärkt 
verktyg att använda för att få med dessa barn i gemenskapen men det krävs engagerade 
och delaktiga pedagoger. Förskollärarna är medvetna om hur viktig deras delaktighet är 
i leken är och hur de kan använda den som metod för att inkludera alla barn. Dilemmat 
som har framkommit från förskollärarna är att det finns oftast inte resurser för att vara 
den delaktiga och engagerade pedagogen som de vill vara. Hur påverkar då detta de 
barn som behöver hjälp och stöd för att utveckla sina sociala kompetenser? Vad gör det 
med ett barns självkänsla att bli exkluderad från gruppen eller få negativ respons från 
kamraterna? Får de barn som är i behov av särskilt stöd samma möjligheter att delta i 
leken och får de med sig samma sociala kompetenser som andra barn när de lämnar 
förskolan? 
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8.5 Slutsats 
 
När vi analyserat intervjuerna av förskollärarna visar det sig att alla har en medvetenhet 
om lekens värde i förskolan. De använder också leken som metod för att inkludera alla 
barn och inser vikten av att vara närvarande som pedagoger i leken när de har barn med 
särskilda behov. Det som är problematiskt är det faktum att de påtalar resursbristen i 
förskolan och att de på grund av detta inte alltid kan vara fullt närvarande med barnen. 
Det som händer på förskolor idag är att det finns barn som av olika anledningar har 
svårigheter med leken. Det är stora barngrupper och den personal som finns ska räcka  
till alla. Förskollärarna menar att de får gå ifrån leken för att något annat barn behöver 
hjälp, telefonen ringer, det är möten osv. För de barn som behöver hjälp med leken kan 
det innebära många avbrott som stör samspelet och det lärande som kan ske i leken. Det 
behövs inte mycket för att den positiva situationen förvandlas till något som påverkar 
barnet eller barnen negativt. Vår reflektion är att i arbetslaget bör det finnas en 
diskussion hur det organiseras på bästa sätt efter de förutsättningar som finns. 
Förskollärarna i intervjuerna organiserar sig i mindre grupper för att kunna vara 
delaktiga, men det vi menar är att det behöver också föras en diskussion om vilken roll 
pedagogen har i leken. Är en pedagog med i barnens lek anser vi att det ska respekteras 
och leken ska inte bli avbruten av olika anledningar. De signaler vi sänder ut till barnen 
blir då att det finns annat som är av större värde än deras lek. 
 
Det som vi ser positivt är det som framkommer i hur förskollärarna har tänkt till kring 
barnens fria lek. De försöker alla skapa långa lekstunder med få avbrott för samlingar, 
frukt och grupper. Det som däremot framkommer är att hur pedagoger styr 
verksamheten skiljer sig åt och vi ser en tendens i att det var skillnad i vilken kommun 
förskollärarna arbetade i. Det har enligt Sheridan och Pramling Samuelsson (2013) skett 
ett paradigmskifte när den nya läroplanen kom 2010 och i den tar lärandet stor plats 
vilket vi menar påverkar verksamheten. I läroplanen för förskolan ska leken användas 
för att främja lärandet Ett medvetet bruk av leken för att främja varje barns utveckling 
och lärande ska prägla verksamheten i förskolan (Lpfö 98 rev.2010:6). Skillnaden 
ligger  i om pedagogerna planerar in speciella aktiviteter utefter de lärandemål de vill 
uppmärksamma. Eller om pedagogen går in i barnens lek och spontant tar tillvara de 
lärtillfällen som kommer. En pedagog med en bred kunskap och ett professionellt 
förhållningssätt kan ta tillvara barnens intresse och utmana vidare i leken, men även 
tillföra material som kan utmana och driva utvecklingen framåt. Vad är det som gör att 
förskolan kan skilja sig så åt från olika kommuner? Är det en styrning som kommer från 
politikerna vilka sätter mål för verksamheterna ute i kommunerna och är det olika i 
olika kommuner?  
 
Leken är betydelsefull i förskolan och pedagoger kan använda sig av den för att arbeta 
med inkludering, delaktighet, normer och värden. Vi uppfattar av förskollärarna att det 
finns en reflektion kring leken och hur de använder den för att göra alla delaktiga och 
inkluderade. Lekens värde behöver höjas både genom att pedagoger ser det 
meningsfulla i barns lekar och det relationella lärandet som sker där. Men pedagoger 
behöver också förmedla ut till föräldrar vad som sker i leken och hur betydelsefull den 
är för det sociala sampelet. Genom att lyfta fram lekens betydelsefullhet och höja dess 
värde är vår förhoppning att det blir lika högt värderat att delta i barnens lekar som att 
utföra andra uppgifter. Med lekande pedagoger som närmar sig barns livsvärldar kan det 
skapas ett positivt samspelsklimat där de känner sig respekterade, lyssnade på och sedda 
för den viktiga person den är. 
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8.6 Professionsrelevanta konsekvenser 
 
Vi har nu tagit del av de tankar, uppfattningar och förhållningssätt som undersökningens 
medverkande förskollärare har kring att använda sig av den fria leken som metod ute i 
verksamheterna. Det framträder tydligt för oss under arbetetsprocessens gång att 
närvarande pedagoger är en förutsättning för barnens utveckling och lärande. Faktorer 
som begränsar förskollärarnas möjligheter till att vara närvarande i barnens dagliga 
lektillfällen tillhör de stora utmaningarna. Rutiner, möten och avbrott är faktorer som 
inverkar på barnens mängd av lärartillfällen samt kvaliteten på den lärarledda leken. 
Förhållningssätt och värderingar hos förskollärare och organisation är även de faktorer 
som vi ser påverkar barnens möjligheter till delaktighet och inkludering. Vi har fått en 
inblick i hur förskollärare använder sig av ett specialpedagogiskt förhållningssätt i sin 
strävan att lyfta alla barns lika värde och rätt att delta i leken. Vi kan också se att det 
finns skillnader på hur förskollärare värderar inomhuslek alternativt utomhuslek. Vid 
utomhusleken har förskollärarna en tendens att exkludera sig själva, till skillnad från 
inomhusleken. Det är vår förståelse att förmågan till att vara en lekbar förskollärare 
kräver kontinuerliga fördjupningar i förskolans värdegrundsarbete dit bland annat 
barnsyn och kunskapssyn ingår. Verksamheten och yrkesprofessionen mår bra av 
självreflekterande förskollärare samt av att använda sig av det kollegiala lärandet för att 
diskutera, analysera och utvärdera lekens möjligheter och utrymme i förskolan. Med ett 
normkritiskt perspektiv kan förskollärarna i det kollegiala lärandet lättare få syn på de 
normer och värderingar som påverkar klimatet i den aktuella barngruppen samt i 
förskolans verksamhet och organisation.  
  
 
8.7 Förslag till vidare forskning 
 
Undersökningen väcker intresset för hur mycket förskollärarna i praktiken är närvarande 
och delaktiga i barnens lek under en helt vanlig förskoledag. Hur ser den faktiska 
närvaron ut rent procentuellt? Stödjer verksamhetens organisation användandet av leken 
som metod? Uppfattar sig förskollärarna vara mer närvarande i barnens lek än de är i 
realiteten eller är de mer närvarande än de inser? Intressant för sammanhanget hade 
också varit att få en inblick i hur förskollärarna definierar en närvarande pedagog och en 
delaktig pedagog. Genom att använda sig av kvantitativa metoder och observationer 
skulle resultatet vara av betydelse för hur förskollärare prioriterar och organiserar leken 
som metod för lärande och utveckling samt delaktighet och inkludering.   
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I 
 

Bilagor 
Bilaga 1 Intervjuguide 
 
 
Uppvärmningsfrågor 
 

• När tog du examen som förskollärare?  
• Varför valde du att läsa till förskollärare? 

• Hur länge har du arbetat i yrket? 

• Hur länge på denna arbetsplats? 

Vilken syn har förskollärare på den fria leken och hur värderar de den? 
 

•   Beskriv vad fri lek är för dig. 
•  Vilken funktion har den fria leken anser du? 
•  Vilken tid/möjlighet har barnen till fri lek i jämförelse med organiserade 

aktiviteter?      
• Hur värderar du den fria leken i jämförelse med de organiserade aktiviteterna? 

 
 

Hur lekbara är förskollärare och hur delaktiga är de i den fria leken? 
 

•    Vid vilka tillfällen och när har du möjlighet att delta i den fria leken? 
•     Vilken roll har du som deltagare i den fria leken? 
•   Hur länge är du delaktig i leken?   
•   Hur upplever barnen det när du deltar i leken? 

 
 

Hur använder förskollärare den fria leken som metod för att inkludera och göra  
alla barn delaktiga? 
 

• Har alla barn förmågan att leka?  
• Om inte vilka barn kan ha svårigheter med leken? 
• Hur kan detta visa sig? 
• Använder ni leken som metod och isåfall hur och när gör ni detta? 
• Hur använder ni den fria leken som metod för att göra alla barn delaktiga? 
• På vilka andra sätt kan leken användas som metod? 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

II 

 
Bilaga 2 Brev till förskolechefer 
 
Växjö 2016-03-21 
 
Informationsbrev till förskolechefer 

Vi är två̊ lärarstudenter, Eva Johansson och Malin Sjöberg som läser 
förskollärarutbildningen på Linnéuniversitet i Växjö. Vi har nu påbörjat vårt 
examensarbete där vi har för avsikt att undersöka förskollärares syn på barnens fria lek. 
Vi kommer att användas oss av kvalitativa intervjuer för att söka svar på våra 
frågeställningar. Vi är intresserade av att intervjua förskollärare på er förskola och är 
tacksamma om ni vill undersöka möjligheten för oss att göra detta.  

Under intervjun spelar vi in samtalet samt för vissa anteckningar för att kunna 
sammanställa svaren korrekt. 

Vi följer de forskningsetiska principerna vilket innebär att deltagandet är frivilligt och 
förskolläraren kan avbryta intervjun när den vill. Förskollärarens anonymitet är 
garanterad i undersökningen. Vårt material från intervjun förvaras så att inga obehöriga 
kan ta del av det. Vår handledare, examinator och lärare är behöriga att läsa och lyssna 
på materialet. Efter intervjun har förskolläraren möjlighet att läsa materialet från 
intervjun innan vi tar med det i undersökningen. 

Vid frågor kring intervjun är ni välkomna att kontakta oss.  

Eva Johansson: 0708477323 ej222iu@student.lnu.se  

Malin Sjöberg: 07XXXXXXXX xxxxxxx@student.lnu.se  

Tack på̊ förhand!  

Jag har tagit del av ovanstående information och ger mitt medgivande till att intervjua 
mina medarbetare på förskolan. 

____________________________ __________________ Namnförtydligande                           
Datum  

 
Vänliga hälsningar 
Eva Johansson och Malin Sjöberg 
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Bilaga 3 Information till förskollärare 
 
 
Växjö 2016-03-21 
  
Brev om medgivande till intervjuer 

Vi är två̊ lärarstudenter, Eva Johansson och Malin Sjöberg som läser 
förskollärarutbildningen på Linnéuniversitet i Växjö. Vi har nu påbörjat vårt 
examensarbete där vi har för avsikt att undersöka förskollärares syn på barnens fria lek. 
Vi kommer att användas oss av kvalitativa intervjuer för att söka svar på våra 
frågeställningar. Som verksamma förskollärare är ni viktiga för oss studenter eftersom 
ni har erfarenhet inom yrket. Vi är därför tacksamma om ni vill deltaga i en intervju.  

Under intervjun spelar vi in samtalet samt för vissa anteckningar för att kunna 
sammanställa svaren korrekt. 

Vi följer de forskningsetiska principerna vilket innebär att ert deltagande är frivilligt 
och ni kan avbryta när ni vill. Er anonymitet är garanterad i undersökningen. Vårt 
material från intervjun förvaras så att inga obehöriga kan ta del av det. Vår handledare, 
examinator och lärare är behöriga att läsa och lyssna på materialet. Efter intervjun har ni 
möjlighet att läsa materialet från intervjun innan vi tar med det i undersökningen. 

Vid frågor kring intervjun är ni välkomna att kontakta oss.  

Eva Johansson: 0708477323 ej222iu@student.lnu.se  

Malin Sjöberg: 07XXXXXXXX xxxxxxx@student.lnu.se  

Tack på̊ förhand!  

Jag har tagit del av ovanstående information och ger mitt medgivande till en intervju  

____________________________ __________________ Namnförtydligande                          
Datum  

 
 
Vänliga hälsningar 
Eva Johansson och Malin Sjöberg 

  
 
 


