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Abstract 

 

Title: Free play in kindergartens 

Author: Fatma Kirim 

Type of work: Thesis 15 hp 

Supervisor: Bernt Skovdahl 

Program: Teacher Training in Intercultural Profile 

Date: November 2010 

 

This work is about the study of the children's free play in kindergartens. The study aims to investigate 

what significance free play has in kindergartens and what role pedagogues have in their children's free 

play. This study was conducted in two different kindergartens located in the same municipality.  One of 

the kindergartens is located in a monocultural area and the other in a multicultural area. That provides 

the opportunity to explore what differences exist between the two kindergartens. A qualitative 

investigation, consisting of interviews and participatory observation, was performed to answer the above 

research questions. 

The results confirm my own original conviction that the free play develops children's social interaction, 

fantasy and language. The pedagogues role in the children's free play is to help children during their free 

play, to give them confidence, to make them happy, to give them new and developmental toys and to 

provide an environment to safe play in. 

 

The difference between the monocultural and multicultural kindergarten was that children with 

multiethnic background had problems with understanding each other because of differences in language, 

and this affected their social interaction and fantasy, thus their playing too. The pedagogues had to make 

an extra effort in helping these children to start to play together. 

  

  

Key words: Free games, pedagogue, social interaction, fantasy, language, monocultural and   

multicultural 
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Resume 

 

Dette eksamensarbejde handler om børnenes frie  lege i daginstitutioner. Undersøgelsens formål er, at 

undersøge hvilken betydning fri lege har i daginstitutioner og hvilken rolle pædagogerne har i børnenes 

fri lege. Denne undersøgelse udføres i to forskellige daginstitutioner, som ligger i samme kommune og 

som har til forskel, at den ene ligger i et monokulturelt område og den anden i et multikulturelt område, 

hvilket giver muligheden for, at undersøge hvilket forskelle der er på de to daginstituioner. På arbejdet 

er der anvendt den kvalitative undersøgelse, som bestod af interviews og observationer for at kunne 

finde besvarelser til min forskning. 

Af  resultat er jeg kommet frem til, at under fri leg udvikler børn deres socialesamspil, fantasi og sprog. 

Pædagogernes rolle i børnenes fri lege er, at hjælpe børn under deres fri lege, give dem tryghed, gøre 

dem glade, samtidende med at give udviklende legetøje og miljø for at lege i.  

 

Forskellen i den monokulturelle- og multikulturelle daginstitutionen var, at børn som var multietnisk 

havde problemer med at forstå hinanden pågrund af deres forskellige sproge og dette påvirkede deres 

socialsamspil og fantasi  og dermed også deres leg. Dette medfører til, at pædagogerne må gøre en 

ekstra indsats for at hjælpe børn med at begynde at leg sammen. 

 

 

Nøgleord: Fri leg, pædagog, socialsamspil, fantasi , sprog, monokulturelt og multikulturelt 
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1.Indledning 
 

 

Under mit studietid i Södertörns Högskola har vi haft mange interessante emner, som jeg godt kunne 

tænke mig at skrive mit eksamensopgave om. Da dagen endelig kom til at vælge hvilket emne vi skulle 

skrive, var det legen som interesserede mig mest. For under studietid har vi læst en del bøger om 

børnenes lege og deres funktion, og samtidig med at vi praktiserede havde vi også selv mulighed for at 

observere børnenes leg og sammenligne det med teorier som vi fik studieret. 

 

Eftersom jeg har tænkt mig i fremtiden at begynde med at arbejde inden for daginstitution, har jeg valgt 

at undersøge og skrive mit eksamensopgave om børnelege i daginstitutioner, som medfølger 

underspørgsmåle om hvilket betydning fri lege har i daginstitutioner, samtidig med hvilken rolle 

pædagoerne har i børnenes fri lege. Denne undersøgelse er gennemført i to forskellige daginstitutioner 

den  ene i et  monokulturelt (svensk) og den anden  i en multikulturel daginstitution. Jeg har både 

undersøgt betydningen af legen samt pædagogernes rolle i de begge daginstituitioner, og forskellen 

imellem de to. 

 

Grunden til at jeg har valgt at skrive om dette emne, skyldes at jeg har mødt mange mennesker indtil nu, 

hvor de fleste er forældre som ikke har nogen mening eller en form anelse om hvordan og hvilke lege 

som deres børn leger, samtidig med hvilken funktion og betydning  lege har i børnenes verden i 

daginstitutioner. Dette kan jeg ikke forstå, eftersom nu til dags lever vi i en verden hvor blandt andet 

mediet som ofte med gentagende progammer eller artikler, prøver at gøre mennesker og især forældrene 

oplyste om hvad og hvordan børn kan lære, og udvikle sig i daginstitutioner ud fra forkellige former for  

lege. 

 

I Lpfö 98 står det tydeligt hvor vigtigt legen er for børn i daginstitutioner. 

 

”Leken är viktig för barns utveckling och lärande. Ett medvetet bruk av leken för att 

främja varje barns utveckling och lärande skall prägla verksamheten i förskolan. I lekens 

och det lustfyllda lärandets olika former stimuleras fantasi, inlevelse, kommunikation och 

förmåga till symboliskt tänkande samt förmåga att samarbeta och lösa problem. Barnet kan 

i den skapande och gestaltande leken få möjligheter att uttrycka och bearbeta upplevelser, 

känslor och erfarenheter”(Lpfö 98:6). 
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2.Formål 
 

 

Formålet med denne examensopgave er at undersøge og studere hvordan børn gennemfører lege i 

daginstitutioner.  Denne undersøgelse sker på baggrund  af fire intervjuer med pædagoger og samtidig 

gennem  fire deltagende observationer af børn som befinder sig i mångkulturelle og monokulturelle 

daginstituationer, hvor jeg tilsidst vil sammenligne dem med hinanden 

 

Eksamensopgaven begrænses med at undersøge fri lege i daginstitutioner, eftersom legen både kan være 

den pædagogens planlagte,og samtidig børnenes egen fri leg. 

 

 

2.1 Problemformulering 

 

 

1. Hvilken betydning  har fri leg i daginstitutioner? 

2. Hvilken rolle spiller pædagogen i børnenes fri leg? 

3. Hvad er ligheder og forskelle på børnenes fri leg  i et  multikulturelle og  i et monokulturelt 

daginstitution? 
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3.Baggrund  
 

3.1 Tilbageblik i historien  

 

Under 1900 tallet er der blevet forændring på legforskning i Sverige, skriver Löfdahl i bogen 

”Förskolebarns gemensamma lekar” (2004) og derefter beskriver hun således 

 

”Jämsides med forskning som dominerats av kognitiv psykologi och utvecklingspsykologi 

har ett kritiskt och tolkande perspektiv uppstått som syftar till att förstå leken i termer av 

barns unika lärande, kunnande, förståelse och meningsskapande” (Löfdahl, 2004:39). 

 

Hjemme har legen fået stor betydning,  mennesker er begyndt at se legen som en naturlig del af 

børnenes liv, som medfører at blandt andet arkitekter også må planerlægge lege steder for børn ude i 

miljøet. For eksempel når der bliver bygget nye bostadsområder, skal de ansvarlige også nu til dags 

tænke på at bygge legepladser for børn. Lillemyr mener, at vi må anse leg i en bred kulturel forbindelse. 

Dette vil medfører at legen vil opfylde en kulturelt funktion for både børn og for samfundet  

(Lillemyr, 1990:19). 

 

Löfdahl anser, at siden 1930 erne har legen fået stort fremtrædenskridt i svenske daginstitutioner. Dette 

skyldes at udviklingspsykologiske teorier tog plads, og dominerede daginstitutionernes teoretiske grund, 

dette medførte at legen fik dobbelt funktion. Her mener hun, at børn bliver både kognitive og socialt 

udviklet, samtidig med at pædagogerne får mulighed for at observere og bedømme børnenes udvikling 

(Löfdahl, 2004:41).  

 

I starten af 1990 tallet er det blevet påvist ud fra forskninger om legens betydning,i at børn kan udvikle 

sine læse- og skrive kundskaber ud fra deres lege. Idag bliver der tale om børnenes matematiske og 

naturvidenskablige kunskaber som bliver udviklet i daginstitutioner under deres lege  

(Löfdahl, 2002:42). Disse udviklinger på børn giver voksne nye og positive syn på børn, pædagoger og 

daginstitutioner.  Voksne er begyndt at anse daginstitutionerne som en skole for børn som er mellem 1-5 

år, hvor de blive passet af pædagogerne samtidig med at de udvikler sig. 
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3.2 Hvad siger läroplanen om lege 

 

Daginstitutionerne har en läroplan (Lpfö 98) som de arbejder efter.  

I Lpfö 98
1
 står det meget tydeligt hvor vigtigt lege er for børnenes udvikling i daginstitutioner, samtidig 

med at der beskrives hvordan daginstitutioner og pædagogerne skal være. 

 

”Leken är viktig för barns utveckling och lärande. Ett medvetet bruk av leken för att 

främja varje barns utveckling och lärande skall prägla verksamheten i förskolan. I lekens 

och det lustfyllda lärandets olika former stimuleras fantasi, inlevelse, kommunikation och 

förmåga till symboliskt tänkande samt förmåga att samarbeta och lösa problem. Barnet kan 

i den skapande och gestaltande leken få möjligheter att uttrycka och bearbeta upplevelser, 

känslor och erfarenheter” (Lpfö 98:6). 

 

”De vuxna skall ge barnen stöd i att utveckla tillit och självförtroende. Barnens nyfikenhet, 

företagsamhet och intressen skall uppmuntras och deras vilja och lust att lära skall 

stimuleras” (Lpfö 98:5). 

 

”Förskolan skall erbjuda barnen en trygg miljö som samtidigt utmanar och lockar till lek 

och aktivitet. Den skall inspirera barnen att utforska omvärlden. I förskolan skall barnen 

möta vuxna som ser varje barns möjligheter och som engagerar sig i samspelet med både 

det enskilda barnet och barngruppen” (Lpfö 98:5). 

 

”Barnen skall få möjligheter att utveckla sin förmåga att iaktta och reflektera. Förskolan 

skall vara en levande social och kulturell miljö som stimulerar barnen att ta initiativ och 

som utvecklar deras sociala och kommunikativa kompetens. Barnet skall också ha 

möjlighet att enskilt fördjupa sig i en fråga och söka svar och lösningar” (Lpfö 98:5-6). 

 

”Barnen skall kunna växla mellan olika aktiviteter under dagen. Verksamheten skall ge 

utrymme för barnens egna planer, fantasi och kreativitet i lek och lärande såväl inomhus 

som utomhus. Utomhusvistelsen bör ge möjlighet till lek och andra aktiviteter både i 

planerad miljö och i naturmiljö” (Lpfö 98:7). 

                                                 
1
 http://www.skolverket.se/sb/d/165/a/1841 
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4.Teori 
 

 

Under dette afsnit bahandles to teoritiker, Lev Semënovič Vygotskij´s og Jean Piaget´s teorier med 

udgangspunkt i min undersøgelse om fri leg. Formålet er, at kunne besvare mine problemformuleringer 

ved hjælp af disse teorier og begreber som kommer til at fremstilles, fra forskellige litteratur. Senere ved 

analys- og resultat visning kommer disse teorier til anvending som grundlag. 

 

 

4.1 Lev Semënovič Vygotskij 

 

Lev Semënovič Vygotskij var søn til en middelklasse familie i datidens Hvidrusland, som idag tilhører 

en del af Rusland. Vygotskij har levet mellem 1896-1934 og var kun 38 år, da han døde af tuberkulose.  

Han var den vigtigste nytænker i den sovjetisk psykologi. Nu til dags anses han til at være en vigtig 

person som har bidraget meget til psykologien, og kan sammenlignes med de andre teoretiker i historien 

som Freud og Piaget, skriver Gunilla Lindqvist i et forord (Vygotskij,1995:7). 

Vygotskij så meget kritisk på vestpsykologiens teorier og udviklede  en kulturhistorisk teori sammen 

med sine kolleger i 1920, der blev betragtet som en for for marxistisk psykologi  

(Hwang & Nilsson, 2003:49).  

 

Ifølge Vygotskij er legen selve kilden til børnenes udvikling og her får børn mulighed for at selv 

bestemme og styre reglerne. Dette hjælper børn med at udvikle sig og frigøre sig fra situationbestemte 

begrænsninger. Normalt skulle børn være i stand til at tænke på det som fandtes lige i nærheden, men 

når det gælder leg kan børn frigøre sin tænkning fra objektet. Børn bliver styret af sin adfærd i 

situationen, af hvad de kan se, høre, smage, føle og lugte (Löfdahl, 2004:49). Vygotskij mener at 

erfaringer og følelser kan tolkes gennem fantasien, hvor fantasien anses som en måde at tolke 

virkeligheden på (Löfdahl, 2004:48). 

 

”Enligt Vygotskij är leken för barnet den viktigaste formen för lärande. Genom den 

utvecklar barnet medvetande om världen. I leken är känsla, tanke och vilja en helhet. 

Genom leken visar barnet sin fantasi i handling. När barn leker, tolkar de världen så som 

de ser och uppfattar den, de reflekterar över den försöker förstå den och får härigenom 

kunskap”(Carlgren, 1999:63). 
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Vygotskij mener, at børn skaber legen ved at udtrykke sine oplevelser og genlever det i en 

dramatisering, og fremhæver det typiske ved at gøre det lidt om eller ved at overdrive det. Dermed 

bliver legen en historie som bliver fortalt af børnene, hvor de æstetiske og kulturelle former plejer at 

være der ved hjælp af fantasien. Dette viser os tydeligt at i legen findes der fantasi processer  

(Vygotskij, 1995:9).  

 

Den sociale samspil medfører kognitiv udvikling og er legens vigtige del mener Vygotskij. Han anser 

nemlig, at børnenes social skabte aktivitet lærer dem at sammenarbejde med andre børn og ved siden af 

dette udvikler børn sig også. Udviklingen går fra en social- ydre aktivitetsform til en individuel- indre.  

Vygotskij mener at i det sociale samspil har hvert barn sit eget motiv og vej som han/hun vil følge efter, 

eftersom et hvert barn er medfødt med sit eget drivkraft. Medfødte drivkrafter gør at børn kan have 

forskellige lyster og interesser. Samtidig med at deres alder, kultur og erfaring også spiller en stor rolle i 

hvad de interesserer sig i og hvad de har lyst til (Hägglund, 1989:37). 

 

Når det gælder børnenes sprog i leg, mener Vygotskij at det er tænkningens sociale udtryk, hvor den 

sociale går forud for det individuelle. Sproget og dens funktion ser han som basis for al 

intelligenseudvikling (Löfdahl, 2002:14). 

 

En anden vigitig ting, som Vygotskij påstår er at legen kommer ind i børnenes verden når de først er tre 

år gamle. Han  påstår at indtil den alder kan børn kun tænke  her og nu,og kan ikke tænke fremad.   

Deres reaktion kan være  stærke, de vælger oftest at græde, samt skrige indtil deres ønske og vilje bliver 

opfyldt. Når de er fyldt tre år begynder legen at fungere mere i et alment plan, der begynder børn at 

lære, at de ikke altid kan få opfyldt deres ønsker og vilje. Nu gælder det for børn at få tilfredsstillet deres 

behov og dette går igennem legen.  

Regler kommer også i børnenes verden i den alder mener Vygotskij. De lærer hurtigt og legen kan blive 

sjovere og bedre hvis de sætter bestemte regler som de skal gå efter. Her bliver børn også trænet til at 

forholde sig til reglerne som ikke bliver sat af dem selv (Hägglund, 1989:37-39). 

 

”Leken är, enligt Vygotskij, en frigörelse från nuet och för det krävs en viss intellektuell 

kompetens. När barnen leker, tränar de regeltillämpning, verklighetsuppfattning och 

sociala roller” (Hwang & Nilsson, 2003:172). 
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Når det handler om pedagogens rolle i lege mener Vygotskij, at pædagogerne skal være forsigtige med 

at reagere eller blande sig i deres lege. Pædagogen må vide sin grænse og sit mål, så legen ikke bliver 

ødelagt ved at styre ud fra sine egne tanker, istedet må pædagogen lade barnet styre. Barnet må være 

selvstændigt for nye forståelser og når der skal gives beslutninger. Samspillet mellem den voksne og 

barnet må være godt balanceret  En voksen kan nemlig ud fra et samspil med et barn, udvikle og 

forandre barnets første forståelse af et fænomen (Arner & Tellgren, 2006).  Vygotskij’s begreb for dette 

er ” zone of proximal development” (ZDP), og dette beskriver Vygotskij således  

 

” ... den närmaste utvecklingszonen, en zon som går utöver vad ett barn ensamt kan 

utveckla och rymmer vad det tillsammans med en vuxen, eller en jämnårig kan skapa. 

Barn och vuxna behöver tillsammans utveckla ett demokratiskt förhållningssätt som ger 

varje individ både självständighet och socialt ansvarstagande”  

(Arnér & Tellgren, 2006:58). 

 

 

 4.2 Jean Piaget 

 

Jean Piaget som har levet mellem 1896 – 1980 var en  Schweizisk biolog, psykolog og 

kunskabsteoretiker. Han var en tidligere repræsentant for det kognitive perspektiv. Under sin teenager 

fik han interesse for udviklingsspykologien, og dette har ført ham til at undersøge kunskabsteorien samt 

af hvordan børnenes kognitive tænkeninig udvikles (Hwang & Nilsson, 2003:45-46). 

 

Piaget mener, at  børn har medfødte biologiske struktur  som ligger bag ved den kognitive funktion, men 

samtidig mener han også at børn selv bygger aktivt på sin kognitive struktur. Dette sker gennem barnets 

erfaringer og oplevelser med omverdenen. Altså mener Piaget at den kognitive udvikling er en proces 

som er lokaliseret hos individer. Han påstår, at udviklingen går fra det individuelle- indre, mod det 

sociale –ydre ud fra den individuelle erfaring som (mennesker) har. Ifølge ham er barnts kognitive 

udvikling en forudsætning for deres læring, som for eksempel at barnets psykiske udvikling medvirker 

til deres evne til at lære sproget (Rasmussen, 1996:111). 
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Piaget mener, at mennesker kæmper uafbrudt efter at forstå og begribe det som foregår omkring sig. 

Dette sker ved at mennesker hvis prøver at opnå denne ligevægt tilpasser sine gamle tanker til nye 

informationer og nye erfaringer. Ifølge Piaget gør mennesker denne tilpasning på to forskellige måder 

assimilation og akkommodation.  

Med assimilation menes der tilpasning af indre stukturer, for at integrere en ydre, dvs. erfaringer ligges 

til de tidligere uden at nogle ”struktur” eller ”skema” behøver ændres. Akkommodation er udvikling af 

indre strukturer, dvs. kræver at mennesker forandrer sine kunskab efter den nye information og 

erfaring(Hägglund, 1989:30-31) 

  

Piaget anvender sine teoretiske  begreb for at beskrive legen som ren assimilation, hvor legen er en 

måde  at fastholde og afprøve opførsler som findes i forvejen, ud fra gentagende handlinger. I lege lærer 

barnet ikke noget nyt, men de skaber oplevelser og idéer så de bliver tydeligere (Hägglund, 1989:31). 

Hvis barnet skal lærer noget nyt i legen sker der ifølge Piaget en akkommodation, som medfører til at 

barnet ændrer sine kunskab efter den nye information og erfaring, og dette kommer aldrig til at ske i leg 

mener Piaget (Hwang & Nilsson, 2003:172) 

 

Ifølge Piaget er der fire forskellige hovedfaser som den kognitive udviklingen af tænkende sker i og som 

er relateret til alderen (Hwang & Nilsson, 2003:45-46) 

 

De fire hoved faser er således:  

 Senso-motorisk fase (0-2 år)  (sanse – og bevægelseskontakt med omverdenen) 

 Præoperationel fase (2-6 år)  (Intuitiv, men ikke logisk tænkende) 

 Konkret- operationelle fase (6-12 år) (Systematisk og logisk tænkende, med konkret   

udgangspunkt) 

 Formel- operationelle fase (12 år -  ) (Abstrakt, kan tænke logisk) 

 

 

De faser som er aktuelt i tilslutning med daginstitutioner er de første to faser, den senso-motorisk fase 

og den præoperationelle fase. 
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Senso- motorisk fase (0-2 år): 

I denne fase sker indlæringen gennem mindeoplevelse og motorik. Piaget mener at i denne periode sker 

barnets motoriske aktivitet gennem udforskning af de ydre handlinger, og det kalder han leg som børn 

begynder når de er ca. fire måneder. Piaget påstår at spædbørn har begrænsning af opfatning af ting og 

sager som bliver rettet ud for dem ud fra en handling som sker omkring sig. Med tiden begynder børn at 

lærer sig at  formål findes, selvom det er usynligt. Derefter begynder børn at anvende minden og 

fantasien, ud fra forskellige erfaringer, som Piaget kalder for øvningsleg (Hwang & Nilsson, 2003:46).  

 

Præoperationel fase (2-6 år): 

I denne periode er børn begyndt at anvende sprog og fantasi, som også medfører at de  tænker symbolsk. 

Piaget kalder dette for symbolleg, hvor det indtræder efter  kognitiv udvikling og begynder at udvikle ud 

fra handlinger, men stadig ikke helt færdig udviklet. Barnets tanker er ikke længere bundet til direkte 

oplevelser af situationer, de er på vej til at være ikke situationbundende. Børn tænker hele tiden fra sit 

eget perspektiv, og har svært ved at se ud fra andre synsvinkler (Hwang & Nilsson,2003:46).  

Piaget mener, at når børn kommer til fire års alderen begynder de at interessere sig i rolleg, det plejer 

oftest at være ustruktureret mor, far og barn som barnet vælger at lege. Dette skyldes at barner nu er 

begyndt at se virkeligheden fra andres synsvinkler end sit eget. Gennem rollegen får børn mulighed for 

at afprøve, at være en andre end sig selv, som medfører at de lærer og videre bygger på at se ud fra 

forskellige vinkler. Med tiden kommer regellegen også ind i barnets verden. Børn begynder at sætte 

regler indenfor lege, det som de skal gøre og ikke gøre under legen (Hägglund, 1989:33).  

 

Piaget mener, at regellege har en stor betydning for barnets udvikling. Der bliver barnet tvunget til at 

indse og acceptere, at hvert individ har sin egen vilje som kan give sine egne beslutninger. En anden ting 

som børn også lærer er at de ikke altid har ret og de må lærer at tilpasse sig til de andre  

(Hägglund, 1989:34) 

 

4.3 Vygotskij mod Piaget  

 

Både Vygotskij og Piaget mener at udviklingen er betinget af aktivitet hos individer. Hvert individ er 

medfødt med drivkraft som styrer deres udvikling. Det som skiller dem ad ud fra min forståelse er, at 

Vygotskij mener at legen er den vigtigste form for barnets udvikling, og dette går igennem social skabte 

aktivitet som medfører til at der skabes nye ideer. Ifølge Vygotskij har den sociale samspil en stor rolle i 

barnets kognitive udvikling. Altså går udviklingen fra en social – ydre aktivitetsform til en individuel – 

indre. 



15 
 

Piaget mener at leg er ren assimilation. Børn lærer ikke noget nyt i legen, da de er i forvejen født med 

nogle opførsler og ideer. Deres opgave er, at få dem frem, træne sig og tydeliggøre dem. Deres biologisk 

(alder) og psykisk udvikling er en forudsætning for deres læring og deres udvikling går fra individuele –

indre, mod det sociale-ydre ud fra det individuelle. 

 

Ifølge Piaget begynder børn med at lege når de er 4 måneder gammel, mens Vygotskij påstår at børn 

først begynder at lege når de er 3 år. Om barnets sproglige udvikling mener Piaget, at evnen til at lære 

sproget er betinget af udvikling af deres psyke. Mens Vygotskij mener at sproget er et redskab for 

udviklingen af psyken. 

Med udgangspunkt i min problemformulering vil jeg undersøge om den  sociale samspil i legen har 

betydning for banets kognitive udvikling, som Vygotskij mener, eller er det som Piaget mener at barnets 

biologiske (alder) og psykisk udvikling er en forudsætning for deres læring og udvikling.  
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5.Tidligere forskning 

 

5.1 Hvad er leg 

 

Det er meget svært at give et entydigt beskrivelse af begrebet leg, selvom der  indtilda er blevet skrevet 

mange forskellige bøger, af forskellige forfatter rundt omkring verden om leg og dens betydning og så 

videre.  

At definer begrebet leg kommer også meget an på, hvem der definerer den. Det kan både være fra banets 

perspektiv og fra en voksens perspektiv. En voksen vil nemlig beskrive det, ved at koble det til sin 

erfaring og til de forskellige teorier, derimod vil barnet beskrive det ud fra hvad han/hun føler og tænker 

om legen, skriver Lillemyr i sin bog ”Lek på allvar - teorier om lek under förskoleåren”. Derefter 

beskriver Lillemyr legen for børn som noget  lystbetonet og som er motiveret i sig selv  

(Lillemyr,1990:13) 

  

Löfdahl  beskriver i sin bog ”Förskolebarns lek- en arena för kulturellt och socialt meningsskapande” 

at i gennem tiden er legen blevet betragtet forskelligt, da der er forskellige forsker som forkuserer sig i 

forskellige områder i legen. Dette kan blandt andet være at forsker har studeret kroppen, opførsler og 

tanker , mens andre studerer grupper eller individer, og yderligt studerer andre erfaringer og sproget i 

legen (Löfdahl, 2002:37). 

Lillemyr har i sin bog ”Lek på allvar. Teorier om lek under förskoleåren” taget nogle karakteristiske 

beskrivninger op om legen  

 

 en typisk aktivitet bland barn (vuxna arbetar, barn lekar) 

 något lustbetonat för barnet (den ger glädje för dem som deltar) 

 en frivillig aktivitet som barnen själva väljer att delta i 

 något som är ”på låtsås”; leken befinner sig utanför den verkliga världen(och barn kan i perioder 

ha behov av att dra sig tillbaka från den verkliga världen) 

 något som innebär att det skapas en viss ordning (ett system med regler) 

 lokaliserad till en viss plats och en viss tid 

 något som rymmer spänning 

 ett uttryck för en inre drift 

 en förberedelse för vuxenlivet (Lillemyr, 1990:15). 
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5.2 Legens generelle egenskaber  

 

Lege er en aktivitet som engagerer og motiverer barnet, som spiller en stor rolle for pædagogikken i 

daginstitutioner. Under lege kan børn som hurtigt ændre deres karakter, fra den ene minut til den anden, 

som eksempel fra at være meget glad til at være meget sur. Lillemyr forklarer at legen har mange 

funktioner for børn som blandt andet problemløsning, der udforsker børn sine omgivelser og udvikler 

sig i den kreative retning. Legens anden funktion for børn er at den har stimulerende udvikling på mange 

områder og dette er intellektuelt, socialt, emotionellt og motorisk. Tredelje funktion er at legen udvikler 

og stærker børns identitet og selvværd. Det sidste eksempel på funktionen er at børn får mulighed for at 

prøve sine meninger, værdier og normer (Lillemyr, 1990:18). 

 

Børnenes leg har stort betydning for samfundet og kulturen, som medfører til at den også får stort 

betydelse i deres fremtid. Børn har deres egen børnekultur som spiller en stor rolle i den omgivende 

kultur. Børnekultur er en kultur som er skabt af børn og er for børn. I daginstitutioner handler kultur om 

det æstetiske område og om de lege aktiviteter som børn spontant sætter igang, eller som planlægges af 

personalen (Lillemyr, 1990:18). 

 

5.3 Forskellige måder at lege på 

 

Børn kan vælge at lege på forskellige måder, under deres opvækst. Et barn på 1,5 år bliver ofte tilfreds 

med at sidde alene for sig selv og lege med øvningslege. Når de kommer til 3 års alderen begynder de at 

kunne lide at lege sammen forestillingslege i mindre grupper, som plejer at afspejle voksens virkelig 

verden. Sener i 5 års alderen begyndere deres lege at blive mere kompliceret og med opbygte komplekse 

regler (Hwang & Nilsson, 2003:173). 

Hwang og Nilsson (2003) beskriver de forskellige måder for samspil i børnenes lege således: 

 

 Eneleg: Der leger barnet for sig selv og er bevidstløs om de andre børn som leger omkring sig. 

 Tilskurleg: Børn leger ikke med hinanden, altså er der ingen samspil imellem dem. Selvom de 

sidder nær hinanden og leger næsten med samme legetøje. Denne type af leg er mere almindeligt 

ved to års alderen. 

 Associationsleg: Der er samspil imellem børn, hvor de også anvender for eksempel samme 

legetøj, men udefra ser det ikke ud som om de leger sammen. Denne type af leg er mere 

almindeligt ved fem års alderen. 
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 Samarbejdslege: Børn leger sammen, hvor gensidighed også findes. Denne type af leg er mere 

almindeligt ved fem års alderen (Hwang & Nilsson, 2003:173). 

 

Jeg vil påpege at Hwang og Nilsson her udgår fra et bredt leg begreb, som ligger nærmere til Piagets 

forståelse end Vygotskijs. Dette er i linie med Piagets udviklingsteori som er blevet nævnt tidligere i 

teori delen, der fortæller om den kognitive udvikling af tænkning og som er relatered til alderen. 

 

5.4 Forskellige typer af lege  

 

De måder for samspil som Hwang og Nilsson (2003) beskriver tilkommer den ene efter den anden, 

eftersom barnet bliver ældrer og dette medsvarer forskellige typer af lege så ledes som forfatterne 

skelner. 

 Sanse leg / motorik:  Dette er en små spædbørns leg/motorik som stimuler deres sanser. 

 

 Funktionsleg: Når børn bliver 6-12 måneder, leger de ofte med deres krop, som for eksempel 

deres hænder og fødder. De prøver at ryste,kaste og tage tingene i munden, som er meget sjovt 

fra deres synsvinkel. 

 

 Symbolleg: Når børn er omkring to års alderen, bliver de interesseret i symbolleg og 

forestillingsleg. Her prøver børn at gentage daglige begivenheder. Dette hjælper dem med at 

udvikle deres fantasi. 

 

 Sammenleg: Børn mellem 2-3 års alderen foretrækker at lege realistisk lege, som de tager op fra 

den daglige dag. Der interesser børn sig mere at lege til sammen med de andre børn, som ofte 

begynder godt og kan undertiden ende med  konflikter. Sammenlege udvikler børns sociale 

sammenspil med hinanden, der begynder de at lære lege sammen og samtidig lærer mange ting 

af hinanden. 

 

 Rolleleg: Rollelegen begynder at tage mere plads i børnenes verden under 4-5 års alderen. Der er 

det igen mere forestilningslege som kommer frem, hvor deres fantasi spiller en stor rolle. Barnet 

kan lade som om han/hun er en læge, butiksassistent. Ud fra rolleleg kan børn igen træne sig i at 

samarbejde, eftersom der sættes sociale regler under legen. Rolleleg træner også børn i på at se 

på tingene og begivenheder fra en anden synsvinkel, end fra deres egen. 
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 Konstruktionsleg: Når børn er omkring 4-5 års alderen kan de lege med et legetøj og samtidig 

lade som om det er noget helt andet, foreksempel en LEGO klods kan hurtigt forvandles om til 

en bombe i børnenes fantasi verden. Der er det igen børns forestilninger som træder frem og har 

stor plads i deres verden. 

 

 Regelleg: Børn på omkring 5 år og op efter, som skal snart begynde i skolen bliver mere 

interesset i forskellige typer af spille, som for eksempel kortspil og samtidig at lege udenfor. 

Regellegen bliver meget vigtigt for børn i denne alder, som også uvikler deres socialisation.  

I begyndelsen foregår børns regellege således, at de er frie med at vælge eller sætte regler, ofte 

gør de det som det passer dem. Senere begynder det at blive vigtigt, så vigtigt at de tager det 

bogstaveligt- de får absolut ikke bryde reglerne under legen (Hwang & Nilsson, 2003:173). 

 

 

5.5 Fantasi bliver stimuleret og udviklet under legen  

 

Knutsdotter har en meget fin og tydelig beskrivelse om hvad fantasi er. Ud fra hendes forklaringer er 

fantasi en evne, som opstår ved at virkeligheden, møder vores krop og vores minde, og bliver til 

mindebilleder og erfaringer. Derefter tager den plads i vores hjerne, for at kunne anvende den som 

byggeklodser for vores forestillingsevne i leg og i fantasi.  I vores fantasi anvender vi de gamle 

kunskaber på en ny måde, som en tankemåde. (Knutsdotter - Olofsson, 2003:67) 

 

”Fantasi är alltså det man tänker sig”(Knutsdotter - Olofsson, 2003:67) 

  

Børn udvikler deres fantasi og opfindsomhed når de leger. Fantasi er med til at skabe nye ideer og 

tanker på menneskerne som ikke findes i forvejen, samtidig med at det er en stor hjælp til at løse 

praktiske problemer som kan opstå. Et andet ting er, at børn kan udvikle deres kommunikations evne 

gennem lege, og dette er meget vigtigt for at beskrive og forstå deres fantasi under legen. Da legen er 

ikke rigtigt, må børn være klar over det meta-kommunikative signal som bliver givet at det bare er leg 

(Knutsdotter – Olofsson, 2003:60). 

 

”Många tror att alla barn kan leka. Men för att bli en duktig lekare krävs att man leker och 

leker och leker” (Knutsdotter - Olofsson, 2003:70). 
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5.6 Sprog og leg 

 

Mennesker anvender deres sprog for at kommunikere med omgivelserne. Kommunikations evnen  

begynder allerede når de er spædbarn. Det bliver den  ”ikke verbale kommunikation” som bliver 

anvendt først,  dette skyldes at barnet ikke har lært sig frem til den verbale kommunikationsevne endnu. 

Med tiden begynder barnet at lære at anvende den verbale kommunikations evne, og dette gøres ved at 

anvende sproget.  Sproget hos børn bliver udviklet under deres lege, hvor Knutsdotter  - Olofsson mener 

at legen kan anses som en symbolsprog, hvor den har meget tilfælles med talsproget. Begge sprog som 

er legsprog og talsprog kan udvikles næsten samme tidspunkt, når barnet er omkring et og to års alder. 

Senere ved to års alderen bliver børnenes legsproget med hjælp til at udvikle deres talesprog  

 (Knutsdotter – Olofsson, 2007:79).  

   

Knutsdotter – Olofsson mener at leg er en sprogudviklende aktivitet. Der får børn blandt andet mulighed 

for at udvikle deres ordforråd, fortælle evne og evnen til at føre en samtale. Dette gælder især når børn 

skal udføre et social samspil imellem dem, under deres lege. Der behøver barnet at udtrykke sine tanker 

og fantasi. På den anden side mener Knutsdotter – Olofsson også, at leg kan være en måde for børn for 

at udtrykke sig selv ud fra deres legehandlinger, når de ikke kan udtrykke sig selv med ord  

(Knutsdotter – Olofsson, 2007:78). 

 

 

5.7 Pædagogernes rolle i fri lege 

 

Lillemyr skriver at nu til dags er det blevet mere acceptabelt at de voksne kommer ind på børnenes lege, 

end det var fra før i tiden. Derefter påpeger hun et meget vigtigt ting, at de voksne må tage legen for 

alvorligt når de udnytter legens pædagogiske muligheder i børneomsorg, hvis lege skal være et 

pædagogisk hjælpemiddel. Dette gælder især når de voksne vil gå ind i børnenes leg og deltage. Børn og 

deres lege kan blive påvirket, ud fra hvilket set de voksne går ind i legen. Voksne må kunne respektere 

børnenes lege og lade dem lege i fred , da lege er børnenes egen verden skriver Lillemyr 

(Lillemyr,1990:123).  

Fra begyndelsen må pædagogen vide hvor sin grænse går, når hun /han deltager i barnets leg. For at 

kunne være medvidne om det, er det  vigtigt at en pædagog har kunskaber om legens karakteriske 

egenskaber. Ude fra det kan pædagoger have en ide på hvad de kan forvente af barnets udvikling af lege.  
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Dette kunskab fås ved at observere barnets lege, som er en af de vigtigste redskab pædagogerne har i sit 

arbejde, når det gælder at opfostre og udvikle børn skriver Lillemyr (Lillemyr, 1990:124). 

 

Når det gælder pædagogernes observation af lege skal et af det vigtigste formål være at se om der findes 

utrygge eller undertryggende magtspil i børnegruppen. Disse hensigter kan nemlig modarbejde for 

indsatsen på børnenes tryghed og fællesskab (Wahlström, 2003:171).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

Olofsson (2007) beskriver meget tydeligt og fint hvordan forholdet skal være imellem den voksne og 

barnets lege.  

”Lek uppstår inte av sig själv. Leken behöver uppmuntran och näring. Leken behöver 

vuxna som pratar lekens språk, som är barnens språk. Barn behöver vuxna som handlar i 

deras affär, som faller döda ned när det är krig, som tröstar dockan, som ligger på golvet 

och skriker, som jagar dem med hemska hotelser mellan buskarna (på lek) och som brottas 

med dem och håller lekreglerna (varken du eller jag skall vinna), som låter dem hållas fast 

det blir rörigt, och som förser dem med allt möjligt konstigt material att rota i och som 

barnen kan transformera” (Olofsson, 2007: 118) 

 

Lillemyr (1990) skriver at de årsager som kan få pædagogerne til at deltage i legen kan blandt andet 

være for at : 

 få børn til at deltage i lege med andre børn. 

 kunne hjælpe børn  til at blive acceptabel som deltager i legen 

 gøre legen så givende og udviklende som muligt, ud fra deres oplevelser og erfaringer 

 gøre  barnet glad og tilfreds efter sit ønske om en voken skal være med i deres leg 

 ”styr” legen til at alt går fint igen, som for eksempel efter at et barn har givet negative stemning i 

legen og for de andre børn (Lillemyr, 1990:124). 
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6.Metode 
 

6.1 Interview 

 

Jeg har valgt at anvende en kvalitativ metode for at udføre mit eksamensarbejde. Formålet med den 

kvalitative metode er for eksempel at opklare forskellige enkeltepersoners holdninger og syn, og dette 

kan jeg gøres ved hjælp af planlagte interviews med forskellige personer (Larsen, 2009). 

Da jeg skrev mit interview guide havde jeg hele tiden min problemformulering i bagtanke. Formålet 

skulle være at søge besvarelser til min undelsøgelse og udfra dette formål skrev jeg interview guiden. I 

denne forstand har jeg arbejdet bevidst for at sikre validitet ved min undersøgelse.  

Mine interview spørgsmåle var åbne og dermed  havde personerne ikke mulighed for at svar ja eller nej 

til mine stilte spørgsmåle.  

 

Inden vi kom igang med interviewet påminede jeg pædagogerne om at afbryde om de ikke kunne forstå 

hvad jeg mente, på grund af mit danske sprog. Jeg begyndte med interviewet ved at stille dem almene 

spørgsmål, som for eksempel deres alder, erfaring indenfor branchen osv. Derefter gik jeg videre til 

hovedspørgsmålene, hvor der også var underspørgsmåle som fulgte efter og dette var stort hjælp til at vi 

kunne gå dybere ind i emnet (se bilag 1) Larsen skriver at det er fordel med den kvalitative metode 

(Larsen, 2009).   

Under interviewet var det meget vigtigt at være fuldt koncenteret på hvad personerne sagde og samtidig 

være parat til at stille næste spørgsmål. Det var også vigtigt at være fleksibel, da det skete et par gange 

under interviewet, at nogle af personerne har besvaret til spørgsmåle som skulle komme senere under 

interviewet. 

 

Jeg har valgt at anvende diktafon til at optage min interviews forløbet, samtidig tog jeg små noter som 

for eksempel personernes kropssrog og mimik. Dette gjorde jeg for at kunne anvende det, når jeg skulle 

til at skive min analyse del.  Mine interviews varede mellem 40-50 minutter for per person. 
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6.2 Passiv deltagende observation 

 

Jeg har udført observation  i fire tilfælde i fire forskellige afdelinger som var i to forskellige 

daginstitutioner. Typen af min observation var ikke deltagende observation, som indebærer at jeg som 

observator ikke var delagtige i den, og i stedet for stod jeg udenfor og tog små notater (Larsen, 2009:90) 

Jeg valgte at gøre  min observation inden jeg udførte mit interview for at få et bedre indblik og for at 

undgå at personerne skulle blive påvirket af min undersøgelse, men jeg går ud fra at mit tilstedeværelse 

har påvirket dem og personerne vidste også lidt i forvejen hvad det drejede sig om, eftersom jeg oplyste 

dem lidt da jeg havde ringet for at bestille tid for interview. Samtidig havde pædagogerne også oplyst 

børnene om at jeg skulle komme og besøge dem. Jeg har observeret hver afdelinger imellem 50 minutter 

– 75 minutter, og fik samlet gode materialer for den som jeg har været der. Selvfølgelig ville det have 

været bedre hvis jeg kunne få mulighed for at observere i længere tid. Patel & Davidson (2003) mener at 

jo længere observatoren er til stede, jo mere vænner personerne som er til stede og deres handlinger 

bliver mere almindelige (Patel & Davidson, 2003:97).  

For at få bred emperisk data , har jeg udført min observation efter en liste som forfatteren Spradley har 

dannet i Kullbergs bog ”Etnografi i klassrummet”. Listen indeholder små notater som har hjulpet mig i 

at huske, når jeg selv skulle tage små notater  

 

 Rum: den fysiske plads 

 Skuespiller: de inkluderende personer 

 Aktivitet: individers handlinger som de udfører 

 Genstand/objekt: de fysiske ting som fremkommer. 

 Handling: enkelte handlinger som bliver udført af individer. 

 Hændelse: relaterede aktiviteter som individer udfør 

 Tid: de konsekvenser som kan opstå med tiden 

 Mål: hvad er individers mål 

 Følelse: de følelser som udtrykkes og opleves (Kullberg, 2004:104) 

 



24 
 

6.3 Etik 

 

Under min undersøgning har jeg taget hensyn til forskningsetiske principper fra videnskabsrådet som er 

et krav at gennemførere inden der foretages forskning eller undersøgelse. Disse krav deles i fire 

kategorier og er således (Larsen, 2009). 

 

Første krav er informationskravet, hvor  pædagogerne  skal oplyse om undersøgningens indhold og 

samtidig på hvilket måde undersøgningen skal foretages (Larsen, 2009). Under min kontakt via 

telefonen gav jeg kort information til dem,  hvilket emne som skal foretages og hvor jeg skal anvende 

dem. Pædagogerne blev også oplyst om at mit ønske er at anvende diktafon for at optage hele interview 

forløbet, så jeg kan anvende det senere under mit arbejde skrivning. Alle fire pædagogerne anså at det 

var ok med diktafonen og samtidig ikke behøvde skriftlig dokumentation for mere information eftersom 

det var nok med den information som de fik gennem telefonenen. 

 

Anden krav er samtykkekravet. Eftersom undersøgning er frivilligt skal pædagogerne blive oplyst om at 

de har ret til at bestemme hvor længe og på hvilket vilkår de vil deltage. De altid har ret til at sige op ved 

tilfælde de ikke ønsker at  fortsætte (Larsen, 2009). Under telefon samtalen og inden interviewet oplyste 

jeg pædagogerne om deres ret til at sige op ved tilfælde de ikke ønsker at fortsætte. Samtidig med hvor 

lang tid interviewet vil cirka varer. 

 

Tredelje krav er fortrolighedskravet, der skal pædagogerne som bliver deltaget i undersøgning oplyses 

om at undersøgning skal være anonym og at  personlige oplysninger bliver holdt skjult (Larsen, 2009). 

Under telefon samtalen og inden interviewet blev pædagogerne  informeret om at deres og 

daginstitutionens navn ikke bliver vævnt under opgave skrivningen, istedet bliver der nævnt fiktive 

navn.  

 

Fjerde krav er nyttigekravet, hvor pædagogerne skal blive oplyst om at alt data som bliver samlet bliver 

kun anvendt indenfor forskningen (Larsen, 2009). Pædagogerne blev oplyst både under telefon samtalen 

og inden interviewet, om at alle oplysninger og materialer som bliver foretaget bliver absolut ikke 

anvendt af nogen andre end mig, og at alt bliver smidt væk efter eksamensarbejdets godkendelse. 
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6.4 Udvælgelse 

 

Eftersom jeg skulle udføre min undersøgning i en kommune som både havde multikulturelle og 

monokulturelle daginstitutioner, begyndte jeg med at undersøge på nettet for at vælge kommunen. Efter 

valget, har jeg først kontaktet kommunen og derefter  daginstitutionen som gav mig nærmere 

oplysninger om institutionerne. Jeg valgte at ringe til daginstitutioner for at bestille tid til interview og 

observation med dem hvis de også blev interesseret. Begge institutioner modtog mit opkald meget pænt 

og viste interesse for at ville hjælpe. Jeg udførte to interviews og to observationer i hver sin institution, 

sammenlagt blev der fire interviews og fire observationer.  
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7.Analyse- og resultatvisning  
 

 

Under denne rubrik bliver både analys delen og resultat delen introduceret. Resultatet udfra mine  

interviws kommer til at  presenteres samtidig med at de udførte observationerne også bliver tilføjet. For 

at kunne få et klart billede af problemformulering skal analysen og resultaten delvis knyttes an til 

litteraturen, samtidig med teori anknytninger som tilhører til Lev S. Vygotskij og Jean Piaget. 

 

7.1 Præsentation af kommunen og daginstitutionerne 

 

 

Her præsenteres kort kommunen som daginstitutionerne befinder sig i, samtidig med der også bliver 

kort præsentationer af de to forskellige daginstitutioner. 

 

X kommunen er en af de største kommuner i Sverige med 80 000  beboere,en statistik fra års tal 2008 

viser at 24,7 % af beboere er børn mellem 0-17 år gammel, 12 % af dem er de ældre mennesker som er 

over 65 år. Da det er et multikuturelt kommunen viser statistikken at 14 % af dem er udenlanske beboere 

og 35 %  er udenlanskfødte.  

I kommunen er der i alt 66 daginstitutioner og de to daginstitutioner som jeg har valgt er to af dem.  

 

Daginstitutionen 1 ligger i et monokulturelt område hvor der er mest villaer og rækkehuse omkring sig. 

Der er 2 afdelinger i institutionen med 39 børn i aldersgruppe 1-5 år. 

 

Daginstitutionen 2 er en stor institution med 7 afdelinger, som ligger i et multikulturelt område imellem 

høje lejligheder. Afdelingerne har forskellige aldersgrupper af børn imellem 1 – 5 år.  

 

7.2 Præsentation af pædagogerne 

 

 

Her gives der kort beskrivninger af pædagogerne som har deltaget i mine interviews om deres alder , 

uddannelse, hvor lang tid de har arbejdet indenfor deres branche og samtidig hvor lang tid de har 

arbejdet i den nuværende institution. Hver pædagog får et opdigtet navn som ikke passer i 

virkeligheden. 
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Anna er 46 år gammel og har uddannet sig til pædagog for 20 år siden og har arbejdet indenfor sin 

branche siden. I den nuværende daginstitution 1 som ligger i et monokulturelt område har Anna arbejdet 

i ca 5 måneder. Indenfor sit arbejdsliv har hun for det meste arbejdet med børn som har en svensk 

baggrund. 

 

Berit er 39 år og er uddannet som pædagog. Hun har arbejdet 4 år i den nuværende daginstitution 1 som 

ligger i et monokulturelt område, og indenfor branchen har hun arbejdet i 21 år. Gennem sit arbejdsliv 

har Berit prøvet at arbejde med børn med forskellige baggrunde. 

 

Camilla er 32 år og blev uddannet som pædagog for 6 år siden. I den nuværnede daginstitution 2 som 

ligger i et multikulturelt område har hun arbejdet i over 1 år. Gennem sit arbejdsliv har Camilla prøvet at 

arbejde med børn som har forskellige baggrunde. 

 

Ditte er 33 år og er uddannet pædagog. Hun har arbejdet i ca 2 år, i den nuværende daginstitution 2  som 

ligger i et multikulturelt område og indenfor branchen har hun arbejdet i ca 4-5 år. Ditte  har i sit 

arbejdsliv prøvet at arbejde med børn som har forskellige baggrunde.  

 

 

7.3 Fri legens betydning i daginstitutioner 

 

 

Alle pædagoger der blev interviewet anser at fri leg har en stor betydning for børnenes omfattende 

udvikling. De er næsten allesammen overens med at børn udvikler deres socialesamspil, fantasi og sprog 

gennem legen. 

 

 

Anna som arbejder på den monokulturelle daginstitutionen påpeger at fri lege har en stor betydelse for 

barnets udvikling da  den er med til, at det sociale samspil udvikles, at de lærer at vente på deres tur, at 

deres fantasi bliver stimuleret, at de udvikler sig fagligt og at deres sprog kundskab bliver udviklet. 

Dette kan knyttes an til läroplanen, som beskriver hvor vigtigt legen er.  

 

”I lekens och det lustfyllda lärandets olika former stimuleras fantasi, inlevelse, 

kommunikation och förmåga till symboliskt tänkande samt förmåga att samarbeta och lösa 

problem.” (Lpfö 98:6) 
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Under den tid som jeg befandt mig i begge daginstitutioner fik jeg fornemmelsen af at der var en god 

stemning i miljøet. Børn var glade og legede sammen med forskellige legetøje og aktiviteter.  

I begge daginstitutionerne kunne der bemærkes at børn godt kunne lide at lege sammen, selvom at det 

var forskellige aktiviteter som de var igang med. Deres aktivitet var blandt andet at tegne, spille spil 

eller lege ved køkkenhjørnet. Det som kunne bemærkes på deres leg var, at der opstod sociale samspil 

mellem dem under deres fri leg. Børnene var godt igang med at udføre aktivitet samtidig med at de lærte 

sig at samarbejde med hinanden.  

Da jeg kom til  afdelingen i den monokulturelle daginstitutionen mødte jeg dem under deres fri lege. Det 

første jeg lagde mærke til var tre børn som var i gang med sammenleg under min passive observation, 

dette er et af måden at lege som  også beskrives i det tidligere undersøgelse  af Hwang og Nilsson 

(Hwang & Nilsson, 2003: 173). To af børnene var imellem tre og fire år gamle mens den tredelje barn 

var ca. to år gammel. De var igang med at lege med biler, hvor alle biler havde forskellige farver. Den 

yngste af børnene havde svært ved at kende til farverne, dermed hjalp de to andre børn den yngste barn 

ved at fortælle og vise hvilken farve bilen havde. Denne situation bekræfter Vigotskijs teori om at 

børnenes sociale skabte aktivitet, danner sammen arbejde imellem dem og samtidig med at børn 

udvikler af dem som de lærer af hinanden (Hägglund, 1989:37). 

 

Anna fra den monokulturelle daginstitution mener at under børnenes sociale samspil i deres fri lege 

lærer børn at tage hensyn til hinanden, samtidig med at de lærer at dele ideer, legetøje og materialer med 

hinanden. Med dette træner de sig i at give og tage fra hinanden, som forstærker den sociale samspil 

imellem dem.  Børnene lærer samtidig at lege efter nogle regler som ikke kun bliver sat af dem selv, 

men også af de andre børn som er med i legen.  Regellege går ind i børnenes interesse områder når de er 

kommer til 5 års alderen, som Hwang og Nilsson skriver (Hwang & Nilsson, 2003:173). 

 

Ifølge Camilla fra den multukulturelle daginstitutionen er fri leg meget vigtigt, der deler de nemlig 

erfaringer med hinanden ud fra de sociale samspil  som opstår, samtidig med at de også udvikler deres 

fantasi. De sociale børn oplever meget til dagligt i daginstitutionen, der hjemme med familien eller med 

slægtninger, mener hun. Når børn kommer til daginstitutionen efter en weekend, kan der bemærkes på 

børn om de har lært eller oplevet noget interessant eller spændende ud fra deres lege. Camilla mener at 

børn vil prøve eller udføre det selv, som de har set eller hørt af nogen andre.  

 



29 
 

Ditte fra den multikulturelle daginstitution understreger på at det sociale samspil i legen er næsten 

uundgåeligt,da de fleste børn har tendens og vilje til at lege med hinanden. Hun mener at samspilet gør 

børnene meget glade og især når de får mulighed for at bestemme og styre legen. Samtidig skaber 

socialt samspil i legen en træning for børn i at hjælpe hinanden, støtte hinanden og skabe empati med 

hinanden. 

Eftersom børn i daginstitution 2 består for det fleste af børn med et multietnisk baggrunde i forskellige 

alder, begås de med hinanden med forskellige kultur, religion og sprog. Dette kan gøre samspillet mere 

besværligt hvis børn har svært ved at forstå hinanden på grund af deres sproglig brist (som vi skal 

komme ind på senere). Omvendt kan det også være en fordel da de vil få mulighed for at lære at 

samarbejde med andre børn i forskellige alder som har et andet modersmål og kultur end dem selv. 

Forskelligheder på børn kan gøre at der bliver skabt forskellige interesser og måder for samspil i 

børnenes lege. Dette stemmer overens med Vygotskijs teori om at kognitive samspil medfører til 

kognitive udvikling og er legens vigtigste del, og at børnenes alder, kultur og erfaring har betydning i 

hvad de interesser sig i og har lyst til (Hägglund, 1989:37). 

 

 

Når det gælder børnenes sprog, understreger to pædagoger  i den multikulturelle daginstitution 2 at 

sproget spiller en stor rolle i børnenes lege, da de samtidig med at anvende sproget udvikler de den også. 

De mener at sproget går blandt andet ind i børnenes socialsampil og ind i deres fantasin og påvirker 

dem. Dermed er det godt at anvende sproget hele tiden især når det er sproglige børn.  

To andre pædagoger i daginstitutionen 1, som er en monokulturel daginstitution,  mener at selvfølgelig 

er det meget vigtigt at udvikle sproget, men samtidig behøver børn ikke andvende sproget i alle 

aktiviteter som bliver foretaget i daginstitutionen. Anna fra daginstitution 1 forklarer at børn kan lege 

ved siden af hinanden uden at snakke. I dette tilfælde spiller sproget ikke en så stor rolle. 

 

Berit fra daginstitution 1 mener at børn anvender deres verbale kommunikationsevne til det meste del af 

deres lege. Nogle gange kan der opstå nogle situationer hvor de overhovedet ikke snakker med 

hinanden, der er det ikke verbale kommunikation som tager pladsen i legen, og dette er et typen at lege 

på mener hun.  Børn kan lege forskellige typer af lege, hvor rollegen er et af typen af leg, som også kan 

leges stille uden at anvende sproget. Det er det den ikke verbale kommunikation som træder frem i 

legen, her kan børn igen udvikle sig ved at se det visuelt, mener Berit. Dette påpeger på Knutsdotter – 

Olofsson beskrivelse på at leg kan være et måde for børn for at udtrykke sig selv ud fra deres 

legehandlinger, når de ikke kan udtrykke sig selv med ord (Knutsdotter – Olofsson, 2007:78). 
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Alle børn er fri og kan vælge en leg ud fra deres eget interesse og lyst, forklarer Berit. Der påpeger hun, 

ligesom Vygotskij gør, at børn kan selv bestemme og styre reglerne i legen. Børn skal lærer sig at 

udvikle og styre sig fra situationsbestemte begrænsninger, derimod skal børn blive styret i sin adfærd  af 

situationen, hvad de kan se, høre, smage, føle og lugte (Löfdahl, 2004:49). 

 

Ditte i den multietniske daginstitution forklarer at, eftersom næsten alle børn i daginstitutionen har 

indvandrer baggrund er det meget vigtigt for børnene at de udvikler deres sprogkundskab under deres 

lege. Derefter giver hun eksempel med at der er mange børn i denne daginstitution som har brist på 

ordforråd og som oftest ikke kan beskrive sine tanker og ønsker. Dermed anvender de som regel deres 

kropssprog for at forklare det som de de ikke kan forklare verbalt. Ditte mener selvfølgelig ikke at det er 

dårligt at børn anvender deres kropssprog, men pædagogerne i daginstitutionen ønsker heller at de 

andvender den verbale kommunikationen for at kunne bedre udtrykke sig, som også vil udvikle deres 

leg. Der tager hun den samme faktor op som Vygotskij, som påpeger at sprog i leg er tænkningens 

sociale udtryk, hvor den sociale går forud for det individuelle. Samtidig mener Vygotskij at sprogets 

funktion er grundlag for al intelligensudviklingen (Löfdahl, 2002:14). 

 

 

Når det gælder fantasi anser alle fire pædagoger som jeg har udført interview med, at det er meget 

vigtigt at børn anvender eller kan anvende deres fantasi under deres lege. 

 

Ifølge Ditte er fantasi meget vigtigt,eftersom det spiller en stor rolle i barnets udvikling. Hun mener at 

børn udvikler deres fantasi ud fra det som det de oplever fra virkeligheden, samtidig med at de også kan 

udvikle deres fantasi ud fra det som de ikke kender til  eller har oplevet i den virkelig verden. Legetøje, 

materialer og miljøet er også  vigtige hjælpemiddeler som kan hjælpe børn med at udvikle deres fantasi 

mener hun. Ditte anser at børn ofte er mere glade når de er udenfor, der har de store miljøer som giver 

bedre mulighed for at de kan frit bevæge sig uden at forstyrre eller blive forstyrret af nogen andre børn 

under deres lege. Når børn er udenfor i gården kan man ofte se hvordan og hvor meget de anvender 

deres fantasi. De får nemlig mulighed for at anvende naturen som material til deres 

forestillningslege,som for eksempel en lang gren fra busken kan være en lang og stort hugorm i deres 

leg, fortæller hun.  

Under vis tid i min observations tilfælde i den multietnisk daginstitutionen var børnene udenfor i 

legepladsen. Der var en situation som fik mig til at koncentrere mig til punktet hvor begivenhed foregik. 

Der var to drenge som havde taget et sjippetov og lagt den i en sandkasse og derefter begyndte at skrige 

”hjælp der er en slange her, hjælp”. Ud fra det kunne der fornemmes at barnet var igang med at anvende 
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sin fantasi. Logisk tænkt er det næsten helt umuligt nu til dags at se en slange i legetøjssandkassen, 

dermed går jeg ude fra at det ikke er noget som børn kan genkende eller tage fra den virkelig verden 

eller noget som de oplever til dagligdag. I den femte läroplanen på side 9, beskrives at det er meget 

vigtigt at anvende udendørs aktiviteter som der anvendes indendørs aktivitet, og dette er den samme 

mening som pædagogen Ditte også har. 

 

Når det gælder fantasien i legen mener pædagogen Camilla, at fantasien er en del af børnenes lege. Børn 

udtrykker sine tanker  ved at anvende sin fantasievne i legen. Der mener hun det samme som der bliver 

nævnt i tidligere undersøgelse at fantasien er det som man tænker sig (Knusdotter – Olofsson, 2003:67).  

Fortsat forklarer Camilla at børn kan videre udvikle sin fantasi ved at lege og  samtidig ved at komme i 

møde med nogen nye interessante ting eller fænomen. Derefter giver hun et eksempel på et barn under 

fælles bil lege med andre børn, som vil forklare de andre børn at han er igang med at lave en parallel 

parkering, det udgår han fra virkeligheden, som også bliver nævnt i tidligere undersøgelse, at fantsien 

forholder og udgår fra virkeligheden (Knusdotter – Olofsson, 2003:73). 

 

Under den tid som jeg befandt mig i den monokulturelle daginstitution, kunne der tydeligt ses og 

fornemmes hvor fantasi fulde børn kan være under deres fri lege som foregik udenfor. Der var fem børn 

på omkring fem års alderen som legede rolleleg i den store legeplads , hvor tre af børnene lå på sandet 

mens de to andre børn var øverst oppe på skibet. Fra øverst oppe fra skibet lod de som om de var to 

kaptajner som sejlede ude i havet og pludselig så de tre mænd som var ved at drukne. Der skyndte de sig 

at kaste et sjippetov efter mændene som forstillede et greb for at kunne tage mændene op på skibet. Der 

andvendte børn deres fantasi til at lege forestillningslege, som ofte bliver valgt af børnene selv.  

 

7.4 Pædagogens rolle i børnenes fri lege 

 

Alle fire pædagoger som er blevet interviewet i de to forskellige dagintitutioner var enige om, at det er 

meget vigtigt som pædagog at prøve at holde sig så meget som muligt tilbage, og ikke blande sig til 

børnenes lege.  
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Anna forklarer at det er vigtigt som en pædagog at kende sine grænser når børnene leger. Børn skal helst 

selv lege med hinanden under fri lege, og prøve at undgå at få pædagogerne med i legen. Dette skyldes 

at børn må tænke sig frit, fantasere sig frit og se på tingene ud fra sit eget perspektiv og ikke ud fra den 

voksnes perspektiv. Fortsæt forklarer hun at børn må være selvstændige og må prøve at klare næsten alt 

selv (det som man kan forvente af et barn) for at kunne træne sig til nye forståelser og nye beslutninger. 

Lillemyr beskriver også i bogen ”Lek på alvor. Teorier om lek under förskoleåren” at pædagogerne må 

være klar over deres grænser, samtidig med de har kunskab om legens karakteriske egenskaber 

(Lillemyr, 1990:124). Denne fremgangsmåde som Anna tager, er den samme som Vygotskij teori om at 

legen er en frigørelse fra nuet og at under legen træner børn i at anvende regler, virkelighedsopfatning 

og i de sociale roller (Hwang & Nilsson, 2003:172). 

 

Camilla som arbejder i et multikulturelt daginstitutionen forklarer at, en pædagog ikke skal direkte gå 

ind i børnenes leg eftersom forsigtighed er meget vigtigt da det er børnenes eget fantasileg som de er 

igang med. Hun mener at man skal lade børn være i deres egne verden så de selv kan styrer den, ellers 

bliver det ikke børnenes fri leg, men en voksen styret leg. Dette stemmer overens med det som 

Vygotskij siger, at pædagogerne skal være forsigtige  med at reagere eller blande sig i deres lege, 

samtidig med at pædagogerne må kende sine grænser og sit mål så legen ikke bliver ødelagt (Arner & 

Tellgren, 2006). 

 

Både  pædagoger som arbejder i den multikulturelle daginstitution og i den monokulturelle 

daginstitutionen, mener at som pædagog skal man undgå at blande sig i børnenes leg, men nogle gange 

kan der opstå noget nødstilfælde eller situationer under børns lege som kan få pædagogerne til at gå ind i 

legen og hjælpe til. Pædagogerne som arbejder i et multietnisk daginstitution mener, at de ikke altid kan  

udføre det i praksis, det som de normalt ser til at være rigtigt, eftersom der ofte opstår nogle nødtilfælde 

som får pædagogerne til at komme ind i børnenes lege. Ditte anser, at det er vigtigt som en pædagog at 

holde balancen og undgå med at gå for meget ind i legen. Vygotskij påpeger at de voksne kan en være 

stor hjælp for børn,da de som voksne har færdig udviklet erfaringer og tanker som kan hurtigt løse 

problemer. Han understreger at børn selv skal tænke frem til løsninger og at der skal være en 

demokratisk aftale imellem børn og de voksne, som skal medføre til at hvert individ er selvstændig og 

ansvarsfuld (Arner & Tellgren, 2006:58). 
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Anna forsøger ikke at blande sig i børnenes lege, hun er mest synligt observant. Hun forklarer at børn 

må føle sig trygge mens de leger, derfor er det vigtigt at børn kan se pædagogerne og pædagogerne kan 

se børn under deres lege. Anna blander sig i lege kun hvis børn ikke kan klare sig selv, når børn bliver 

sur og når hun begynder at bemærke at legen er ved at bryde. Hun mener, at pædagoger somme tider 

kan være med i begyndelsen til deres lege, for at hjælpe dem med at give start på deres leg. Så snart at 

hun bemærker at børn er godt igang med deres leg trækker hun sig tilbage. En anden grund til at hun kan 

være med i børnenes lege, er når de invitere hende til at lege sammen med dem, ved at for eksempel 

byde  te eller kaffe til hende, eller bare for at få hende til at  kigge på deres leg. Pædagogen fortæller at 

dette gør hun for at kunne vise børn og give dem  følelsen  at som en pædagog giver hun respekt for 

deres leg og  samtidig med for at gøre dem glad. Som Lillemyr også mener fra tidligere, er dette en af 

fem grunde til at en pædagog kan blande sig i børnenes leg (Lillemyr, 1990:124).  

 

Camilla prøver at være observant så meget som muligt, men dette er meget svært forklarer hun. 

Eftersom det er et multietnisk daginstitution er der oftest mange børn som har eller kan have problemer 

med sproget. Dette medfører til at hun ofte er med i begyndelsen af legen for at sætte børnene igang med 

at lege som blandt andet kan være rolleleg. En anden årsag til at hun blander sig i legen er når børn ikke 

kan komme igang med at lege selv, altså kan der være nogle børn som har problemer med at anvende 

deres fantasi.  Hendes tredje årsag er at hun er der for at hjælpe de børn som er små. Da afdelingen har 

børn som er fra alderen 1 – 5 år, er der små børn som kan have mere brug for hjælp end de ældre børn. 

Dette skyldes at små børn ikke kan lege med alle typer af legetøje eller materialer pågrund af deres alder 

og udvikling. Camilla fortæller at små børn som er cirka imellem 1- 2,5 år kan hurtigt tage nogle ting i 

munden, som kan være farlige for dem, derfor må hun tage frem og vise de legetøje som passer til 

barnets alder og få barnet sat igang med legen. Det er en type af leg som hedder funktionsleg, hvor 

Hwang og Nilsson mener at børn i disse alder prøver at ryste, kaste og tage ting i munden, som anses til 

at være meget sjovt fra deres synsvinkel.  

Dette stemmer også overens med Piagets udviklingsteori om at børnenes kognitive udvikling af 

tænkning er relateret til deres alder. Den Senso- motorisk face som er fra alderen 0-2 år har typisk 

kendetegn for sanse- og bevælgeskontakt med omverdenen, altså sker børn motoriske aktivitet ved at 

udforsker det ydre  handlinger, som stemmer overens med det som Camilla har sagt om små børn 

(Hwang & Nilsson, 2003:46). 
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Ditte anser det som en ulempe at børn ikke altid kan anvende deres fantasi i deres fri lege. I sådanne  

situationer bliver hun, nødt til at gå ind i legen og hjælpe barnet med at komme igang med legen. Ditte 

mener at det er vigtigt at børn har selvtillid, interesse og lyst til at lege, ellers er det ifølge hendes 

mening deres pligt som en pædagog at hjælpe børn. Hun påstår at børn skal opmuntres for at skabe 

interesse og lyst på dem til at lege.  

 

Ditte anslutter til Olofssons citat som er blevet nævnt i tidligere undersøgelse  om vokens/pædagogens 

rolle i barnets leg.  

 

”Lek uppstår inte av sig själv. Leken behöver uppmuntran och näring. Leken behöver 

vuxna som pratar lekens språk, som är barnens språk” (Olofsson, 2007:118). 

 

Når det gælder om pædagogernes og samtidig institutionernes rolle i børnenes lege mener alle fire 

pædagoger som arbejder i de to forkellige daginstitutioner, at de som pædagog og samtidig  

institutionerne har en stor rolle i at udvikle og bevirke i børnenes lege. 

 

Ditte som arbejder i den multietniske daginstitution anser at det er vigtigt at et barn føler sig trygt og 

tilpas under den tid som barnet befinder sig i  daginstituionen, og det er både pædagogernes og 

daginstitutions pligt at give den tryghed til barnet. Derefter er det vigtigt at anskaffe sig gode og 

udviklende materialer til børn som de kan anvende. For at kunne gøre det mener hun at man skal holde 

godt øje med børnene, og kigge efter hvilket materialer eller legetøje de behøver i afdelingen som kan 

være relevante for dem at anvende. Ditte mener, at i den nuværende daginstituion som hun har arbejdet i 

ca. 2 år har hun ikke anset at der er meget manglende materialer eller legetøje. De manglende ting som 

er meget vigtige, plejer institutionen at skaffe så hurtigt så muligt forklarer hun.   

 

Berit som arbejder i den monokulturelle daginstituion anser at det er vigtigt som pædagog at skaffe 

materialer og skaffe miljøer efter børnenes ønsker. Eftersom hvert barn kan have forskellige ønsker kan 

det nogle gange være svært at opfylde deres ønsker mener hun. Berit har i løbet af de fire år som hun 

arbejdet i den nuværende  afdeling i daginstitution, ikke haft stort betydende mangel på materialer eller 

legetøjer. De typiske legetøje som børnene foretrækker at lege med blandt andet dukker, køkkenhjørner, 

forkellige klodser og biler befinder ofte ifølge hendes mening i alle daginstitutioner.  
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Anna som også arbejder i den monokulturelle daginstitutionen mener også at det er meget vigtigt at 

skaffe materialer/legetøje og miljøer for børn som de kan anvende under deres leg. Hun anser at der altid 

er mangel på legetøje i daginstitutioner, og at det aldrig er nok med materialer. Anna mener at som 

pædagog skal der altid skaffes nye og gode materialer som kan udvikle børnenes fantasi samtidig med at 

det skal skabe lyst og interesse hos børn.  

 

Camilla som arbejder i den multikulturelle daginstitution mener at som pædagog kan hun byde de 

legetøje som, daginstitutionen kan byde. På den anden side mener hun at børn ikke altid behøver at lege 

med legetøje, men at miljøet også spiller en stor rolle i børnenes lege verden. Hun mener at som 

pædagog kan man skaffe nye og interessente miljøer for børn som kan tiltrække dem. Der er det vigtigt 

at lærer at  anvende de materialer som findes i daginstitutionen. Denne indsats kunne jeg godt fornemme 

på Camilla under tilværelsen i daginstitutionen  
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8.Afslutende konklusion  
 

 

Det sluttene afsnit kommer til at bestå af argumenter samtidig med forklaringer og vurderinger omkring 

problemformuleringerne som blev behandlet under arbejdet. 

 

Ud fra undersøgelsen er jeg blandt andet kommet frem til at, under fri leg får børn mulighed for selv  at 

vælge, betemme og styre legen ud fra sine egne interesser og ønsker. Børn kan lege på mange måder 

forskellige typer af lege efter deres eget valg. Dette konfirmere Lillemyrs karkteriske beskrivninger om 

hvad leg er (Lillemyr, 1990:15), og samtidig også Hwang og Nilssons beskrivninger om de forskellige 

typer af lege og forskellige måder som børnene kan lege på (Hwang & Nilsson, 2003:173).  

 

Det første betydende fakta som jeg har bekræftet gennem undersøgelse er at børn bliver kognitiv 

udviklet under deres lege. Børn lærer at arbejde sammen med de andre børn under deres lege og ud fra 

det fremstår der sociale samspil. Samspillet giver mulighed for at børn lærer hinanden at kende, 

samtidig med at respektere hinanden og deres tanker. Eftersom børn som går i daginstitution 2 befinder  

sig i et miljø som er multietnisk, har børnene mulighed for at udføre sociale samspil med  mange 

forkellige andre børn, som har forskellige baggrunde. I daginstitutionen 1 har børnene også mulighed for 

at udvikle deres sociale samspil som vil blive med hjælp til deres kognitiv udvikling. Forskellen er at de 

ikke har mulighed for at samarbejde med andre børn som har en anden baggrund end svensk.  

 

Andet vigtigt faktum som jeg bekræftet er at fri lege/lege har en stor betydning i at børn kan anvende 

deres fantasi samtidig med at de udvikler den. Dette gælder for børn som både befinder sig i multietnisk 

daginstitution og i den monoetniske daginstitution.  Under legen anvender børn deres fantasi, som er 

med hjælp til at udvikle dem, samtidig med at det hjælper at udføre aktiviteten.  

Eftersom hvert barn anvender sit eget fantasi ud fra de erfaringer og minder som de har fra tidligere, 

medfører det til at børn kan lærer meget fra hinanden under deres lege. At børn udvikler deres fantasi 

under lege er samtidig bekræftning af Knutsdotter – Olofsson som også mener det samme  

(Knutsdotter – Olofsson, 2003:60). 
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Tredje vigtigt faktum som jeg har studeret og bekræftet er, at sprog bliver skabt gennem børnenes leg. 

Under lege får børn mulighed for at anvende deres sprog, samtidig med at de udvikler den. Denne 

udvikling sker blandt andet ved at børn under legen hører nye ord fra sin kammerat som han/hun leger 

tilsammen med. Dette har stort betydelse og er mere med hjælp for børn med multietnisk baggrunde  

som går i daginstitutionen 2. Disse børn får nemlig ofte problemer med at udtrykke sig på grund af deres 

sproglige brist. De børn med svenk baggrunde i daginstitution 1 udvikler også deres sprog gennem lege, 

men de har ikke stort mangel på at udvikle sproget, som der behøves i daginstituionen 2.  

 

Som besvarelse til en af min problemformulering er jeg kommet mig frem til at pædagogerne på 

daginstitutionerne har mange forskellige roller i børnenes lege. Den første og en af aller vigtigste rolle 

som de har er, at give følelsen af tryghed som godt kunne fornemmes i begge daginstitutioner som 

udførelsen af undersøgelsen foregik i. Dermed anderkendes  også Lillemyrs mening om at et af vigtige 

rolle pædagogerne har er at give tryghed for børn (Wahlström, 2003:171). 

Pædagogerne er med til at hjælpe, samtidig med at de også er vejleder for børn. De observere børnene 

under deres leg og lade dem selv lege, uden at de som voksne er med i det. Der kan opstå nogle 

situatitoner som kan medføre til at pædagogerne kan deltage i børnenes lege, og disse situationer er 

blandt andet når børnene invitere pædagogerne til at lege med dem eller når pædagogerne kan fornemme 

at legen er ved at bryde. Pædagogerne i den multietniske daginstitution kan ofte blive tvunget til at 

opstarte legen med børnene og senere trække sig tilbage, dette skyldes børnenes manglende sprog som 

kan medføre til at de har svært ved at kommunikere eller opstarte en leg. Altså kan der være der lidt 

mere ekstra arbejde og opmærksomhed for de to pædagoger som arbejder i den multietniske 

daginstitution. Disse årsager som kan få pædagogerne til at deltage i børns lege konfirmere samtidig 

Lillemyrs samme beskrivninger om hvilke grunde som kan få pædagogerne til at deltage i børnenes 

lege.  

 

Pædagogerne i begge daginstitutioner er med til at byde nye og interessente materialer/legetøje og 

samtidig miljøer for børn efter deres behov, som kan være med hjælp for deres kognitive udvikling.  

 

Slut resultat fra min undersøgning er jeg kommet frem til, at ud fra forskellige aktiviteter og lege 

udvikler børn sig under deres fri lege, og dette gælder både for børn som går i monokulturelle 

daginstitutioner og for de børn som går i den multietnisk daginistitution. Børn udvikler blandt andet 

deres socialsamspil, fantasi og sprog evner under deres lege.  I den multikulturelle daginstitution kan 

børn have sproglige brist i forhold til børn i den monokulturelle daginstitution. Dette brist vil påvirke 

børnenes socialsamspil og fantasi, som vil medføre til at det også påvirker børnenes leg.  
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Der er pædagogernes rolle at hjælpe børn, så deres leg ikke bliver påvirket. I denne situation har 

pædagoger i den multikulturelle dagintitution mere arbejde end de pædagogerne som er i den 

monokulturelle daginstitutionen. 

Samtidig med at min undersøgelse bekræfter Jean Piagets teori om at den kognetive udviklingen af 

tænkningen, er relateret til alderen. Børnenes forskellige aktiviteter som de udfører har påvirkning af 

hvor gammel barnet er. Senere i fremtiden når børn bliver ældre kommer den sociale samspil ind i børns 

verden, og legene antar en karakter som bekræfter Lev Semënovič Vygotskij´s teori om at udfra den 

social samspil imellem børn lærer børn at samarbejde og ved siden af det udvikler sig. 

 

 

9.Videre forskning 
 

Efter denne gennemførte undersøgning kan der  undesøges videre fra mange forskellige synsvinkler. 

Emnet leg kan give mulighed for at undersøge om fri leg er mere rigt og udviklende for børn, både  når 

de er indenfor og leger eller når de er udenfor og leger i daginstitutionen. Her kan der gøres 

undersøgning på miljø-daginstitutioner og de almindelige daginstitutioner. En anden undersøgelse som 

kan videre forskes er om hvilket påvirkning forældrene og deres uddannelse  har i deres barns fri lege.  
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11.Bilag 1 

 

Intervjuguide 

 

Allmän fakta: 

a) Ålder 

b) Utbildning 

c) Hur länge har du arbetet inom branschen? 

d) Hur länge har du arbetet i den här förskolan? 

e) Vilka språk kunskaper har du? 

f) Känner du till andra kultur än den svenska kulturen? 

g) Övrigt 

 

Intervjufrågor: 

1. Kan du kort beskriva hur en dag ser ut för ett barn? (hur den börjar och slutar) 

2. Vad intresserar barn sig mest för i förskolan? 

3. Vad för mål har förskolan med den fria leken? 

4. Hur brukar den fria leken se ut i er avdelning? 

5. På vilket sått sker det sociala samspelet mellan barnen under deras fria lek? (Teori: Vygotskij & 

Piaget) 

 På vilket sätt bearbetar barnen sina erfarenheter i kombination med fantasi inom den fria 

leken? 

6. Vad anser ni kring meningen med den fria leken? 

7. Vad lär sig barnen under den fria leken? 

8. Vad är för- och nackdelarna med den fria leken? 

9. Hur sker den verbala kommunikationen (genom tal) mellan barnen under den fria leken? 

 Hur sker den icke verbala kommunikationen (kroppsliga) mellan barnen under den fria 

leken? 

10. Vem är det som skapar reglerna i den fria leken? 

 Hur skapas reglerna i den fria leken? 

11. Brukar ni/pedagoger blanda er i den fria leken samt hur? 

 Vilken typ av roll tar du/ni/pedagoger roll i den fria leken? 
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12. Vad gör du som pedagog för att förskolan blir så givande som möjligt för barnet? 

 Vilka möjligheter skapar förskolan för att den fria leken skall bli så givande som möjligt?    

 Vilken typ av material/föremål väljer barnen att använda under sin fria lek? 

13. I vilka miljöer väljer barnen oftast att leka sina fria lekar i? 

14. Vilka möjligheter skapar förskolan för att den fria leken skall bli så givande som möjligt?    

 


