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The aim of this study is to describe successful strategies to include children in free play activities at the 

preschool. The methods that pedagogues use to act and work with excluded children will be examined. 

To get answers to my questions I have conducted interviews with five pedagogues in four preschools. 

During interviews they mention two different approaches to encourage free play activity. One way was 

to participate and play along with the children. The other approach was to let the children play by 

themselves and only interact when there are disagreements between the children.  

 

During analysis of the assembled data I have used the sociocultural perspective developed by Vygotskij.  

In the study the pedagogues describe different ways to reduce the risk that children will be excluded. 

The study also includes suggestions and thoughts about why some children are excluded in free play and 

how they can be encouraged to participate in the activity. 

 

The pedagogues that were interviewed seemed to be very aware of the problem. I observed that they 

have high ambitions to include all children in free play activities. I raise the question about how they 

manage to fulfill the goal of including children when there are time constraints and many children with 

different needs in large groups.  At the same time there are many other requirements that the pedagogues 

have to fulfill. 
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1 Inledning och bakgrund  

Jag har arbetat på olika förskolor som barnskötare i sju år. Då träffade jag många barn. De flesta klarade 

sig utmärkt men det fanns barn som drog sig undan, satt för sig själva eller ständigt följde efter 

pedagogen. Dessa barn berörde mig allra mest. Varför lekte de inte och hur skulle man kunna få dem att 

börja leka? Jag började då aktivt söka mer kunskap och tog del av andra pedagogers praktiska råd för att 

kunna stödja exkluderade barn på ett bättre sätt, men saknade ett djupare perspektiv. Det var därför 

naturligt för mig att välja det här området för mitt examensarbete. 

 

I den här uppsatsen har jag valt att utgå från pedagogernas perspektiv. Med hjälp av detta vill jag 

undersöka hur pedagoger förhåller sig till och stöder exkluderade barn. 

 

Enligt den pedagogiska förskoleledaren Pape definieras fri lek som den tid då barn inte styrs eller 

organiseras av vuxna. Dagligen exkluderas barn från den sociala delen av den fria leken. I stället kan 

exkluderade barn välja att göra aktiviteter som inte kräver någon inblandning av andra kamrater. Det 

finns också exkluderade barn som förblir passiva utan att engagera sig i någon aktivitet (Pape, 2003, s. 

135). 

 

Forskaren Knutsdotter Olofsson som är fil dr och lektor i psykologi och pedagogik redogör för att 

barnen i leken utvecklar sociala lekregler, till exempel samförstånd, ömsesidighet och att turas om 

(Knutsdotter Olofsson, 1991, s. 38).  

 

Pape beskriver effekter av att barn inte leker. Tyvärr finns det i de flesta barngrupper på förskolor barn 

som bara deltar i leken i bland eller av någon anledning inte leker i grupp. Barn som inte leker riskerar 

att utveckla negativa mönster om de upplever sig själva som sämre än sina kompisar. Under den fria 

leken är det vanligt att pedagogerna är upptagna med annat och låter barnen leka ostört om barnen leker 

lugnt. Barn som är exkluderade behöver dock stöd från pedagoger för att överhuvudtaget ha en chans att 

inkluderas i leken. Exkluderade barn behöver bland annat hjälp med att tolka leksignaler och våga göra 

sin röst hörd. Den fria leken är nämligen inte självklar för alla barn utan en del barn behöver 

förkunskaper för att kunna delta (Pape, 2003, s. 140). 
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Enligt Skolverkets riktlinjer i Förskolans Läroplan ska pedagoger arbeta för att ge en god miljö för 

utveckling, lek och lärande. De ska då ha i åtanken att hjälpa de barn som av olika anledningar behöver 

stöd i sin utveckling (Skolverket, 2010, s. 11).  

 

Pape redogör för att exkluderade barn som inte kan leka är en gedigen utmaning för pedagoger, som kan 

ställa sig frågan hur de ska bära sig åt för att inkludera dessa i leken. För att hindra att en del av barnen 

får en negativ syn på sig själva och att de känner att de inte duger som kompis, krävs kompetenta 

pedagoger som har ett reflekterande förhållningssätt till leken. Pedagogerna behöver reflektera över vad 

som sker i den fria leken och vilka roller som barnen får och tar (Pape, 2003, s. 8-10).  

 

Enligt Förskolans Läroplan ska alla barn erbjudas en trygg miljö som samtidigt utmanar och lockar till 

lek och aktivitet. Den ska även locka barnen till att utforska omvärlden (Skolverket, 2010, s. 6).  

 

Psykologen Folkman, med specialbehörighet i pedagogik, beskriver hur de flesta pedagogerna på 

förskolor har stött på barn som tycks vara osynliga för omgivningen. Det kan vara barn som är så 

tystlåtna att det inte märks om de är på förskolan eller inte. De tysta barnen har ofta utvecklat olika 

överlevnadsstrategier för att klara sin vardag. Pedagoger kan komma att ge vissa exkluderade barn olika 

etiketter och roller. Ett sådant exempel är att exkluderade barn har psykosociala eller emotionella 

svårigheter. Ett annat är att pedagoger benämner dem som tysta barn. De ovan nämnda exemplen hjälper 

inte barnen att kunna förändra sin situation (Folkman, 1998, s. 14).  

 

I pedagogikforskaren Tullgrens doktorsavhandling ”Den välreglerade friheten – Att konstruera det 

lekande barnet” finns ett avsnitt om inneslutande och uteslutande tekniker. Där framhålls att 

pedagogerna styrs av samhällets och förskolans normer. Tullgren menar att normer fyller en viktig 

funktion genom att de pekar ut barn som skiljer sig från gruppen. Barn som leker får positiv 

uppmärksamhet medan barn som exkluderas möts av tystnad och tillrättavisande. Därför använder sig 

många pedagoger av tekniker som medför att exkluderade barn uppmärksammas och uppmuntras i den 

fria leken (Tullgren, 2003, s. 114). 

 

I boken ”Barn som sällan leker” citerar forskaren Knutsdotter Olofsson en författare som heter Åm. Åm 

menar att ”dessa barn, som inte kan eller inte får leka, är förskolelärarens största utmaning”. Ur ett 

pedagogiskt perspektiv är det därför av stort vetenskapligt intresse att försöka finna sätt att inkludera 
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barn som inte leker på liknande villkor som sina kompisar i den fria leken (Åm i Knutsdotter Olofsson, 

2002, s. 88). 

 

I en amerikansk forskningsrapport som utfördes av de tre psykologiforskarna Caspi, Elder och Bern 

beskrivs tänkbara långsiktiga effekter av exkludering. Rapporten belyser vad som kan komma att hända 

exkluderade barn när de blir vuxna om inte den negativa spiralen bryts. Exkluderade blyga pojkar 

tenderar enligt undersökningen att gifta sig och få barn senare i livet än inkluderade barn. Dessutom 

riskerar de att inte göra karriär och byta arbete många gånger. Exkluderade blyga flickor kan komma att 

söka sig till konventionella äktenskap, skaffar barn och inreda hemmet enligt gängse normer (Caspi, 

Elder & Bern, 1987, s. 824). 

 

Jag har ovan översiktligt redogjort för hur forskare inom området psykologi och pedagogik, pedagogiska 

förskoleledare och psykologer beskriver ämnet: barn som inte leker. Dessutom redovisas Skolverkets 

mål som syftar till att ge alla barn möjlighet att utvecklas till väl fungerande medborgare i samhället. 

Den litteratur som jag har läst har till stor del handlat om de positiva effekter som leken medför. Insikten 

har gjort mig ännu mer engagerad i att finna praktiska lösningar på hur vi pedagoger ska kunna få med 

fler barn i leken.  
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2 Syfte  

Med den här undersökningen vill jag beskriva fem pedagogers perspektiv vad gäller inkludering av 

exkluderade barn i den fria leken. Undersökningen genomförs i form av kvalitativa intervjuer. Genom 

mitt examensarbete hoppas jag kunna bidra med pedagogernas perspektiv inom området. 

 

Syftet med den här studien är att undersöka några pedagogers uppfattningar vad gäller att underlätta för 

exkluderade barn att komma med i den fria leken på förskolan. 

2.1 Frågeställningar 

För att uppfylla syftet använder jag mig av följande frågeställningar:  

 

 Hur resonerar pedagogerna vad avser sin roll under den fria leken? 

 Vilka faktorer anser pedagogerna orsakar att vissa barn exkluderas från fria leken? 

 Vad beskriver pedagogerna som framgångsfaktorer för att kunna inkludera de exkluderade barnen 

i den fria leken? 
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3 Teorianknytning 

Den här studien utgår från det sociokulturella perspektivet som den pedagogiska teoretikern Lev 

Semenovich Vygotskij utvecklade i början av 1900-talet. Det är ett teoretiskt synsätt som fokuserar på 

områdena samspel och kommunikation. Barn som exkluderas från lek bör ha svårigheter inom ovan 

nämnda områden och det är därför lämpligt att utgå från det sociokulturella perspektivet för att 

analysera den här uppsatsens problemområde. Översiktligt kan perspektivet beskrivas som att 

pedagoger, miljö och barn bör samspela och kommunicera på ett aktivt sätt. Enligt Vygotskij sker ett 

sådant sampel i det han kallar den proximala utvecklingszonen.  

3.1 Perspektivet 

År 1926 publicerade Vygotskij boken Pedagogisk psykologi. Boken beskriver bland annat barns 

utveckling vad gäller tänkande, inlärning och kommunikation. Dessa förmågor är grundläggande för att 

personer ska kunna verka i den proximala utvecklingszonen. År 1999 publicerade Gunilla Lindqvist som 

är fil. dr i pedagogik och arbetar som forskare boken Vygotskij och skolan. Den innehåller texter av 

Vygotskij från hans bok och kommentarer till hans texter. 

  

Barnets inlärning styrs av hur intresserat barnet är av ett visst ämne. För att ha framgång i det 

pedagogiska arbetet är det därför avgörande att skapa intresse hos barnet för det som ska läras ut 

(Lindqvist (red), 1999, s. 80).  

 

Det finns ett komplicerat samband mellan tänkande och språk där tankar inte kan utvecklas förrän orden 

som används har blivit väl definierade. Tankeprocessen sker i ett inre rum där tänkandet sker i form av 

ett inre samtal. Språket förmedlar sedan information mellan det inre rummet och omvärlden (yttre rum) 

(Lindqvist (red), 1999, s. 133). 

 

Ett litet barns tankar är det som det lilla barnet minns för stunden. Det lever i nuet medan äldre barn 

minns saker som har hänt tidigare i deras liv. De äldre barnen baserar sina tankar på minnen. Ju äldre 

barnet blir, desto fler minnen har de. Med fler minnen kan de skapa fler tankar. Därmed ökar barnens 

fantasi och kreativitet med åldern (Lindqvist (red), 1999, s.144-145). 

 

Fantasi är en form av medvetande, ett sätt att föra samman och kombinera olika delar av verkligheten. 

Eftersom fantasi baseras på erfarenheter från verkligheten har barn sämre fantasi än vuxna. För att öka 



  8 

 

barns fantasi behöver pedagogerna bredda barnens egna erfarenheter. Fantasin kan därför ses som en 

process som omvandlar verkligheten till fantasi, som i sin tur formas till en ny slags verklighet 

(Lindqvist (red), 1999, s. 187).  

 

Pedagogens uppgift är att tillhandahålla en sådan social miljö som gör barnet intresserad och aktiv 

(Linqvist (red), 1999, s. 248). 

 

Det är barnets möjligheter till utveckling som styr hur barnet ska undervisas. Om så sker skapas 

förutsättningar för förändringar. Dessutom skapas den närmaste utvecklingszonen, den så kallade 

proximala utvecklingszonen. Zonen används för att förklara hur långt ett barn har kommit i sin 

utveckling. Den används också för att vuxna ska kunna visa barnet hur en uppgift utförs. Barnet lär sig 

då hur den kan lösa uppgiften. Vid nästa tillfälle prövar barnet själv eller får stöd från den vuxne. Det 

sista steget kallas för den närmste utvecklingszonen. Då kan barnet utföra uppgiften helt på egen hand 

(Lindqvist (red), 1999, s. 279). 

 

I den här studiens problemområde är lek och fantasi betydelsefulla komponenter. Därför är det relevant 

att fokusera på teorier om lek och fantasi. Forskaren Löfdahl har resonerat kring Vygotskijs teori om lek 

och fantasi. Löfdahl redogör för det lekpedagogiska arbetssättet där barnen och pedagogerna 

tillsammans bildar rum som ger chanser till lek. Miljön och materialet bör skapa relevanta lekvärldar för 

barnen. Lekvärldar formas genom en kulturell kontext som barn och vuxna förhåller sig till. Med 

Vygotskijs teori får barnen genom leken redskap att tolka sina känslor och omgivningen. Med fantasins 

hjälp tolkar barnen sin verklighet och gör den begriplig och mer innehållsrik. Fantasin används för att 

förstå verkligheten och gör den rikare och lättare att handskas med. När barn får mer erfarenhet får de 

också mer fantasi. Vygotskij beskriver att den mänskliga hjärnan har större uppgifter än att bara 

reproducera och innehålla tidigare erfarenheter. Enligt hans synsätt är hjärnan också kreativ, skapar nya 

möjligheter och nya beteenden med hjälp av tidigare erfarenheter. Denna kreativa aktivitet ger 

människan en god chans att skapa sin framtid och även förändra sin nutid. Fantasin utgör en grundsten 

för det mänskliga skapandet Det som ligger utanför våra rutiner och som innehåller nya tillvägagångsätt 

är en kombination av människans kreativitetsprocess. När barnen är kreativa i leken använder de 

tidigare erfarenheter som sätts samman med hjälp av fantasin och förvandlas i en kreativ bearbetning till 

nya erfarenheter. Genom den processen skapas en ny verklighet som bygger på barnens egna behov och 

intressen (Vygotskij i Löfdahl, 2004, s.46-47). 
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Medvetenhet har stor betydelse i Vygotskijs teori. Fantasi och medvetenhet hjälper till att forma 

verkligheten. Leken har många dimensioner och får inte bara beskrivas som påhittade fiktiva situationer. 

Genom leken formas behov, motivation, intressen, känslor samt kulturella och sociala förutsättningar 

som påverkar barnens lek. Leken innehåller både osynlig och synliga regler. Ett exempel är de regler 

som barnen skapar för att kunna leka en kull-lek. Reglerna finns för att skapa förståelse för en företeelse 

på den plats som barnet befinner sig på. Dessutom syftar reglerna till att skapa mening i ett större 

sammanhang där barnen får insikt i vuxenvärldens sociala strukturer och normer (Vygotskij i Löfdahl, 

2004, s.46-47). 

3.2 Begrepp 

Nedan listas några av de centrala begreppen. 

 

 Exkludering är när en person upplever ensamhet och brist på tillhörighet eller utstötning (Ytterhus, 

2003, s. 18) 

 Fri lek definieras som den tid då barn inte styrs eller organiseras av vuxna (Pape, 2003,s. 135). 

 Inkludering är när personen upplever tillhörighet och andra personer kan se att individen deltar i 

sociala sammanhang (Ytterhus, 2003, s. 18) 

 Självkänsla handlar om hur man upplever sig själv och utvecklas stegvis från att vara, duga, synas, 

känna, göra, vilja, till att reflektera över sig själv (Stern i Folkman, 1998, s. 47)  

 Social kompetens beskrivs som en egenskap som barn utvecklar i samspel med andra och som 

formar deras färdigheter och kunskaper (Odgen i (Drugil), 2003, s. 85) 

 Socialt samspel är ett ömsesidigt utbyte av känslor, upplevelser, erfarenheter och föremål 

(Ytterhus, 2003, s. 18) 
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4 Tidigare forskning 

4.1 Lekens betydelse 

För många vuxna är synen på barns lek att det endast är tidsfördriv, men det stämmer inte med 

verkligheten. Lek uppstår överallt bland barn i världen och det bevisar att leken i sig inte är någon 

tillfällighet. Även djurungar leker vilket visar på att leken har ett biologiskt syfte och att leken är viktig 

på många plan. Vetenskapen har forskat kring lekens betydelse och har funnit olika teorier som de 

använt för att försöka tolka lekens betydelse (Lindqvist (red.), 1999, s. 61-65).  

 

En teori bygger på att lek är uttryck för den samlade energin som barnen bär på. Genom att barnen 

springer, hoppar och busar får de utlopp för sin energi. Med den utgångspunkten får leken en betydande 

funktion då barn naturligt frigör sin inneboende energi (Lindqvist (red.), 1999, s. 61-65).  

 

En annan teori värdesätter den biologiska funktionen av leken. När barn leker fostras de för framtiden 

genom olika roller som de använder sig av i leken. Barn utvecklas med leken. Riktigt små barn leker 

enkla lekar som bygger på att kasta, ta emot saker och använder sig av synen och hörseln (Lindqvist 

(red.), 1999, s. 61-65). 

 

Den tredje teorin hävdar att lekar är villkorliga och att avancerade former av leken innehåller regler. 

Sådana lekar bidrar till att barn lär sig att lösa problem. Eftersom ingen lek är lik de andra bidrar det till 

att barnen får kunskaper för att lösa många olika problem (Lindqvist (red.) 1999, s. 61-65). 

4.2 Vad krävs för att barn ska kunna leka 

Forskarna Pramling Samuelsson & Sheridan har skrivit en bok på uppdrag av Skolverket. Boken är ett 

komplement till läroplanen. I boken redogörs för hur barnen lär av varandra när de leker. Dessutom 

tränar de sin sociala kompetens. Barnen får också kunskaper om var deras gränser går och tränar på att 

kontrollera sig själva. Genom leken utvecklar barnet sina sociala förmågor och utvecklar idéer som för 

leken framåt. För att leken ska få en djupare dimension och fortleva behöver barnen följa olika sociala 

regler (Knutsdotter Olofsson i Pramling Samuelsson & Sheridan, 2006, s.86). 

 

I en licentiatavhandling av Britt Tellgren beskrivs hur hon utgår från ett interaktionistiskt perspektiv då 

hon forskar om barns lek. I det perspektivet blir kontexten kring individen tydlig. Med det 



  11 

 

interaktionistiska perspektivet skapas bilden av hur barnen relaterar till andra kompisar i det sociala 

sammanhanget. De skapar då interaktioner mellan sig. I interaktionerna använder barnen till stor del 

språket för att skaffa sig makt och framhäva sig själva i det sociala rummet (Tellgren, 2004, s. 61-62).  

 

I forskaren Knutsdotter Olofssons studie redogör hon för betydelsen av att barn som har svårare med 

leken behöver mötas av tydliga leksignaler. Barnen kan behöva hjälp med att förstå vad som sker i leken 

och utanför (Knutsdotter Olofsson, 2002, s. 239). Barn utnyttjar leksignalerna för att kunna dra en gräns 

för logiken i leken kontra verklighetens logik. Barn som förstår leksignaler kan lätt tolka om en kompis 

vill leka genom att de förstår sin kompis gester, miner och handlingar (Knutsdotter Olofsson, 1991, s. 

19-20). 

 

Forskaren Bateson beskriver leken med en metakommunikativ teori med fokus på signaler och språket. 

Hans forskning har haft stor vikt för språkforskningen och för tolkningen av symbolspråket. Med det 

menas att språket kan utryckas på en abstrakt nivå eller på en avancerad metakommunikativ nivå. När 

barn har lärt sig att tolka språket ur ett metaperspektiv har de också lärt sig att läsa av hur ett budskap 

sägs (Bateson i Knutsdotter Olofsson, 2002 s, 18). 

 

I den fria leken behöver barn kunna skilja på vad som är på fantasi och verklighet. Barnen gör det med 

hjälp av leksignaler som de tolkar. När barnen har lärt sig att tolka leksignaler blir de till exempel inte 

skrämda om en kompis förställer rösten eller snabbt växlar roll i leken (Knutsdotter Olofsson, 2002, s. 

68).  

 

Övrig litteratur 

Barn som har god social kompetens är bra på att lösa konflikter och att komma ihåg gruppens regler och 

normer. Social kompetens kan förklaras genom att delas in i fem olika områden; samarbete, empati, 

ansvarstagande, självhävdelse och självkontroll. En annan viktig roll har språket som är avgörande för 

om barnen ska kunna kommunicera med sina kompisar (Odgen i Drugli, 2003, s. 85).  

4.3 Svårigheter med leken 

Rubin i Knutsdotter Olofsson har gjort en studie om vilka svårigheter barn som inte leker kan ha att 

samspela med sina kompisar. Han ställde sig frågan varför vissa barn inte leker alls. En av 

anledningarna framkom från statistiken i undersökningen. Där syntes tydligt att barnen inte förstod 

lekkoderna. För barn som inte lekte kunde bråkiga lekar vara otäcka eftersom barnen inte förstod att det 
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bara var lek. När kompisar använde språket som lek missförstod ofta barn som inte lekte innehållet. Då 

kunde missförstånd uppstå och lekarna gick i så fall inte att fullfölja. Barnen trodde det var allvar och 

inte lek. Ytterligare en anledning till att barn skulle kunna få svårt med leken är att de inte förstår lekens 

regler, som till exempel turtagning, samförstånd och ömsesidighet (Rubin i Knutsdotter Olofsson, 2002, 

s.90). 

 

En undersökning som Smilansky genomförde visade på betydelsen av att barn har lärt sig att leka. En 

förutsättning för att barnen ska kunna leka fria lekar är att de uppmuntrats till det i sin hemmiljö och att 

de fått lära sig att leka där. Pedagogerna bör därför uppmuntra föräldrar att stimulera barnet till att leka 

fria lekar i sin hemmiljö. I socio-kulturellt missgynnade hem kan barn sakna nödvändig stimulans. I 

samma undersökning framkom också att endast 30 % av barnen som inte fått lekträning av vuxna 

genomförde rollekar på förskolan. Efter lekträning klarade 89 % av de barnen att göra rollekar på egen 

hand. Det innebär att pedagoger kan åstadkomma mycket goda resultat bara genom att använda rätt 

pedagogik (Smilansky i Knutsdotter Olofsson, 2002, s. 90).  

 

Forskaren Winnicot för fram vikten av att barnen har en grundtrygghet. Den skapas när barnen knyter an 

till vuxna. Om tryggheten saknas kan komma att medföra att barnen blir exkluderade från leken 

(Winnicot, 1994, s. 21). 

 

Övrig litteratur 

Även Pape följer en liknande riktning som Smilansky. Många vuxna tror att barn i princip har ärvt 

förmågan att leka, vilket inte stämmer överens med resultatet av Papes forskning. Det visar i stället att 

vissa barn tar sig själva på alltför stort allvar för att kunna ge sig hän i leken medan andra barn har svårt 

för att leva sig in i lekens värld. Barn som saknar förmågan till fantasilek exkluderar sig själva från den 

fria leken. Därigenom missar de utveckling av social kompetens. Andra barn går i stället helt och hållet 

in i lekar där låtsasvärlden får förvandla verklighetens föremål till vilka föremål som helst (Pape, 2001, 

s. 62). 

 

Självkänsla hos inåtvända barn är ofta lägre än hos övriga barn. Inåtvända barn undrar ofta om de duger 

som de är och kan komma att tro att ingen tycker om dem. Det kan även gå så långt att inåtvända barn 

funderar på om de finns till. När självkänslan sviktar kan inåtvända barn få det svårt att hantera 

situationer som de måste klara själva. Om barnen upptäcker att de inte klarar en situation själva minskar 

barnets självkänsla ytterligare. På så sätt hamnar barnen i en ond spiral. Den skapar negativa 
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erfarenheter som medför att barnet får en svagare självbild som till slut kan medföra att barnet tvivlar på 

att det kan klara något själv (Folkman, 1998, s. 65).  

4.4 Pedagogiska arbetssätt 

En viktig faktor för att barnen ska kunna förstå leken är att de förstår leksignaler. Barn som har 

svårigheter med leken kan ha problem att urskilja enheter och mönster i den. En anledning till det kan 

vara att omvärlden är allt för rörig och svårtolkad för barnet (Knutsdotter Olofsson, 2002, s. 90). Det är 

den vuxnes roll att visa barnet hur de kan urskilja skeenden för att sedan repetera dem. När vuxna 

härmar barns rörelser och mimik blir dessa konkreta för barnet. Den kunskapen hos barnet med inbördes 

härmande leder barnet till kunskap om låtsasleken. Leken är avgörande för barn då den har förmåga att 

återspegla det verkliga livet och ger förståelse för lagar och regler (Knutsdotter Olofsson, 2002, s. 68). 

 

Forskaren Löfdahl beskriver en så kallad ny roll för pedagoger vad avser förhållandet till de kompetenta 

ansvarsfulla barnen. Förr ansåg man att barnen saknade kunskaper och att pedagogens roll vara att ge 

barnet dessa. Numera har pedagogens roll förändrats mot bakgrund av att barnen betraktas som 

kompetenta och ansvarsfulla. Skillnaden har påverkat kontrollen av barnens fria lek. Det kan verka som 

om barnen numera själva ansvarar för kontroll och styrning av leken i stället för pedagogen. Samtidigt 

har pedagogerna kvar sitt ansvar. Situationen skapar en kluvenhet (Löfdahl, 2007, s. 92-94). 

 

I Charlotte Tullgrens studie redogörs för hur pedagogerna genom sin makt kan styra barnens fria lek. 

Hon beskriver att den panoptiska styrningen från pedagogernas sida är en effektiv metod, som bygger på 

att pedagogen intar en position som lekkamrat. Med panoptisk styrning kan pedagogerna på ett lätt sätt 

få överblick över leken och lära känna hur barnen agerar i leksituationer. Vid kommande lektillfälle kan 

pedagogerna använda kunskapen för att styra leken så att den följer vissa regler. Med den lekvänliga 

jargongen som pedagogerna använder mot barnen skapas ingen underordnad position för barnen i leken 

(Tullgren 2003, s.115-123). Professor Ingrid Pramlings forskningsresultat visar bland annat att aktiva 

pedagoger hjälper barnen att utveckla socialt samspel. Aktiva pedagoger bidrar till att lekens kontext 

fungerar genom att vara förebilder och konfliktlösare (Pramling Samuelsson & Sheridan, 1999, s. 87).  

 

Övrig litteratur 

Social kompetens har inte barn självmant utan det är något som de måste öva på. Därför jobbar förskolor 

medvetet med barns sociala kompetens och det finns många färdiga program som de kan använda sig av 

för att göra arbetet lättare (Odgen i Drugil, 2003, s.85). 
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4.5 Sammanfattning – tidigare forskning 

En möjlig slutsats som jag drar av ovanstående forskningsresultat är att det inte finns någon entydig 

riktning vad gäller frågan om pedagoger ska delta i den fria leken på ett aktivt sätt eller överlåta styrning 

och kontroll till de kompetenta barnen. 

 

Det finns många forskningsrapporter som beskriver lekens byggstenar. Kunskap om dessa är 

nödvändiga för att barn ska kunna delta i den fria leken. Kunskapsnivån vad gäller språk är också viktig 

eftersom språket i sig används som maktmedel som kan komma att exkludera språksvaga barn ur leken. 

 

Barn som har svårigheter med att delta i den fria leken kan ha behöva öka sin förmåga att fantisera och 

lära sig turtagning. När barn har för låg självkänsla vågar de inte ta steget in i den fria leken. Det krävs 

då att förskolans organisation tillåter pedagoger att avsätta tillräckligt mycket tid för att hjälpa barnen att 

öka sin självkänsla. 

 

Efter genomgången av tidigare forskning upprättade jag en lista i punktform som innehåller 

”nyckelord”. Den sammanfattar på ett översiktligt sätt mina tankar efter litteraturgenomgången.  

 

 Arbetssätt som leder till att osäkra barn ges fysisk trygghet 

 Lekträning 

 Observation av barn 

 Pedagogens sätt att delta i den fria leken 

 Träning att uppfatta olika typer av mönster och leksignaler 

 Utformning av lekstimulerande lekmiljöer 

 Utveckling av barnens sociala kompetens 

 Utveckling av fasta rutiner och ökning av förutsägbarhet 

 Utveckling av osäkra barns självkänsla 
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5 Metod och tillvägagångssätt 

5.1 Kvalitativa forskningsmetoder 

Jag har valt att använda den kvalitativa metoden för att med hjälp av intervjuer för att uppfylla studiens 

syfte. Ahrne som är professor i sociologi och Svensson som är docent i företagsekonomi beskriver 

följande egenskaper hos kvalitativa metoder: 1) Med den kvalitativa metoden kommer forskarna nära de 

problemområden som studeras tack vare de intervjuer och observationer som utförs. 2) Kvalitativa 

metoder är flexibla vad gäller att vara ute i verkligheten eller att läsa texter och tolka bildmaterial. De 

olika metodstegen kan komma att blandas med varandra beroende på hur arbetet fortskrider. 3) Många 

gånger behöver forskare skapa egna analysmodeller för de kvalitativa data som ska analyseras. 4) 

Kvalitativa metoder innebär andra krav på forskningen än vad som är fallet när kvantitativa metoder 

används (Ahrne & Svensson, 2013, s. 17). Metodvalet medförde att jag kunde skapa mig en viss 

helhetsbild av hur pedagogerna resonerar genom att jag kunde undersöka såväl helhet som detaljer och 

växla fokus under undersökningen utan att det förhoppningsvis påverkade studiens resultat. 

 

I planeringen av min studie valde jag att inte genomföra några egna observationer på grund av att jag 

bedömde att problemområdet var för omfattande och att tiden inte räckte till. I stället förlitade jag mig 

på att de pedagoger som jag intervjuade skulle ge mig en korrekt beskrivning av hur de upplevde 

verkligheten. Strax innan intervjuerna funderade jag dock på om pedagogerna skulle komma att ge mig 

en förskönad bild av sin situation eftersom jag inte gjorde några egna observationer. Efter intervjuerna 

fann jag ändå att jag kunde använda svaren i den planerade analysen. Bedömningen gjordes mot 

bakgrund av min egen erfarenhet från den tid som jag arbetade som barnskötare. 

5.2 Intervjuerna 

Jag valde ut fyra förskolor för intervju. Urvalet styrdes inte av några andra principer än att jag skulle 

besöka sådana förskolor som själva var intresserade av att delta. En av förskolorna var privat och de 

övriga kommunala. En av förskolorna var dessutom mångkulturell. Förfrågan om intervjuer skedde via 

telefon. I samtalen berättade jag om den undersökning som jag höll på med och förklarade syftet med 

intervjuerna. Dessutom poängterade jag noga att de uppgifter som lämnades skulle hanteras med 

sekretess.  
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Det var fem stycken pedagoger som intervjuades. Varje intervju tog cirka 45 minuter och innehöll ett 

20-tal frågor. Listan med frågor konstruerades så att samma frågor upprepades flera gånger, men med 

olika infallsvinklar. På så sätt hoppades jag få mer heltäckande svar än om frågorna endast hade ställts 

en gång, från en vinkel. Vid konstruktionen av frågelistan uteslöts barn som har någon form av diagnos. 

För att säkerställa nödvändig sekretess har personernas verkliga namn ersatts med fingerade. 

 

Intervju 1): Intervju på en förskola med 4 avdelningar. Förskolan kändes välkomnande och miljön var 

ljus och luftig. Rummen var välstrukturerade och var sak hade sin plats. Att pedagogerna medvetet hade 

planerat den inre miljön och att varje rum signalerade till lek gick inte att missa. Informanterna var 

förskolläraren Anna och förskolans chef Ulla.  

 

Intervju 2): Intervju på en förskola med tre avdelningar. Förskolan var belägen i ett naturskönt område 

och hade en mycket stor gård. Informanten var förskolläraren Lena som har jobbat sedan 2005.  

 

Intervju 3): Intervju på förskola med två avdelningar. Förskolan i sig tillhörde en större enhet och 

bredvid låg två förskolor till. Gården var ganska liten och platt. Informanten var förskolläraren Berit 

som har jobbat i 30 år 

 

Intervju 4): Intervju på en förskola som var belägen vid en skog och på gården fanns en låtsasbuss 

uppbyggd. Informanten var förskolläraren Juliana. Hon har arbetat i 8 år på förskola.  

 

Innan intervjuerna startade upprepade jag löftet om sekretess. Jag bad även om tillstånd att få använda 

bandspelare under förutsättning att inspelningarna skulle raderas efter transkribering. Intervjuerna 

genomfördes på informanternas arbetsplats och ingen pressades till att lämna svar. För att försöka 

undvika att påverka informanterna höll jag mig själv så passiv som möjligt och uppmuntrade dem bara 

att berätta själva.  

5.3 Etiska frågor 

Enligt Ahrne och Svensson är en grundläggande princip att människovärde, mänskliga rättigheter och 

grundläggande friheter alltid skyddas. Detta medför att vetenskapen saknar företräde framför 

människors och samhällens behov. För att säkerställa att den etiska nivån blir tillräckligt hög ska 

forskaren berätta för informanterna om hur undersökningen genomförs och materialet hanteras så att 

informanterna ges möjlighet att avböja att lämna information (Ahrne & Svensson, 2013, s. 31).  
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Dalen återger i sin bok ”Intervju som forskningsmetod” fem stycken principer som Vetenskapsrådet har 

publicerat. Dessa är: 

  

 Krav på samtycke (forskningspersoner ska ha samtyckt till forskningen som avser personen) 

 Krav på att bli informerad (forskningspersoner ska informeras om forskningssyfte och de metoder 

som används) 

 Krav på konfidentialitet (Alla uppgifter om identifierbara personer ska hanteras så att uppgifterna 

ej identifieras av utomstående) 

 Krav på skydd för barn (Om forskningspersoner är under 18 år krävs samtycke från 

vårdnadshavare) 

 Hänsyn till socialt svaga grupper (Särskild omsorg ska läggas på att skydda socialt svaga gruppers 

personinformation) 

 

I boken beskrivs att det också finns en Lag om etikprövning som kan användas när ovanstående 

principer inte följs (Dalen, 2007, s. 20-26). 

 

Enligt Kullberg är det ur en etisk synvinkel viktigt att information som används i forskningen har hög 

validitet och reliabilitet. Informationen har hög validitet om all information är väsentlig för 

undersökningen och om den skildrar verkligheten på ett korrekt sätt har den också hög reliabilitet 

(Kullberg 2008, s 73). 

 

Vid min första kontakt, som skedde per telefon, med de fem förskollärarna gav jag dem information om 

vad min undersökning handlar om. De fick också information om vilket ämnen som intervjun omfattade 

och erbjöds att få intervjuguiden i förväg. Med hjälp av informationen kunde de välja om de ville delta 

eller avböja. Vid den andra kontakten, intervjutillfället, informerades också pedagogerna om att de när 

som helst kunde avbryta intervjun. På så sätt uppfyllde jag kraven på information och samtycke.  

 

Konfidentialitetskravet säkerhetsställde jag genom att förklara för pedagogerna att de garanterades full 

anonymitet vilket innebar att namnet på förskolan inte avslöjades och att personernas namn ersattes med 

fingerade. Dessutom frågade jag om jag fick använda min mobiltelefon för att spela in intervjuerna och 

lovade att inspelningarna skulle raderas efter att samtalet hade transkriberats. Jag meddelade också att 

den information som jag fick under intervjuerna endast skulle användas i mitt examensarbete. 
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Pedagogerna som intervjuades var alla äldre än 18 år så det krävdes inget samtycke av föräldrar.  

 

Barnen som beskrevs under intervjuerna nämndes aldrig vid namn och informationen kunde inte heller 

kopplas till ett visst barn. På så sätt krävdes inget särskilt skydd av barnens uppgifter. 

 

5.5 Analysmaterialet 

Efter intervjuerna transkriberades materialet. Transkriberingarna gjordes inte ”ord för ord” utan skedde i 

form av sammandrag, där synpunkter och vissa citat noterades. Transkriberingarna gjordes så att 

sekretessen inte kom att röjas. Efter att ha kontrollerat transkriberingarna flera gånger mot 

inspelningarna raderades dessa. 

 

Efter att resultatet av intervjuerna var nedskrivet genomfördes en innehållsanalys som innehöll följande 

teman: 

 

 Den fria lekens betydelse och omfattning 

 Kontroll eller icke kontroll av den fria leken 

 Exkluderade barn 

 Inkludering av barn som inte leker 

 

Teman representerar en slags tidsordning som kändes naturlig för att åstadkomma en bra struktur inför 

den analys som genomfördes senare. Arbetet med innehållsanalysen skedde dessutom iterativt, tills att 

resultatet kändes logiskt riktig. 
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6 Analys och resultatredovisning 

6.1 Den fria lekens betydelse och omfattning 

Pedagogerna som jag intervjuade poängterade vikten av den fria leken och var rörande överens att den 

medför ett lärande för livet. Genom att leka utvecklar barnet sin sociala förmåga och lär sig barnet bland 

annat ömsesidighet, turtagning och demokrati. Dessutom utvecklas fantasin. I leken tränas omedvetet 

matematik och språk. Barnen lär sig medla mellan varandra när konflikter eller andra hinder uppstår. 

Leken ger på så sätt barnen alla de erfarenheter som de behöver i framtiden.  

 

En förskola skilde sig från de övriga med avseende på hur mycket fri lek som skedde dagligen. Tre av 

förskolorna uppgav att de arbetade tre förmiddagar i veckan med styrda projekt som pedagogerna 

bedrev. När barnen inte deltog i projekt fick de leka. Den fjärde förskolan berättade att de inte arbetade 

med projekt utan ansåg att det var viktigare att barnen fick leka mer sammanhängande tid på förmiddag 

och eftermiddag. 

6.2 Kontroll eller icke kontroll av den fria leken 

På förskolan där barnen lekte hela dagarna benämndes inte leken som fri eftersom den kontrollerades av 

pedagogerna som hela tiden var närvarande i leken. På så sätt blev inget barn osynligt och fick skydd 

och stöd av pedagogerna som kunde ingripa om leken spårade ur eller tappade energi. 

 

”Vi benämner inte leken fri. Vi tycker inte att leken kan vara fri. Vi styr leken efter regler. När leken blir 

fri blir den lätt stökig och konfliktfylld därför deltar vi aktivt (Ulla)”. 

 

På Ullas förskola ställde man barnen inför ett antal val. I samlingen fick barnen välja lek och lekstation. 

Pedagogerna tillhandahöll alternativen som barnen kunde välja bland men barnen upplevde att de själva 

styrde lekvalet. Arbetssättet medförde att pedagogerna märkte om något barn var utanför leken. Om så 

var fallet kunde de försöka länka in barnet i leken. Genom att begränsa antalet barn till maximalt tre 

stycken per lekstation kunde pedagogerna undvika att vissa barn ständigt tilldelas sämre roller. 

Dessutom kunde de förhindra att leken förvandlades till en aggressiv och dålig lek. 

 

”Om de börjar slåss med besticken i hem-vrån måste vi ju ingripa direkt (Anna)”. 
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Förskolan ansåg att det var av avgörande betydelse att pedagogerna hade kontroll på barnens val. På så 

sätt kunde pedagogerna stimulera barnen till olika val. Pedagogen Anna som arbetar på samma förskola 

berättade att rutinen innebar att pedagogerna snabbt upptäckte barn som inte ville leka, att leken 

verkligen fungerade och kunde fortgår under en längre tid. De strävade efter att barnen skulle lära sig att 

leken har en början, handling och slut.  

 

Pedagogerna från de tre förskolorna som bedrev projekt lät barnen leka själva under den fria leken. Det 

var bara när leken urartade som de ingrep, när de märkte att barnen inte kunde lösa konflikten själv.  

 

”Man måste vara lyhörd och inte vara för nära barnen för då stör man dem lätt annars. Lyhördhet är 

avgörande för att fånga upp barns signaler (Lena)”. 

 

Vissa forskare anser att pedagoger ska vara med i leken medan den andra pekar på att pedagoger i 

huvudsak ska låta barnen leka själva, med minimal inblandning av vuxna. Om vuxna är med i leken är 

det risk för att de blir så involverade att de tar över barnens styrning. Det kompetenta barnet värdesätts 

och förhållningssättet är att barnet ska klar sig själv (Löfdahl, 2007). 

 

I intervjun med Ulla och Anna framhöll de vikten av närvarande, delaktiga och till viss mån styrande 

pedagoger. Samma slutsatser drar Tullgren i en av sina studier. Hon konstaterar att pedagogerna bör 

styra leken på ett sådant sätt att barnen inte märker av styrningen. Tullgren kallar sådan styrning för 

panoptisk. Hon hävdar att med panoptiska styrningen underordnar sig pedagogerna barnen genom att de 

följer deras idéer om lek och att pedagogerna dessutom ställer många frågor till barnen. När 

pedagogerna ställer frågor tränas barnens sociala kompetens. Ett syfte med panoptisk styrning är att lära 

barnen att styra sina lekar själva, så länge som det är en god lek. Med god lek menas att den stämmer 

överens med samhällets normer. En god lek kan vara leken Mamma, pappa, barn medan lekar som 

bygger på mord och våld inte bör förekomma på förskolor. Styrningen skapar det normaliserade barnet 

och den normala leken. Den normala leken bidrar till att forma barnens framtid (Tullgren, 2003). 

 

Lena lyfter fram problematiken som den andra grenen av forskningen pekar på. Enligt den bör 

pedagogerna inte påverka leken utan det är viktigt att barnen ansvar själva för lekens innehåll och 

genomförande (Löfdahl, 2007). 
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Pedagogerna beskrev att det är svårt och se om barn inte kan leka när barnen är riktigt små eftersom de 

ofta leker bredvid-lekar. De var alla rörande överens om att de kan uppmärksamma att barn inte leker 

kring tidigast 2 år men det är lättast att se runt 3-4 års ålder. 

 

6.3 Exkluderade barn 

Fallstudier 

Pedagogerna var eniga om att det fanns barn i varje grupp som hade svårt att leka eller inte deltog alls. 

Lena, och Berit beskrev tre barn: 

 

Barn 1: Lena berättade om en kille som tidigare valde att inte vara med i leken. Han låg på en soffa och 

tittade på medan de andra barnen lekte. Pedagogerna tvingade honom aldrig att vara med. Han trodde 

själv att han var med i leken och meddelade sin mamma att han hade gjort saker under dagen, även om 

han inte hade gjort det.  

 

”För att locka honom till lek så spelade vi spel tillsammans och han fick då instruera pedagogen hur 

det går till. Rollekar är för svårt (Lena)”.  

 

Lena trodde att hans avståndstagande från den fria leken gjorde honom osäker och han halkade efter i 

vissa moment. De märkte även att han var rädd att göra fel. Till exempel ritade han inte. Antingen 

vågade han inte eller också hade han ännu inte lärt sig det. Hans pedagoger kom då överens med 

föräldrarna att de skulle träna honom i ritning hemma. Samarbetet inleddes nyligen så det var för tidigt 

att se något resultat. 

 

Psykologen Folkman beskriver att barn med låg självkänsla kan komma att fråga sig om duger som de 

är. Barnen är osäkra och vågar inte tro på sin egen förmåga. Dessutom är de osäkra på om andra 

personer kommer att ge dem det stöd som behövs. I vissa fall kan det även ha gått så långt att de osäkra 

barnen inte heller vet vad de vill göra eller tycker att någonting är roligt. De kan ibland ha gått så långt 

att ingenting är spännande och att den spontana nyfikenheten på omgivningen har försvagats. 

Självbilden hos vissa osynliga barn kan ibland fått sådan törn att brist för nyfikenheten för omvärlden 

suddats ut. Under intervjun med Lena framkom att hon trodde att pojken hade dålig självkänsla. Hon 

trodde att hans rädsla för att göra fel hämmade honom att prova nya saker. Folkman visar på att 

pedagoger ibland behöver knuffa barn i rätt riktning, för att de ska komma över tröskeln att våga själva. 
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Pedagogerna behöver uppmuntra barnen att pröva själva. Pedagogerna behöver leta efter barnets egen 

vilja (Folkman, 1998).  

 

Barn 2: Berit beskrev en flicka som var jätteblyg och som hade dåligt självförtroende. Flickan hade låg 

status i gruppen eftersom hon inte kunde eller vågade hävda sig själv.  

 

”Hon vågade inte fråga själv, så vi fick prata i stället för henne och fråga hennes kompisar om hon får 

vara med och leka och så (Berit)”. 

 

Vidare berättade Berit att flickans blyghet medförde att hon vände bort blicken då pedagogerna hälsade 

på henne på morgonen. Som följd av hennes blyghet var flickan oftast med pedagogerna under den fria 

leken och de gånger hon lekte var det bredvid-lekar, vid sidan om killarna.  

 

Barn 3: Berit redogjorde även kring problematiken som en kille hade hamnat i på grund av sitt dåliga 

språk. Det medförde att han inte var med i leken. 

 

”Det var svårt och höra vad han sa. Men som tur var så har hans språk blivit bättre och det har bidragit 

till att han får vara med i leken. Han har nu fått bättre status i grupp och är i dag med i killgruppen 

(Berit)”.  

 

Forskaren Löfdahl beskriver språkets betydelse för leken. Barnen använder språket för att kunna 

medverka i leken. Det sker både i kroppsliga och verbala handlingar. Säljö för resonemanget att barnen 

stödjer sig på språket i lekens fiktiva värld för att skapa en lekdiskurs. Språket används för att beskriva 

den fiktiva situationen i leken och gestaltar på det viset en del av vår verklighet (Säljö i Löfdahl, 2004). 

Pedagogen Berit beskrev flickan som inte vågade prata själv och pojken som hade dåligt språk. Berit 

ansåg att både flickan och pojken på så sätt blev hämmade i leken på grund av sina 

kommunikationssvårigheter och exkluderades.  

 

Professor Corsaro drar slutsatsen att barnen behöver förstå den språkliga diskursen för att för att kunna 

delta i leken. En diskurs är en form av språkliga mönster som barnen använder sig av i den barngrupp de 

befinner sig i. Språket har således en central funktion i leken (Corsaro i Löfdahl, 2004). Språket används 

även som maktmedel. Även Tellgrens studie lyfter fram språkets betydelse för leken. Enligt studien 

finns ett så kallat interaktionsperspektiv som används för att tolka hur barnen ger varandra tillträde eller 
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exkluderar varandra i den fria leken. För att barnen ska kunna leka krävs att de vågar och kan interagera 

med sina kamrater enligt detta perspektiv (Tellgren, 2004). En intressant fråga att ställa sig är: Skulle de 

ha varit exkluderade om flickan vågade prata och pojkens språk var bra?  

 

Ytterligare en aspekt som språket bidrar till är utvecklingen av tänkandet. Det sociokulturella 

perspektivet framhåller språkets betydelse för utveckling av tänkandet. Tack vare språket och mötet i 

den sociala omgivningen utvecklar barnet sitt tänkande (Lindqvist (Red), 1999). Här kan jag ana att 

pedagogen har använt den proximala utvecklingszonen för att bidra med språkligt till flickan och 

pojken. På så sätt gav pedagogerna barnen de språkliga verktyg som behövdes för att kunna delta i 

leken. Dessutom uppgav pedagogerna att de arbetade med att stärka barnens självförtroende så att de 

kunde bli mer självständiga. 

Bakomliggande orsaker 

Pedagogerna Anna och Berit trodde att de bakomliggande orsakerna till att barn inte leker kommer 

mycket ifrån hemmiljön och hur barn blir behandlade. Är föräldrarna själva blyga och försiktiga är det 

lätt att överföra osäkerheten till barnen. En del barn är kanske endast vana vid hemmiljön och för dem 

kan förskolans miljö vara skrämmande. Dessutom har barnen kanske inte heller hunnit knäcka de 

lekkoder som behövs för att kunna leka med kompisarna på förskolan.  

 

”Barn har olika lekförmåga, vissa barn kan leka direkt. Andra barn är beroende av vuxna (Lena)”. 

 

”Vissa barn behöver observera eller iaktta under en längre tid medan andra barn går in i leken snabbt. 

Barn är väldigt olika behöver olika mycket tid för att komma in i leken (Juliana)”. 

 

Pedagogerna beskrev att det kan dröja allt från några dagar till en termin att komma in i gruppen. De 

försöker observera alla barn och stärka dem som inte riktigt vågar. Forskaren Lindqvist beskriver att 

familjerna har en viktig funktion för den sociala utvecklingen i det lilla sammanhanget. I familjen får 

barn kunskap om de värderingar och sociala beteenden som finns i familjen. Det är här som barnet får 

inblick i de intima band som används när barnen sen ska utforska miljön och samhället. Sådana sociala 

kunskaper hos barnet vidareutvecklas på förskolan och senare i skolan (Lindqvist (red), 1999).  

Pedagogerna Anna och Berit beskriver att blyga föräldrar kan bidra till att barnen i sin tur också blir 

blyga. Från beskrivningen ovan kan jag finna att forskningen och pedagogerna har likartad syn.  
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Pedagogerna framhöll att barnen behöver förstå lekkoder. En likartad slutsats drar forskaren Bateson då 

han redogör för betydelsen av att barnen förstår och kan använda sig av lekkoder. Dessa använder 

barnen för att kunna tolka leken så att den blir begriplig. Att kunna tolka budskapen i leken, som till 

exempel en irriterad ton, vänlig röst och en röst som förställs är avgörande. Ytterligare en orsak som 

försvårar för barnen kan vara att de inte förstår att leken är på låtsa utan tror att den är verklig. Med 

hjälp av metakommunikation markerar barnen att ”nu är det lek” (Bateson i Knutsdotter Olofsson, 

2002).  

6.4 Inkludering av barn som inte leker 

Barn som säger nej 

Pedagogerna redogjorde för hur de bemötte barn som ofta säger nej till förslag att delta i den fria leken. 

De var rörande överens som att det var barnens genuina intresse som avgjorde om det gick att locka in 

dem i den fria leken. En pedagog berättade att hon aldrig har mött ett barn som säger nej under lång tid. 

Pedagogen beskrev att orsaken var att hon utvecklade och breddade barnens intressen. På så sätt fick 

hon alla barn intresserade och nej-sägarna stimulerades till att säga ja. 

 

”Om ett barn fortsätter att säga nej och månaderna har gått så är det pedagogens skyldighet att gå in 

och hjälpa barnet (Ulla)”.  

 

Pedagogen Ulla berättade vidare att alla barn vill leka och har rätt till att leka, men att det gäller att 

hjälpa barnet ur sin situation. Hon belyste också vikten av att barnet inte fick en stämpel på sig som 

hopplös. Pedagogerna bör i stället utgå från att barnet är kompetent.  

 

En pedagog tyckte att barn som är betraktare är jättesvåra att nå. Sådana barn ville helst gå tillsammans 

med pedagogen och undvek att ta några egna initiativ. I bland har de även använt psykolog för att få 

hjälp med vissa barn. På så sätt fick pedagogerna enkla tips för hur de kunde hjälpa barnen. I svårare fall 

bidrog psykologen med metoder.  

Metoder för att synliggöra barn 

Pedagogerna som jag intervjuade var eniga om att det är en effektiv metod att de leker med exkluderade 

barn tillsammans med lekkompetenta barn i den fria leken. Vid rollekar tog pedagogerna en aktiv roll i 

leken för att hjälpa det exkluderade barnet. Pedagogen förklarade även vikten av att ta med sådana 

kompisar i leken som barnet trivdes med. Då kunde pedagogerna succesivt vänja exkluderade barn vid 

sina kompisar. 
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”Vi personal har hög status hos barnen och om de övriga barnen ser att vi leker med det exkluderade 

barnet så får barnet lättare hög status i barngruppen(Ulla)”. 

 

”Det är bra om pedagogen är med och leker med barnet men det får absolut inte bara bli barnet och 

pedagogen som leker. Barnet måste länkas in i gruppen. Annars blir det fel (Juliana)”. 

 

Pedagogerna betonade att barngruppens storlek har betydelse för att framgångsrikt kunna inkludera 

barn. De ansåg att det krävdes små barngrupper för att alla barn ska kunna bli synliga. I små grupper kan 

exkluderade barn få chansen att ta roller som de inte vågar ta i större grupper.  

 

”Vissa barn får alltid sämre roller. I mamma, pappa, barn leken blir de ofta hunden som ligger under 

bordet (Ulla)”. 

 

Två av pedagogerna beskrev att barn som är bra på lek och som har hög status i gruppen kunde ges 

rollen som den som visade den exkluderade barnet hur man gör, på så vis kunde det exkluderade barnet 

få bättre status i gruppen. Ytterligare en bra metod för att få med exkluderade barn i leken var att leka 

sådana lekar som de kände igen från sin hemmiljö. En pedagog beskrev dessutom att de använde sig av 

dockor som föreställer en familj.  

 

”Det är bra att leka med sådana saker som barnet känner igen från sin egen hemmiljö och kan relatera 

till. Samma lek bör även upprepas flera gånger för att skapa en trygghet kring leken och dess 

mönster(Anna)”.  

 

Om det är svårt att få med barnet kan pedagogen även ta reda på vad barnet gör på sin fritid och försöka 

få med det i leken. Från början kan det vara bra om pedagogen leker själv med barnet för att sedan bjuda 

in ytterligare ett barn som det exkluderade barnet känner sig trygg med.  

 

Knutsdotter Olofsson har forskat kring fördelarna med att vuxna är med och leker med barn. Hon 

kommer fram till att barnens förmåga att leka rollekar är inte medfödd utan kunskapen tränas socialt. 

För att hjälpa barnet förstå omvärlden krävs lyhörda vuxna som vägleder barnen in i leken (Knutsdotter 

Olofsson, 2002). 
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Även Drugli resonerar om den vuxnes roll vad gäller att synliggöra och hjälpa barn till lek. Hennes 

metod bygger på att vuxna stödjer barnen i leken genom att förklara vad de andra barnen gör. Till 

exempel kan den vuxne beskriva vad de andra barnen gör. ”Titta hon leker med dockan, ser du det?” 

Den vuxne bör också uppmärksamma barnens olika känslor för det exkluderade barnet. När vuxna 

arbetar på det sättet kan förutsättningar för relationer skapas (Drugli, 2003). Pedagogerna förklarade 

vikten av att de leker med barnet för att ge det hög status i gruppen. Ingen av pedagogerna som jag 

intervjuade nämnde något om hur de arbetade med känslorna hos de barn som var inkluderade i leken 

för att hjälpa exkluderade barn. Orsakerna till varför pedagogerna inte beskrev ett sådant arbetssätt är 

okända. Kanske var intervjufrågorna fel eller så finns det många andra orsaker i rutiner eller 

värderingar.   

Vuxenstyrda aktiviteter 

Pedagogerna beskrev vikten av att de exkluderade barnen fick stöd av pedagogerna under vuxenstyrda 

aktiviteter. Inga barn skulle känna sig tvingade till något som de inte vill göra. I stället beskrev 

pedagogerna att de försökte locka de exkluderade barnen att våga mer. Samma lek bör upprepas många 

gånger och pedagogerna behöver ha tålamod med de exkluderade barnen. Pedagogerna stödjer barnen 

genom att hjälpa barnen att våga själva.  

 

”Vi tar barnet i handen så att pedagogen och barnet blir ett om barnet inte vågar själv. Börja med att 

hålla om barnet, sedan kan det räcka med att hålla barnet på axlarna. Till slut räcker det med att jag 

håller barnet i handen och följer med det in i ringleken (Berit)”. 

 

”Inget barn ska känna sig tvingad till något, de ska inte behöva ha ont i magen då de går till förskolan. 

Men lite tvång behövs ändå, samhället ser ut så (Lena). 

 

Folkman beskriver metoder för att inkludera inåtvända barn och förklarar att pedagogerna bör vara 

aktsamma och observanta över vilken självinsikt och styrka barnet i fråga har. I vissa fall kan barn som 

är osäkra vara så hämmade att de behöver en pedagog som genom egen handkraft och envishet visar 

barnen vägen till lek. Det kan ske genom att pedagoger hjälper barn att utföra vissa saker eller genom att 

pedagogen konkret tar barnets hand och hjälper dem att utföra en lek eller handling (Folkman, 1998).  

 

Att pedagogerna hjälpte barnen att utföra en handling för att så småningom förmå barnet att utföra 

handlingen på egen hand relaterar jag till den proximala utvecklingszonen. Jag tolkar det som att 

pedagogernas arbetssätt följer Vygotskijs sociokulturella perspektiv när de medverkade med barnen i de 
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vuxenstyrda lekarna. Pedagogernas mål var att hjälpa barnet att våga agera själv. Pedagogerna använde 

också sina egna erfarenheter för att ge barnen kunskap. När barnen deltar aktivt får de nya erfarenheter 

och utvecklar på så vis sitt eget tänkande. Tänkandet bidrar bland annat till ny kunskap som barnet kan 

använda vid ett senare tillfälle (Lindqvist (red), 1999).  

Trygghet 

Pedagogerna förklarade att barnen behövde känna att de kunde lita på pedagogerna. 

 

”Den lugna stunden innan frukost är värdefull då har vi mycket tid till att prata med barnen Vi är måna 

om att skapa relation med alla barn för då blir de trygga (Anna)”. 

 

Pedagogerna poängterade även att barnen behövde veta vad en dag på förskolan innehöll. Alla saker 

skulle ha sin speciella plats och rutinerna skulle vara väl inarbetade. På så sätt skapades trygghet på 

förskolan. 

 

En av pedagogerna som har arbetat inom förskoleverksamheten under lång tid spekulerade kring 

pedagogernas förhållningssätt till barn som inte leker. Enligt henne går det inte att visa barnen tillit om 

pedagogen saknar känslor för dem. 

 

”Jag tycker att verksamheten har blivit bättre. Förut sa man att barn som inte var med endast var så, 

det är inget att göra något åt. Idag är det sundare. Det finns mer kunskap och pedagogiken arbetar för 

att hjälpa alla barn (Berit)”.  

 

Berit beskrev också betydelsen av att pedagogerna har samma syn. Om en pedagog säger nej så betyder 

det nej för alla pedagoger. Barnen blev tryggare när de lärde sig vilka ramar som fanns. 

 

Många forskare styrker resonemanget att barn behöver trygghet för att våga leka. Folkman hävdar att 

barn som känner sig otrygga riskerar uppleva omvärlden som skrämmande. Pedagogerna beskrev vikten 

av att barnen förstod rutinerna på förskolan. Folkman sammanfattar att barn behöver bra rutiner, 

kontinuitet och förutsägbarhet i sin vardag. Han har även studerat varför vissa inåtvända barn kan sakna 

grundtrygghet. Slutsatsen var att otrygga barn kan ha påverkats av vuxna som misslyckats med att ge 

barnet trygghet. Barnens trygghet och tillit till omgivningen ökar om pedagogerna på förskolan 

målmedvetet jobbar med att bygga upp förtroendet mellan barnen och vuxna (Folkman, 1998).  
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Pedagogen Anna beskrev att de genom dagliga samtal på morgonen skapade en god kontakt med 

barnen. Då skapas förtroende. Att närheten till pedagogen har stor betydelse redogör Winnicot för. 

Närheten till pedagoger skapar trygghet. Osäkra barn kan behöva vara nära dem under än längre tid för 

att tilliten ska kunna byggas upp. I extrema fall kan pedagoger behöva förhålla sig till barnen som om de 

vore spädbarn (Winnicot, 1994).  

Lekmiljön 

Pedagogerna poängterade vilken inverkan lekmiljön hade. Svaren på intervjufrågorna visade att det 

krävdes både god organisation och en inspirerande lekmiljö för att inkludera barnen.  

 

”Det ska vara roligt och leka och det kan vara bra att ställa fram något som inspirerar och lockar till 

lek som till exempel att sätta nallar i ett tåg (Berit)”. 

 

Två av pedagogerna beskrev att barnen fick vara delaktiga i utformningen av lekmiljön. En annan 

pedagog sa att hon designade lekmiljön genom att föreställa sig att hon själv var ett barn.  

 

Forskaren Smilansky beskriver vilken påverkan miljön har för att barnen ska börja leka. Hans studie av 

olika pedagogiska program visar vilken betydelse de vuxna har för planeringen av lekmiljön. Det gäller 

att noga planera vilket lekmaterial som förskolan bör använda sig av. Materialet kan komma att påverka 

den fria leken både positivt eller negativt (Smilansky i Knutsdotter Olofsson, 2002).  

 

I Lindqvists tolkning av Vygotskijs texter beskrivs att det behövs aktiva barn, aktiva vuxna och en aktiv 

miljö (Lindqvist (red), 1999). Att barnen är delaktiga och får utforma delar av sin miljö kopplar jag till 

att både barn och vuxna är aktiva och skapar tillsammans en aktiv miljö. Miljön i sin tur blir aktiv då 

den är utformad på ett lustfyllt aktiverande sätt för barnen. 

Självkänsla 

För att stärka barnens självkänsla beskrev pedagogerna att det lät dem hjälpa till med enklare uppgifter 

på förskolan. Pedagogerna berättade att barnen då fick visa att de kunde själva och när andra barn såg de 

växte självkänslan hos det exkluderade barnet. 

 

”Barnet kan även om de själv vill få visa upp vad de kan och få lära sina kompisar saker (Anna)”. 
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Två pedagoger tog också upp betydelsen av att barnen med låg självkänsla fick beröm om de gjorde 

något bra. Barnen berömdes när andra barn lyssnade. På så sätt stärktes självkänsla och barnen blev 

synliga på ett positivt sätt i gruppen.  

 

”Pedagogerna får inte vara för burdusa då barnen kan tro att de gör fel. Barn med låg självkänsla kan 

vara rädda för att misslyckas och tycker att det är jobbigt om någon är mycket bestämd (Lena)”.  

 

”När försiktiga barn väl gör något ger vi det mycket beröm och smickrar det (Berit)”. 

 

Pedagogerna som jag intervjuade är inne på samma linje som beskrivs i litteraturen. Att ge barn enklare 

uppdrag och belöna dem stärker självkänslan. Det synsättet stöds av Folkman. Han hävdar att 

pedagogerna kontinuerligt bör reflektera över barnens självkänsla. Genom ett sådant arbetssätt märker 

pedagogerna fort om ett barns självkänsla sviktar och kan medvetet jobba för att bryta den negativa 

spiralen som barnen hamnat i. Pedagogerna bör observera barns självkänsla på ett kontinuerligt sätt och 

snabbt bryta utvecklingen om det märker om barnen fastnar i ett negativt mönster (Folkman, 1998). 

Pedagogerna ansåg att det snabbaste sättet att vända utvecklingen var att pedagogerna visade i ord och 

handling att de tror på att barnen kan själva.  

 

Drugli hävdar att det är fördelaktigt om barnen får mycket beröm. Ofta behövs det bara små positiva 

handlingar för att en positiv kontakt ska byggas upp. Det kan handla om ögonkontakt, fysisk beröring, 

ord eller leenden. Genom positiv feedback till barnen bekräftar pedagogen barnens känslor och 

reaktioner. Ett sådant bemötande kan bidra till att barnen lättare förmår att bygga upp en positiv 

självbild och hantera sina egna känslor. När barn bemöts positivt får de större chans att anknyta och 

utveckla nya relationer (Drugli, 2003). En slutsats jag kan dra av detta är att pedagogerna var skickliga 

på att ge barnen den typ av positiv feedback som forskningen förespråkar.  

Pedagogernas sammanfattande ord 

I slutet av intervjuerna bad jag pedagogerna att sammanfatta de viktigaste framgångsfaktorerna för att 

alla barn skulle kunna vara med i den fria leken. 

 

Pedagogerna Anna och Ulla berättade att den viktigaste framgångsfaktor är att pedagoger är närvarande 

och ofta deltar i leken. Genom att leken inte släpps fri kan pedagogerna aktivt hjälpa exkluderade barn. 

Leken är värdefull och det visar miljön tydligt på då rummen signalerar till lek. En annan viktig faktor 

till varför alla barn kommer med i leken är att pedagogerna arbetar med långa lekpass. Vissa barn 
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behöver längre tid än andra för att komma med i leken så det gäller att ha tålamod. Med pedagogernas 

fokus på lek känner barnen att det är roligt att leka. 

 

Pedagogen Lena berättade att pedagogerna inte får tvinga barnen för mycket. Barnen ska i stället lockas 

till att göra många saker. Det ska inte vara en torftig miljö för då kan det vara svårt att komma igång 

med leken. En annan viktig faktor är att barnens fria lek förstärks av pedagogerna genom att de är 

lyhörda och för in nytt inspirerande lekmaterial i leken.  

 

Pedagogen Berit uppehöll sig kring blyga barn och betydelsen av att ge de beröm och smicker inför de 

andra barnen. På så sätt får barnen bättre status. Exkluderade barnen får stöd av pedagoger som hjälper 

dem med att fråga kompisarna om de får vara med och leka. Ett intimt samarbete med föräldrarna är 

också av stor betydelse. Föräldrarna är ofta väldigt oroliga för sitt barn. För att skapa ett bra samarbete 

är det avgörande att ha liknande regler och rutiner i hemmet och förskolan.  

 

Pedagogen Juliana berättade att de försöker locka barnen att leka genom att arbeta med barnens 

intressen. För att vidareutveckla dessa försöker pedagogerna finna andra sätt att vidga leken och anpassa 

den efter barnen. Om ett barn gillar bilar så använder pedagogerna barnets genuina intresse för bilar i 

många olika sammanhang. Till exempel lockar pedagogerna barnet att rita en bil, skapa en bil med lera 

eller göra ett garage av klossar. Så kan fler barn lockas till att leka med det exkluderade barnet.  
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7 Slutsatser och sammanfattning 

7.1 Resultat 

Syftet med den här studien var att undersöka några pedagogers uppfattningar vad gäller att underlätta för 

exkluderade barn att komma med i den fria leken på förskolan. 

 

Alla pedagoger som jag intervjuade var samstämmiga vad gäller lekens betydelse. Jag tolkar svaren som 

att de till stor del sammanfaller med Vygotskijs sociokulturella perspektiv. Pedagogerna framhävde 

lekens sociala betydelse och att den ger kunskaper för framtiden. Genom leken tränas barnen i en mängd 

olika färdigheter. Turtagning, ömsesidighet, fantasi, demokrati, matematik och språk är exempel på 

sådana färdigheter.  

 

Pedagogerna berättade att det var lättast att uppmärksamma barn som inte lek när de är tre-fyra år 

gamla. Innan dess leker mindre barn bredvid-lekar. 

 

Pedagogerna i min undersökning gav bilden av två olika förhållningssätt till den fria leken. En inriktning 

var att pedagogerna inte såg fria leken som fri utan styrd efter regler. Då tog pedagogerna aktiv del i 

leken eller befann sig nära de barn som lekte. Den andra inriktningen innebar att leken släpptes fri. 

Lyhörda pedagoger ingrep bara om leken spårade ur eller om barnen inte kunde lösa konflikterna själva. 

Forskningen antyder också två olika riktningar. Den ena framhäver att pedagogerna ska låta barnen leka 

så mycket som möjligt utan inblandning av vuxna. Den andra fokuserar på den aktiva pedagogen som 

deltar i barnens lekar. En möjlig slutsats jag drar är att inriktningen med den aktiva pedagogen borde 

minska risken för att barnen kommer att exkluderas. Sådant stöd av pedagoger i leken borde också 

innebära att det går snabbare att inkludera barn som redan har blivit exkluderade. En fråga jag ställer 

mig är hur mycket resurser som krävs på förskolor som jobbar med aktiva pedagoger jämfört med 

förskolor som låter barnen leka mycket själva. Dessutom frågar jag mig om barn som har fostrats av 

aktiva pedagoger skiljer sig från barn som har fått leka mycket själva. 

 

Förskolan som styrde den fria leken efter regler avsatte mycket mer tid för leken än de förskolor som 

bedrev projekt. För att leken skulle vara längre strävade pedagogerna efter att barnen skulle lära sig att 

leken har en början, handling och slut. Dessutom lät man barnen välja lek och lekstation i samlingen. 

Pedagogerna tillhandahöll alternativen men barnen upplevde att de själva styrde lekvalet. Jag ställer mig 
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frågan om den förskolan håller en högre kvalitet i leken och om pedagogerna där lättare kan undvika att 

barn exkluderas?  

 

Forskaren Tullgren drar slutsatsen att pedagogerna bör styra leken på ett sådant sätt att barnen inte 

märker av styrningen. Med panoptiska styrningen underordnar sig pedagogerna barnen och följer deras 

idéer om lek. Dialogen med barnen tränar barnens sociala kompetens. Styrningen skapar det 

normaliserade barnet och den normala leken. Den normala leken bidrar till att forma barnens framtid 

(Tullgren, 2003). Jag bedömer att styrningsmodellen kan vara ett bra hjälpmedel för pedagogerna. 

Orsaken är att pedagogerna sätter barnen i fokus och visar att barnen är kompetenta. Intresset 

pedagogerna visar barnen då de följer deras lek och ställer många frågor borde skapa trygghet och tillit.  

 

Det Sociokulturella perspektivet betonar vikten av att pedagogerna utvecklar barnens fantasi och ger 

dem stöd i den proximala utvecklingszonen. Om man utgår från det synsättet bör det enskilda barnets 

behov vara styrande och pedagogens roll vara att hjälpa barnet i den proximala utvecklingszonen 

(Lindqvist (red), 1999).  

 

Alla pedagoger berättade att det fanns barn i deras grupper som hade svårt att leka eller inte lekte alls. 

Tre fall av exkluderade barn diskuterades. En slutsats jag drar av fallstudien är att ett exkluderat barn 

kan ha råkat illa ut på grund av många olika orsaker. Barnet hamnar i en ond spiral som till exempel 

börjar med att språket är dåligt utvecklat. Sen kanske barnet inte förstår lekkoderna och till sist förlorar 

barnet en del av sin självkänsla och tillit till andra. Psykologen Folkman beskriver att det i vissa fall kan 

gå så långt att de inte heller vet vad de vill göra eller tycker att någonting är roligt. Exkluderade barn 

kan ibland ha sjunkit så lågt att ingenting är spännande och att den spontana nyfikenheten på 

omgivningen har försvagats (Folkman, 1998). 

 

Forskaren Bateson beskriver lekkodernas betydelse. Dessa använder barnen för att kommunicera och 

förstå varandra i leken. En slutsats jag drar är att barn som har svårt att tolka och använda lekkoder på 

rätt sätt automatiskt borde ha svårt att leka med andra och därmed riskera att bli exkluderade. 

 

Exkluderade barn avvisar ofta förslag om lek. I sådana situationer utvecklade pedagogerna barnens 

genuina intressen för att locka med barnen in i den fria leken. Om det misslyckas är pedagogen skyldig 

att skaffa stöd (Bateson i Knutsdotter Olofsson, 2002). 
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Min analys efter intervjuerna visar att pedagogernas förhållningssätt var olika och att förhållningsättet 

påverkade hur omgivningen betraktade barnet.  

 

Pedagogerna hade många praktiska råd om hur de stimulerar exkluderade barn. 

 

 Vara aktiv pedagog 

 Länka in kompisar som de trivs med i leken 

 Höja barnet status gentemot de andra barnen i gruppen 

 Jobba i små grupper 

 Synliggöra barnen för andra 

 Ge barnet roller som de inte vågar ta i större grupper 

 Använda lekar som barnet känner igen från sin hemmiljö 

 Jobba med dockor som representerar familjemedlemmar 

 Ge barnet uppmärksamhet och beröm 

 

Jag tolkar att de praktiska råden stämmer överens med forskningens teorier. Bland annat har forskaren 

Knutsdotter Olofsson beskrivit fördelarna med att vuxna är med och leker med barn. Hon kommer fram 

till att barnens förmåga att leka rollekar är inte medfödd utan kunskapen tränas socialt. För att hjälpa 

barnet förstå omvärlden krävs lyhörda vuxna som vägleder barnen in i leken (Knutsdotter Olofsson, 

2002). Ingen av pedagogerna som jag intervjuade nämnde något om hur de arbetade med känslorna hos 

de barn som var inkluderade i leken för att hjälpa exkluderade barn.  

 

De praktiska råden ovan kräver en aktiv pedagog. Jag drar därför slutsatsen att exkluderade barn 

behöver stöd av vuxenstyrda aktiveter inom ramen för den proximala utvecklingszonen. I den kan 

pedagogerna utföra vuxenstyrda aktiviteter som utgår från det exkluderade barnets situation och 

förmåga. Principen som pedagogerna beskrev var att försöka locka de exkluderade barnen att våga mer. 

För att nå dit uppgav pedagogerna hur de arbetade med att stärka barnens tillit och självkänsla. Ett annat 

resultat av de vuxenstyrda aktiviteterna var att försöka öka barnens förmåga att tänka självständigt 

genom att ge dem nya erfarenheter och öka fantasin (Lindqvist (red), 1999). 

 

Pedagogerna beskrev hur de ökade barnens trygghet genom att arbeta med fasta väl inarbetade rutiner, 

hålla ordning på saker och vara samstämmiga vad gäller beslut som berörde barnen. Dessutom användes 

mycket tid för att skapa relationer med exkluderade barn. I forskningen som Winnicot bedrivit har 
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framkommit att osäkra barn kan behöva vara nära pedagogen under en mycket lång tidsperiod 

(Winnicot, 1994). En fråga jag ställer mig är om resurserna räcker till på förskolor där det finns mer än 

ett exkluderat barn. 

 

Pedagogerna berättade hur de arbetade på olika sätt vad gäller utformningen av lekmiljön. Den ena 

hälften lät barnen delta i delar av utformningen. Den andra hälften utformade miljön själva. Forskaren 

Smilansky redogör för betydelsen av att noga planera vilket lekmaterial som förskolan bör använda sig 

av för att ha en positiv inverkan på leken (Smilansky i Knutsdotter Olofsson, 2002). Jag tror att det är en 

fördel att låta barnen delta i utformningen för att få dem att känna sig delaktiga och aktiva. Dessutom 

utformas då lekmiljön efter barnens intressen.  

 

Pedagogerna var samstämmiga om hur de bör arbeta för att öka de exkluderade barnens självkänsla. 

Principen var att pedagogerna gav barnen enklare uppgifter och sedan gav dem rikligt med beröm inför 

barngruppen. På så sätt, beskrev pedagogerna, växte barnens status i gruppen och självkänslan utvecklas 

positivt. Folkman förespråkar att pedagogerna kontinuerligt reflekterar över barnens självkänsla så att de 

vet vilka åtgärder som bör göras (Folkman, 1998). Det bör vara viktigt att snabbt kunna bryta en negativ 

trend innan den har gått för långt.  

 

Jag upplever att många av svaren på intervjufrågorna stämmer väl överens med de resonemang som 

forskare och psykologer redogör för. Det jag har kommit fram till är att många intervjusvar ryms inom 

Vygotskijs sociokulturella perspektiv och att det verkar som om pedagogerna hade anammat synsättet 

på ett mer eller mindre medvetet sätt. Den här studien bör kunna användas som inspirationskälla av 

pedagoger och kanske även av forskare. 

 

Avslutningsvis vill jag poängtera att resultatet från den här studien inte kan användas för att generalisera 

Syftet med den här studien var att undersöka några pedagogers uppfattningar vad gäller att underlätta för 

exkluderade barn att komma med i den fria leken på förskolan. I studien beskrivs pedagogernas olika 

sätt att minska risken för att barn exkluderas. Dessutom innehåller studien synpunkter och tankar om 

varför inte vissa barn leker och vad som krävs för att kunna leka. Det som jag slutligen vill nämna är att 

pedagogerna som jag intervjuade verkade vara väl insatta i problemområdet. Jag tolkar det också som att 

de hade en hög ambition vad gäller att inkludera alla barn i den fria leken. En fråga jag ställer mig är 

dock om tiden räcker till för att inkludera de exkluderade barnen i en kollektiv barngrupp med många 

olika krav på ingripanden från pedagogernas sida. 
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7.2 Några reflektioner om vidare forskning 

En intressant frågeställning att utveckla vidare är frågan om hur pedagoger bör förhålla sig till den fria 

leken. Vilken effekt får det om pedagogen deltar aktivt i leken jämfört med om leken övervakas på 

avstånd med minimal inblandning av pedagoger. I en sådan undersökning skulle forskare kunna 

observera barnen under en längre tid och söka efter samband mellan val av förhållningssätt och det 

exkluderade barnets utveckling under en längre tid.  
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9 Bilaga – intervjuguide 

 

1) Hur ser ni på lekens betydelse på er förskola? 

2) Hur mycket fri lek har ni dagligen? 

3) Hur är pedagogernas förhållningssätt under den fria leken? 

4) Vad tycker ni barn lär sig under leken? 

5) Har ni barn som av någon anledning inte är med i leken? 

6) Har ni haft barn som inte varit med i leken? 

7) Hur stort är problemet? 

8) I vilken ålder tycker ni att man uppmärksammar att barn inte leker? 

9) Hur ofta får ni tillbakadragna barn till er barngrupp? 

10) Vilka bakomliggande orsaker tror ni påverkar till att barnet inte leker? 

11) Hur gör ni pedagoger för att locka alla till lek? 

12) Har ni några speciella knep om ett barn inte vill leka/ inte kan leka? 

13) Hur bemöter ni barn som ofta säger nej till leken 

14) Barn som exkluderas ifrån många olika sammanhang, hur lyfter ni dem? 

15) Hur jobbar ni med blyga eller tillbakadragna barns självkänsla? 

16) Hur gör ni för att de ska komma med i kompisgruppen? 

17) Vilka roller ger ni de blyga barnen vid vuxenstyrda aktiviteter? 

18) Hur gör ni det blyga barnet synligt för barngruppen? 

19) Vilken roll har pedagogernas arbete för att nå de blyga barnen 

20) Hur gör ni så att de försiktiga och osäkra barnen känner sig trygga I förskolan? 

21) Vilken roll tycker ni pedagogen ska ta i leken när barn inte vågar leka? 

22) Vilka är era viktigaste faktorer för att få med alla barn i den fria leken? 

23) Tack för intervjun och ert samarbete. 

 


