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Förord 

Denna studie är utförd av Jens Juntti och jag studerar på förskollärarprogrammet vid Luleå 

tekniska universitet. Under utbildningens gång har jag läst om lekens betydelse för barns 

sociala utveckling och lärande. Utifrån förskolans pedagogik om den fria leken, har leken haft 

ett viktigt inslag och är ett intressant ämne att diskutera. För mig som framtida förskollärare 

kommer denna studie bidra till än mer tankar och idéer.  

Eftersom jag har skrivit arbetet själv, har jag inte kunnat ha möjlighet till djupa diskussioner 

med en partner. Men med hjälp av intervjuer och tidigare erfarenheter inom förskolan, har jag 

kunnat ta dessa tillfällen för att föra djupa diskussioner med pedagogerna som har stor 

erfarenhet inom förskoleyrket. 

Jag vill framför allt tacka de pedagoger som har ställt upp på intervjuer och visat intresse för 

denna studie, samt ge en eloge till min handledare Steffan Lind, som har gett mig stöd och 

vägledning när jag behövde det.  

 

Kalix 2014-03-09 

Jens Juntti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Abstrakt 

Syftet med denna studie är att beskriva och ge ökad förståelse för hur pedagoger uppfattar den 

fria leken i förskolan. I bakgrundstexten har jag redogjort för vilken syn forskare har på lek 

och den fria leken. Jag tar även upp om vad lagar och styrdokument lyfter fram inom leken i 

förskolan. Under rubriken ”Betydelsefulla lärandeperspektiv i förskolan” kommer jag att 

redogöra om tidigare studier som har gjorts runt det valda ämnet. Denna studie har utgått från 

ett fenomenologiskt perspektiv, social utveckling och hur lärande sker genom det 

sociokulturella perspektivet. Resultatet är baserat på kvalitativa forskningsintervjuer med fem 

olika förskollärare. Intervjuerna har spelats in och transkriberats ordagrant för studiens 

trovärdighet. I analysen redovisas de två olika teman som framkom utifrån intervjuernas svar 

om den fria lekens betydelse för barns sociala lärande, samt även hur barn uttrycker sig i den 

fria leken.  

Sökord: Fria leken, Förskola, Lärande, Utveckling 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Innehållsförteckning 
                                                                                                                                                             

Inledning……………………………………………………………………………………...1 

1.Syfte och frågeställningar………………………………………………………………….2 

2.Bakgrund……………………………………………………………………………………2 

2.1 Vad är lek?..........................................................................................................................2 

2.2 Vad är fri lek?......................................................................................................................3 

2.3 Leken i förskolan…………………………………………………………………………..3 

2.4. Vad lär sig barnen i leken?.................................................................................................4 

2.5. Betydelsefulla lärandeperspektiv i förskolan…………………………………….…….4 

2.5.1. Utvecklingspsykologi…………………………………………………………….……..4 

2.6. Kognitivism……………………………………………………………………………….5 

2.7. Sociokulturellt perspektiv…………………………………………………………...…….5 

2.8. Utvecklingspedagogik…………………………………………………………….………6 

2.9. Förankringar i styrdokumentförordningarlagar/förordningar………….………..….……..7 

3. Metod………………………………………………………………………….……………9 

3.1. Kvalitativ metod……………………………………………………………….………….9 

3.2. Val av informationshämtande metod…………………………………………..………….9 

3.3. Val av informanter……………………………………………………………….………..9 

3.4. Genomförande………………………………………………………………………...….10 

3.5. Etiska överväganden………………………………………………………………..……10 

3.6. Överenstämmelse och tillförlitlighet……………………………………………..………11 

3.7. Informationsbearbetning och analys……………………………………………..………11 

4. Resultat……………………………………………………………………………………13 

4.1. Vad har den fria leken för betydelse i barns sociala lärande………………..…….……..13 

4.1.1 Fria leken………………………………….……………………………………..……..13 

4.1.2 Barn lär sig av varandra………………………………………………………..……….14 

4.2 Forskningsfråga 2……………………………………………………………….….….….14 

4.2.1 Sociala samspelet………………………………………………………….……………14 

4.2.2 Uttrycksformer…………………………………………………………….……………14 

4.3 Sammanfattning av resultat………………………………………………………………15 

5. Diskussion………………………………………………………………………..……….16 

5.1. Metoddiskussion……………………………………………………………..…………..16 

5.2 Resultatdiskussion…………………………………………………………….………….17 

5.2.1. Forskningsfråga 1…………………………………………………………….………..17 

5.2.1.1 Leken……………………………………………………………………..…………..17 

5.2.1.2. Barn lär sig av varandra………………………………………………….…………..17 

5.2.2. På vilka sätt uttrycker sig barn socialt i den fria leken?……………..…….…………..19 

5.2.2.1. Sociala samspelet…………………………………………………………………….19 



 

 

5.2.2.2. Uttrycksformer……………………………………………………………………….19 

5.3 Tankar för framtiden…………………………………………………………………..….19 

6. Förslag till fortsatt forskning…………………………………………………………….20 

Referenser…………………………………………………………………………………… 

  Bilaga 1. Intervjufrågor



1 

 

Inledning 

 

Under min utbildning har jag tagit del av föreläsningar, litteratur och de verksamhetsförlagda 

utbildningarna (VFU) jag har haft. Det som har fångat mig och väckt ett intresse för leken, är 

att jag anser att det är ett intressant ämne. Det finns en mängd olika definitioner på olika lekar, 

men jag vill framför allt fördjupa mig mer i den fria leken och dess betydelse. Genom detta 

arbete vill jag studera hur pedagoger uppfattar den fria leken, samt hur viktig den egentligen 

är i förskolan. 

Vid tidigare VFU tillfällen har jag uppmärksammat att den fria leken inte får samma omsorg 

gällande observationer och dokumentationer. Detta kan bero på att vissa pedagoger kanske 

anser att den fria leken som barnen själva väljer, inte har samma värde som den planerade och 

styrda leken erhåller. I och med den styrda leken, blir det enklare att veta vad som ska 

observeras och dokumenteras, eftersom den styrda leken har pedagoger redan en god 

baktanke om vad som kommer hända. Det kan ju även betraktas att den fria leken inte når upp 

till samma värde som den styrda leken. Eftersom de fria lekar som barnen har kommit på 

själva, inte har som utgång att vara ett lärorikt tillfälle.  

Utifrån de tankar som jag har haft inför denna studie, är hur pedagoger uppfattar den fria 

lekens betydelse. Framförallt är jag intresserad om den fått en högre status i dagens 

samhälle/förskola, nu när barnen har väldigt många källor att ta inspiration från, exempelvis 

tv, Ipads, datorer, spel, människor och omgivning, som ger barnen möjlighet till att imitera. 

En annan tanke är ju om pedagoger håller sig uppdaterade om vad barnen ser på tv under sin 

fritid. Dessa tv-program kan vara en inspiration till deras lekar inom förskolan, vilket gör att 

barnen försöker imitera och uttrycker sig i specifika ord som används i dessa program.   
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1. Syfte och frågeställningar 

Med studien vill jag ge en fördjupad förståelse för hur pedagoger uppfattar den fria leken och 

även dess betydelse för barns utveckling. 

 Vad har den fria leken för betydelse i barns sociala utveckling och lärande? 

 På vilka sätt uttrycker sig barn socialt i den fria leken? 
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2.Bakgrund  

 
I denna studie kommer jag lyfta fram hur andra teoretiker ser på leken i förskolan, samt vilken 

betydelse den har för barns sociala utveckling. Jag kommer även att redogöra för hur 

styrdokumenten i förskolan är formade. För att denna studie ska få ett bättre djup om den fria 

leken, har jag valt att fördjupa mig om vilken betydelse den har för barn i förskolan. Jag 

kommer att utgå ifrån ett sociokulturellt synsätt, eftersom leken skapar lärande och i sin tur 

handlar till väldigt stor del om samspel mellan olika individer.  

2.1 . Vad är lek? 

Hjorth (1996) beskriver leken som ett redskap för att kunna bearbeta händelser, med hjälp av 

leken får barnen en möjlighet att kunna föreställa sig, hur en verklig händelse kan ske. I och 

med detta synsätt får barnen en möjlighet att leka utanför den planerade verksamheten och 

pedagogerna står utanför leken, enligt (Hjorth 1996).  

Knutsdotter Olofsson (2003) anser att leken är frivillig, spontan och inte målinriktad, detta för 

att barnen får en möjlighet att uttrycka sig själva utifrån sina föreställningar, erfarenheter av 

verkligheten, samt att bearbeta intryck. Leken inte är på ”riktigt”, de vill säga barnen prövar 

på olika sätt att agera inom leken, genom att uttrycka sina känslor, leva andras liv för att hitta 

sina egna förhållningssätt inom leken. Knutsdotter Olofsson (2003) framhäver även att 

lekprocessen är det viktiga, de vill säga produkten som barnen försöker uppnå är det 

väsentliga inom leken. När barn leker kan målet vara att bygga en koja, för att kunna utöva 

den lek barnen vill genomföra. Men barnen kan även riva kojan för att sedan bygga om den 

igen, detta för att börja om med leken igen, i och med detta hittar barnen nya ingångar till 

leken.  

Hangaard Rasmussen (1993) beskriver att leken är en spontan handling eller aktivitet, som 

äger rum inom sina egna tidsmässiga och rumsliga gränser. Leken är sammanhängande med 

världen utanför, de vill säga att det som händer i den riktiga världen är en nödvändig 

inspiration till barnens lekar. Leken är ett lustigt fenomen som vänder upp och ner på 

verkligheten. Fantasilekar är ett bra exempel på detta då barn kan leka utan att sträva efter 

likheter eller inte. Leken omfattar istället väldigt många olika drag, som går i ihop med 

varandra, detta för att leken handlar inte om att tvinga ett barn att leka, eftersom deras lek 

finns tillfälle av att kunna känna frihet. Barnen ges möjligheten till förnyelse, mod, livsglädje 

och spontanitet vid olika lektillfällen. Men för att ett barn ska kunna känna trygghet till att 

våga experimentera inom leken, behövs inspiration och upplevelser för att kunna skapa ett bra 

lektillfälle. Ifall ett barn inte känner att tryggheten finns, kommer leken inte kännas naturlig 

och därmed blir leken inte lika spontan eller fantasifylld, menar Hangaard Rasmussen (1993).   

2.2. Vad är fri lek? 

Hjorth (1996) beskriver att fri lek innebär att vuxna inte har planlagt en aktivitet för barnen, 

istället får barngruppen ansvaret och barnen skapar sina egna regler och mål för leken. 
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Begreppet fri lek används endast av vuxna och inte av barnen själva, främst benämns den av 

pedagoger, detta för att kunna särskilja från de andra styrda aktiviteterna.  

Olofsson Knutsdotter (2009) benämner att den fria leken är vad barn själva väljer att leka. 

Men även om leken beskrivs som en fri lek, är det viktigt att barnen får stöd i leken. Detta för 

att barnen ska kunna utvecklas i de sociala aspekterna. Det ska även vara roligt att leka, med 

andra, samt att leka själv. Enligt Hangaard Rasmussen (1993) handlar den fria leken väldigt 

mycket om impulsivitet, men det finns ett sammanhängande till den riktiga världen. Det är 

”verkliga” händelser som är en nödvändig inspirationskälla till barnens lekar, detta för att 

inspirationen kan hämtas från en mängd olika exemplen. Huvudmålet med den fria leken ska 

vara något lustfyllt, roligt, spontant, fantasifullt och fritt. Lpfö 98 (2010) framhåller att 

förskola ska erbjuda en trygg miljö som samtidigt utmanar och lockar till lek och aktivitet, 

detta för att barnen ska inspireras att utforska omvärlden.   

Enligt Knutsdotter Olofsson (1996) är ”fri lek” missvisande, eftersom pedagoger har olika 

synsätt om den fria leken. ”Fri lek” kunde vara att barnen själva väljer sin aktivitet och det 

ansågs som en ”fri lek”, samt att det är bara rollekar och fantasilekar som är fria lekar och 

även att lek inte är fri överhuvudtaget. Handlar istället om en tolkningsfråga hur varje individ 

tycker och tänker kring den fria leken. Detta för att det finns normer och värden på varje 

förskola, där en viss ”fri lek” inte anses vara möjlig på grund av barnen blir överreagerande 

inom leken och därmed avbryts leken. Detta för att det är många barn på vissa förskolor i 

jämförelse med andra förskolor och det gör att pedagoger vill ha en viss ljudnivå för att göra 

det möjligt att ha en god kommunikation med alla barnen. Ett problem kan vara att 

pedagogerna till stor del har skapat miljön inom förskolorna, vilket kan motverka barnen att 

utspela sina lekar till fullo.  

2.3. Leken i förskolan 

 

Sedan 1970-talet, när första Arbetsplan för förskolan (Socialstyrelsen 1975) kom har huvud 

utgångspunkten inom förskolan utgått utifrån leken. Lindgren (2002) menade att det var leken 

som ledde till all utveckling, det var barnens speciella aktivitet och pedagoger stod tillbaka 

medvetet för att barnen skulle få möjligheten till att utvecklas. Målet som pedagog var att 

stödja och stötta, inte att gå in i leken, förrän leken har hamnat på fel spår. Exempelvis att 

barnen hamnar i en konflikt under lekens gång.    

Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2003) anser att inom förskolan har arbetet skett 

utifrån en barncentrerad pedagogik, vilket innebär att hänsyn utgår från barnen. Det var 

barnens intresse och erfarenheter som skulle styra innehållet i leken, samt skapa ett lärande. 

Ett problem som kunde uppstå då, var att de barn som syntes och hördes mest, var de som 

kunde påverka verksamheten betydligt mer än de fåordiga barnen gör. Pramling Samuelsson 

och Asplund Carlsson (2003) menar att förskolan bör utgå ifrån ett utvecklingspedagogiskt 

synsätt istället, detta för att det är viktigt att få med barnens tankar och erfarenheter. 

Pedagogernas uppgift var att bestämma innehållet i verksamheten utifrån barnens önskemål, 

det var vikten att veta vilka förmågor som skulle utvecklas utifrån innehållet. Inom 



5 

 

utvecklingspedagogiken ansågs barnet som en kompetent människa, med en vilja att förstå sin 

omvärld och har rätt att vara delaktig i sitt eget lärande. Vid ett lektillfälle har barn inte 

intentionen att lära sig något, istället handlar det om att ha ett lustfyllt lektillfälle som fångar 

deras engagemang, enligt Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2003). 

2.4. Vad lär sig barnen i leken? 

Enligt Hangaard Rasmussen (1993) får barnen en möjlighet att utvecklas inom leken, redan 

som liten börjar barn att leka med sin egen kropp och ju äldre barnet blir påbörjas deras 

imitationer av andra runt omkring. Ju äldre barnen blir, desto mer utvecklas deras lekar och 

barnen börjar kommunicera alltmer med varandra och med detta framkommer känslor, 

motoriska och intellektuell utveckling hos barnen. 

Hangaard Rasmussen (1993) menar att leken utvecklar barnets alla aspekter som är 

nödvändiga i sociala erfarenheter, exempelvis fantasi, identitet, språk, motorik och kreativitet. 

Barnforskare hävdar att leken därmed har en utvecklande betydelse för barn, eftersom barnen 

lär sig att ta olika roller, ökad språkförståelse, abstrakt tänkande, självkännedom och andra 

förmågor.                                                                                                                           

 

I leken får barnet chansen att öva på att uttrycka och behärska olika känslor, samt få en 

förståelse för andras känslor påpekar Lillemyr (2002). Barnen kan även bearbeta händelser 

och sådant som känns skrämmande, för att våga uttrycka sig om saker de är obekväma med.  

Lillemyr (2002) framhäver även att den viktigaste aspekten som barn lär sig av leken, är den 

sociala kompetensen. I leken med andra får barnet möjligheten att träna på kommunikation, 

turtagning samt öva på självkontroll och samarbete tillsammans med andra barn. 

Betydelsefulla lärandeperspektiv i förskolan 

2.5. Utvecklingspsykologi 

Utvecklingspsykologin har haft en stor betydelse för förskolan, genom detta perspektiv har 

inriktats på barn i åldrarna ett till sex år. Olsson & Sörensen (2007) ansåg att 

utvecklingspsykologins fokus ligger på barns utveckling, specifikt i de här stadierna har 

framför allt Piaget beskrivit barns utveckling i fyra olika stadier, sensomotorisk-, 

preoperationellt-, konkret operationellt- och formellt operationellt stadie. Sensomotoriska 

stadiet innebär att barnets tankevärld är avgränsat till dess handlande.  

I det preoperationellastadiet kan barnet föreställa sig sinnebilder som är en hjälp för att kunna 

förstå omgivningen, men saknar logik i tänkandet. Konkret operationella stadiet kan beskrivas 

som att barnet får en förförståelse om att tolka olika uppfattningar på ett logiskt sätt. I sista 

stadiet, formellt operationellt, kan barnet förstå abstrakta företeelser (Hwang & Nilsson, 

1996). Men det har även riktats kritik emot utvecklingspsykologin, eftersom pedagoger 

använder denna psykologi på fel sätt. Pedagoger använder den inte som stöd för att förstå 

barns agerande eller hur barnen skall bemötas. Hwang & Nilsson (1996) menar med detta att 
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sättet att tänka i många förskoleverksamheter blir att de delar in barn i åldershomogena 

grupper, för att kunna rikta sin verksamhet utifrån vilket stadium barnet befinner sig just då.  

2.6. Kognitivism 

Hwang och Nilsson (1996) beskriver att den kognitiva teorin inte har något bestämt fokus, 

utan den handlar om hur individen ser och förstår sin omvärld. Men även som 

utvecklingspsykologin studerar även kognitivismen vad som händer inom barnet, där 

pedagogen ger förutsättningar för barnet att kunna upptäcka världen på egen hand. Säljö 

(2000) menar att kognitivismen fokuserar även på vad som sker inne i barnets huvud, de vill 

säga att barnet är en informationsbehandlare. 

Hjorth (1996) beskriver i sin avhandling om barns olika uppfattningar kring sin egen lek, detta 

blev då grunden för barnen att börja uttrycka sig självt genom sina egna tankar. Piagets teorier 

(ur Pramling Samuelsson & Mårdsjö Olsson, 2007) är den som har haft störst betydelse för 

förskolornas utveckling, detta för att Piaget ansåg att barnet var en experimenterande 

vetenskapsman som hade viljan att utvecklas. Piaget tyckte även att barn utvecklas efter ett 

specifikt mönster, oberoende på av barnets levnadsförhållande. Han menade även att barnen 

utvecklas som mest i samspel med andra och miljön runt omkring sig.  

Vygotskij (2005) ansåg att barn får alldeles för lite uppgifter som ligger över deras nivå och 

menar med detta att deras utveckling stannar upp, när fokuset ligger på att deras kunskap ska 

ligga på deras redan aktuella kunskap. Detta kan då skapa problem hos barn som ligger långt 

fram i utveckling och blir därmed understimulerade inom ämnen som barnet anses ha god 

kunskap inom.  

2.7. Sociokulturellt perspektiv 

Strandberg (2006) framhäver utifrån sociokulturella teorins grundare Vygotskij, att den 

viktiga aspekten var att barnet skulle känna sig delaktiga i lärandet, samt att barnets tankar 

och handlingar hade lika stor betydelse som de vuxnas, även att barnet får en känsla att självt 

bidra till lärandet. Vygotskij (1995) lyfter fram att det är i samspelet och dialogen med andra 

som lärandet kommer till uttryck. Barn lär sig att samverka med andra, genom att testa sina 

egna erfarenheter gentemot sina kamrater, samt de betydelsefulla var att interaktionen med 

miljön och kulturen skulle vara där lärandet sker. Säljö som är en drivande kraft inom 

sociokulturella perspektivet i Sverige, är den som fortsatt sin forskning utifrån Vygotskijs 

teorier. Säljö (2002) menar att redskap är ett nyckelbegrepp när det gäller att förstå mänskligt 

lärande. För att kunna förstå mänsklig kunskap måste vi analysera hur människor utvecklar 

och använder sociokulturella redskap. Redskapen kategoriseras antingen i det intellektuella 

(språkliga) eller materiella (artefakter).  

Inom det sociokulturella perspektivet hade barnet en stor betydelse för att skapa sina egna 

uppfattningar, för att ett lärande ska kunna ske, enligt Claesson (2002). Claesson lyfter även 

fram att den pedagogiska rollen var mer som ett stöd för barnet och iaktta för att sedan göra 

en bedömning om de behövde ingripa om det behövdes. Säljö (2000) påpekade även att det 
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var pedagogernas ansvar att skapa en miljö som var inbjudande till lek och lärande hos 

barnen, genom att bidra med bra material till barnen.  

2.8. Utvecklingspedagogik 

Pramling Samuelsson och Sheridan (2000) framhäver att den utvecklingspedagogiska synen 

bidrar till barnet hamnar mer i fokus och ger därmed en bättre överblick för att kunna 

observera hur barn utvecklas inom leken. Utgångspunkten för forskning utgick utifrån barnets 

intresse, innehåll och vilken metod barnet använde sig av i leken. Lärandet skulle ske genom 

en kombination av fri lek och olika metoder som varierades i verksamheten för att kunna 

skapa ett intresse hos barnen, samt ge förutsättningar att utvecklas, beskriver Pramling 

Samuelsson och Sheridan.  

Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2003) konstaterar att utvecklingspedagogiken 

har vuxit fram ur en fenomenografisk forskningsansats, där lärandeperspektivet var det 

centrala. Fenomenografin beskrivs som det perspektiv som sker mellan individen och miljön i 

verksamheten. Barnet benämndes som ett subjekt medan omvärlden blev då ett objekt, men 

dessa interagerar med varandra. Ett problem var att barnet inte kunde tillgodogöra sig den nya 

kunskapen, om de inte kunde relatera till en tidigare erfarenhet. Pramling Samuelsson och 

Asplund Carlsson (2003) beskriver vidare att utvecklingspedagogiken kan markera ett annat 

synsätt, en markering som skiljer sig ifrån den traditionella inlärnings- och utvecklingssyn i 

den pedagogiska verksamheten. Utifrån utvecklingspedagogiken ansågs det att pedagogen 

skulle ha en förmåga att kunna föra ett samtal med barnet, detta för att kunna hjälpa barnet 

med att uttrycka sig på olika sätt. Det handlade inte om att pedagogen skulle ställa rätt sorts 

frågor, utan istället skulle pedagogen tolka barnets svar utifrån dess världsbild.  

Sammanfattning 

Olsson och Sörensen (2002) framhåller att kritiken emot utvecklingspsykologin, som främst 

handlar om att pedagoger använder utvecklingspsykologin på fel sätt. Det lyfts fram som ett 

problem, eftersom pedagoger inte anses använda utvecklingspsykologin på rätt sätt och har 

orsakat till att förskolor separerar åldrarna i förskoleverksamheterna istället. Barns olika 

uppfattningar inom kognitivismen kring sin egen lek, är grunden för barnen att börja uttrycka 

sig självt genom sina egna tankar. Den pedagogiska rollen är väldigt viktig inom den 

sociokulturella teorin, eftersom pedagogen ska ha kunskapen när en lek behöver avbrytas. 

Pedagogen bör också ha kunskap om hur ett samtal med ett barn ska genomföras, samt att 

pedagogen ska kunna förklara hur barn kan uttrycka sig på olika sätt.  

2. 9. Förankring i styrdokument lagar/förordningar 

I Läroplanen för förskolan, Lpfö 98 (2010) framhålls att: 

 

 ”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.” 

(s.6)  
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 ”förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt 

förmåga att leka och lära.” (s.9)   

 ”förskollärare ska ansvara för att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen får 

stöd och stimulans i sin sociala utveckling.” (s.11) 

 ”arbetslaget ska samarbeta för att erbjuda en god miljö för utveckling, lek och lärande 

och särskilt uppmärksamma och hjälpa de barn som av olika skäl behöver stöd i sin 

utveckling.” (s.11) 

I läroplanen som finns idag, har förskoleverksamheten fått ett bättre stöd för att kunna forma 

sin verksamhet. Läroplanen betonar leken på flera olika ställen, citaten ovanför är några urval 

som jag har valt att lyfta fram. 

 

Skolverket (2009) framhåller att målen för lek i läroplan för förskolan:  

 

”Förskolan ska främja barns utveckling och lärande genom att ge varje barn rika tillfällen att  

 

 använda sin fantasi och sin förmåga att låtsas 

 utveckla sin förståelse för och själv tillämpa och skapa regler i lekar 

 Röra sig fritt och allsidigt och använda sin kropp och sina sinnen i lek.” (s.24.)  

 

Skolverket lyfter fram mer runtomkring leken, om vad barnen ska få för möjlighet att uttrycka 

sig inom lek. Inom leken är det viktigt att barnen ska få uttrycka sig, genom sina fantasier får 

de chansen att kunna uttrycka sig utifrån sina känslor. 

 

Enligt Skollagen (SFS 2010:800) är utbildningens syfte att:  

 

2§ ”förskolan ska stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda barnen en trygg 

omsorg. Verksamheten ska utgå från en helhetssyn på barnet och barnets behov och utformas 

så att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet.” 

 

2§ ” förskoleklassen ska stimulera elevers utveckling och lärande och förbereda dem för 

fortsatt utbildning. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på eleven och elevens behov.” 

Skollagen riktar sig in på att det är förskolans ansvar att se på varje individ och vara en 

bidragande del till att varje barn utvecklas. Inom förskoleklassen handlar det om att ge stöd 

till eleverna inför den fortsatta utbildningen, där pedagogen ska se till varje individs behov. 
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3. Metod  

Under denna rubrik kommer jag att beskriva vilket tillvägagångssätt som används i mitt 

examensarbete. Studien genomfördes med kvalitativa intervjuer för få en större förståelse om 

hur pedagoger tänker om den fria leken. Detta för att kunna uppnå mitt syfte och få svar på 

mina frågeställningar. I boken Kvalitativa intervjuer skriver Trost (2005) att med hjälp av 

frågeställningen gäller det att förstå eller hitta mönster, därför bör en kvalitativ studie  

genomföras.  

3.1. Kvalitativ metod  

Jag har valt kvalitativ forskningsansats, anser att denna metod passar min forskning allra bäst, 

för att få fram den information jag frågar efter. Trost (2005) menar att en kvalitativ studie 

passar sig som bäst, när målet är att den som blir intervjuad ska kunna ha möjlighet att 

resonera eller reagera samt försöka särskilja eller urskilja varierande handlingsmönster. 

Utifrån mina kvalitativa intervjuer med pedagoger var målet att få en bättre uppfattning om 

hur den fria leken kan se ut, men även hur pedagoger använder den som tillgång för lärandet i 

förskolan. Med utgångspunkt från Olsson och Sörensen (2007) har jag valt att genomföra 

mina intervjuer med ett fenomenologiskt perspektiv, för att kunna få än mer kunskap om den 

fria lekens betydelse i verksamheten. Den kvalitativa forskaren är processen betydelsefull för 

ett mätbart utfall, menar Trost och beskriver vidare att begreppets innebörd är av en central 

betydelse för forskaren att försöka förstå de fenomen som studeras, i det här fallet 

informanternas tankar, intentioner eller känslor. 

3.2. Val av Informationshämtande metod 

Svenning (1993) redogör utifrån Bogdan och Biklen (1982) att en intervju är ett samtal med 

ett tydligt syfte, som vanligtvis sker mellan två personer och leds av en person som har i syfte 

att samla information. Fördelen med att använda kvalitativa intervjuer är möjligheten att få 

mer uttömmande svar ifrån varje person, utifrån deras kunnande, uppfattningar och 

erfarenheter om de specifika områdena som deras profession handlar om. Kvalitativ 

forskningsintervju innebär att båda parterna är medskapare av ett samtal, samt att den ofta har 

en låg grad av standardisering, menar Patel och Davidson (2003). Därmed valde jag att göra 

en halvstrukturerad intervju. Kvale och Brinkmann (2009) beskriver att den halvstrukturerade 

intervjun varken är som ett vardagssamtal eller styrande frågeformulär. Trost (2005) anser 

även att i kvalitativa intervjuer bör frågorna vara så öppna som möjligt, samt frågorna ska 

vara enkla, men svaren har möjligheten att bli komplexa och innehållsrika. I och med detta 

vill jag få ta del av den samlade informationen om pedagogernas tankar, uppfattningar och 

erfarenheter inom förskolan. Men även för att få möjligheten till att eventuellt formulera nya 

följdfrågor om situationen kräver det. 

3.3. Val av informanter 

På förhand hade jag kontakt med några pedagoger som var tänkbara till att vara medverkande 

till denna studie. Slutligen blev det att jag intervjuade fyra kvinnliga förskollärare, eftersom 
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det var brist på manliga pedagoger i de förskolor jag hade kontakt med, fanns det inte 

möjlighet att intervjua manliga pedagoger. Innan intervjuerna hade jag inga krav på att 

pedagogerna skulle ha en viss erfarenhet inom yrket, detta för att kunna få ut olika tankar och 

idéer om hur de ser på leken. Intervjuerna genomfördes i förskolor som jag har erfarenhet av 

sedan tidigare verksamhetsförlagda utbildningar under min studietid och ansåg att dessa 

pedagoger var väldigt duktiga inom förskoleyrket. Hädanefter kommer pedagogerna 

benämnas som informanter, för att pedagogerna ska hållas så anonyma som möjligt.      

3.4. Genomförande 

Innan intervjuerna genomfördes, kontaktade jag respektive förskola för att bestämma tid och 

plats med informanterna. På förhand fick samtliga informanter ta del av syftet med min 

studie, samt mina forskningsfrågor för att kunna förbereda sig inför intervjuerna. Målet med 

att få syftet och forskningsfrågorna i förväg, var att informanterna skulle få chansen att kunna 

fundera och utvärdera för sig självt inför varje fråga. Detta för att informanterna skulle få en 

bättre möjlighet att kunna ge ett uttömmande svar på varje fråga. De informerades även att de 

inte skulle diskutera med sina kollegor, detta för att jag var intresserad av just deras tankar 

och uppfattningar om den fria leken.  

Alla intervjuer genomfördes i ett tyst rum på förskolorna, exempelvis personalrum eller 

förskolechefens kontor. Informanterna valde själva platserna där intervjuerna skulle 

genomföras, detta bidrog till att redan innan intervjuerna var informanterna bekväma med 

situationen. Samtliga intervjuer spelades in, vilket Kvale & Brinkmann (2009) anser är en 

fördel för att intervjuaren ska kunna fokusera på ämnet. Då har intervjuaren har möjligheten 

att kunna lyssna igenom intervjun flera gånger. Intervjufrågorna formulerades utifrån syftet 

och forskningsfrågorna, även att det fanns möjlighet att kunna ställa följdfrågor för att få än 

mer heltäckande bild av deras tankar och synpunkter om den fria leken. Informanterna fick 

svara på samma frågor, men kunde ha varierande ordning beroende på vilken fråga 

informanterna kände sig mer förberedda på innan. Varje intervju tog cirka 20-30 minuter, 

detta för att informanterna skulle få chansen att kunna besvara varje fråga grundligt. Efter 

intervjuerna skrev jag ner intervjusvaren för att kunna bearbeta informanternas tankar och 

uppfattningar om den fria leken. Jag har även för att hålla mig inom konfidentialtitetkravet 

bytt ut informanternas namn mot bokstäver för att dölja deras identitet. Forskningsfrågorna 

kommer att kategoriseras i olika teman.   

3.5. Etiska övervägande 

Enligt Vetenskapsrådet (2002) har forskaren som skyldighet att ha respekt för alla deltagare 

att ha rätt till att välja om de vill vara med eller inte. De fyra huvudkraven inom 

forskningsetiska principer i en humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning är:  

 

 Informationskravet innebär att forskaren har en skyldighet att underrätta 

undersökningsdeltagarna ifall deltagandet är frivilligt, samt berätta om 

undersökningens syfte och hur resultatet ska redovisas. 
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 Samtyckeskravet innebär att deltagaren i en undersökning har rätt att själva bestämma 

över sin medverkan. 

 

 Konfidentialitetskravet innebär att uppgifter om personer som deltar i en undersökning 

ska förvaras på ett sådant sätt att ingen obehörig kan ta del av dem. Även att åtgärder 

för att försvåra identifikation av enskilda personer måste genomföras vid publicering. 

 

 Nyttjandekravet innebär att uppgifter som blir insamlade får endast användas för 

forskningsändamål.  

 

När jag kontaktade pedagogerna berätta jag om syftet med studien först och främst, eftersom 

målet var att pedagogerna skulle få möjligheten att sätta sig in i mitt arbete och få kännedom 

om studien. Vetenskapsrådet (2002) framhåller att konfidentialitet är viktig att ge information 

till informanterna om att de som blir intervjuade, vilken utrustning som kommer att användas 

vid intervjun. Inspelning av intervjun får endast användas vid medgivande av informanterna, 

de vill säga vid ett godkännande kan de bidra till en tryggare intervjumiljö.  

3.6. Validitet och reliabilitet 

I denna studie ville jag uppnå så hög validitet och reliabilitet som möjligt. Validitet menas hur 

väl mätinstrumentet svarar mot de egenskaper och fenomen som forskaren vill mäta, samt att 

mäta det som är tänkt på förhand. Reliabilitet innebär att hur pålitlig mätningen är, vilket 

innebär om studien utförs på liknande tillvägagångssätt och likartade förhållande kommer 

resultatet vara överensstämmande, detta framhåller Trost (2005) för att intervjun ska vara av 

hög nivå. Trost (2005) påpekar även att reliabiliteten vid en kvalitativ intervju blir annorlunda 

eftersom syftet är att försöka förstå hur den intervjuade tänker, känner och agerar under 

intervjun. 

Patel och Tebelius (1987) menar att vid kvalitativ metod förväntas forskaren hålla sig 

objektiv, för att informationsinsamlingen inte ska bli påverkat av forskaren. För att förhindra 

att missförstånd ska uppstå, har jag valt att spela in intervjuerna för att få en hög reliabilitet. 

Fördelen med att ha intervjuerna inspelat gör att jag får möjligheten att kunna gå tillbaka och 

lyssna igenom noga på informanternas svar. Patel och Davidson (2003) anser att kvaliteten i 

en kvalitativ studie handlar om forskningsprocessens samtliga delar. Detta innebär att 

forskaren har en medvetenhet om att alla val som genomförs i hanteringen av informationen, 

kan påverka analysen av intervjun. Även att informanterna har möjligheten att kunna tillföra 

till intervjun, genom sina egna erfarenheter inom yrket.  

 

3.7. Informationsbearbetning och analys 
 

Enligt Svenning (2003) karakteriserars den kvalitativa analysen av att utgå från ett litet 

material och analyserar den problematik som uppstått. Mina forskningsfrågor är: 1. Har den 
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fria leken betydelse för barns sociala lärande? 2. På vilka sätt uttrycker sig barn i den fria 

leken? 

Intervjusvaren bearbetades för att hitta de viktiga ur informanternas svar om hur de ser på den 

fria leken i förskolan. Detta för att denna studie skulle bli så sanningsenlig som möjligt. Kvale 

och Brinkmann (2009) beskriver att denna meningskoncentrering innebär att forskaren gör ett 

koncentrat av intervjupersonens uttalande utan att förändra dess innebörd. Utifrån detta 

formulerade jag kategorier, där varje kategori beskriver kortfattat av de centrala av 

informanternas uttalande.  

Vad har den fria leken för betydelse i barns sociala lärande? 

Kategori:  

 Fria leken 

Eftersom målet med denna studie var att få fram hur pedagoger uppfattar den fria leken i 

förskolan, blev detta tema huvudpunkten i intervjun.  

 Barn lär sig av varandra 

Under lekens gång finns det många situationer där barn kan observera leken och lära sig hur 

reglerna går till och sedan delta vid ett senare tillfälle. 

På vilka sätt uttrycker sig barn i den fria leken? 

Kategori:  

 Sociala samspelet 

För att den fria leken ska kunna fortgå, behöver barnen lära sig att samspela med varandra och 

ta del av varandras tankar för att kunna utvecklas. 

 

 Uttrycksformer 

I leken gäller det att våga uttrycka sig om något går fel, för då får de andra barnen en signal 

att något är fel och detta kan sedan rättas till. 
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4. Resultat 

Under denna rubrik kommer jag att presentera mitt resultat utifrån mina forskningsfrågor och 

synliggöra informanternas svar på mina frågor. De kategorier som jag har fått fram kommer 

lyftas fram här. För att tydliggöra om konfidentialitetskravet är informanternas namn bytt ut 

mot bokstäver.  

4.1. Vad har den fria leken för betydelse i barns sociala lärande? 

4.1.1. Fria leken 

En av informanterna svarar att det har en betydelse om vad för lek barnen väljer att sysselsätta 

sig med. I rollekar och fantasilekar så kommer barnen i olika roller, som har en betydelse för 

hur barnen kommer att agera inom leken. I den fria leken så anser pedagogerna att den fria 

leken har en stor betydelse för barnen, eftersom den fria leken får barnen möjlighet att ta ett 

eget ansvar över hur leken ska gå till. 

I den fria leken får barnen även träna på konflikthantering och problematiseringar av olika slag, 

vilket är av stor betydelse för deras sociala utveckling (Informant A) 

En annan informant fokuserade på att barnen borde få mer tid att använda sig av den fria 

leken i förskolan. Informanten tyckte att förskolan idag har blivit mer förberedelse för 

skolan, istället för att förskolan ska vara mer lustfylld med lek och lärande. Detta höll 

även de andra informanterna med om, vilket de tyckte var lite tråkigt att det har blivit 

så.  

4.1.2. Barn lär sig av varandra 

Alla informanter anser att barnen lär sig väldigt mycket av varandra, vilket har en stor 

betydelse för deras sociala lärande i förskolan. Barnen får ett relativt fritt inflytande i 

den fria leken, eftersom barnen får vara med att bestämma reglerna i leken. Informant 

(A) framhåller även att detta kan ske under lekens gång, ifall barnen ser att leken inte 

går som den ska. Det kan även ske tyst eller högt om vilka regler som ska gälla i leken. 

Barnen tränar sig i lekregler i de olika formerna av lekar. I styrda lekar är reglerna ofta tydliga, 

vilket bidrar till lekarna kanske inte har samma effekt som en fri lek när det gäller att lära sig av 

varandra. De gäller att hitta en balans med styrd lek och frivillig. (Informant C)  

Det informanterna tyckte var bra med att det finns många tv-program och spel som idag 

finns, är att barnen kan använda sig dessa som inspiration till sina nya lekar på 

förskolan. Det gäller att pedagogerna är redo att bryta om dessa lekar går överstyr och 

har en lagom nivå, eftersom det är många barn på en förskola som kan störas av detta. 

Även om barnen inte är aktiva i leken, de vill säga att de tittar på. Gäller det att låta dem göra det, 

även om barnet/barnen inte deltar. Det kan vara en inspiration att bara se och lära hur de andra 

barnen leker. (Informant F) 
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Informanterna höll med om att det är viktigt att låta barnen observera lekar, innan de tar 

steget in i leken. Detta för att de ska få chansen att se hur leken går till och vilka regler 

som finns. 

4.2. På vilka sätt uttrycker sig barn socialt i den fria leken? 

4.2.1. Sociala samspelet 

Informanterna anser att det sociala samspelet är viktigt i förskolan, eftersom det gäller att 

våga ta för sig, ge och ta av varandra, turtagning i de olika lekarna. Detta poängterar 

pedagogerna att de försöker lyfta fram i deras förskolor, för att alla barnen ska få möjlighet att 

träna sitt sociala samspel. 

I det sociala samspelet lär sig barnen att samarbeta och anpassa sig efter de andra barnens behov 

och önskemål. I leken lär sig barnen en väldigt stor del av deras sociala samspel och lärande. Även 

att barn lär sig mycket, att kommunicera med andra barn, upptäcker sina intressen och de utvecklas 

socialt och känslomässigt. (Informant B) 

De informanterna påpekade att det är viktigt att barnen får visa sina känslor om de är 

glada, ledsna eller missnöjda med något i leken. För då kan en pedagog komma in och 

bidra för att leken ska kunna fungera bättre om det visar sig att en konflikt har uppstått.  

4.2.2. Uttrycksformer 

Informanterna tycker att i leken får barnen möjligheten att ”lämna” verkligheten och därmed 

med hjälp av fantasin kunna utveckla sitt tänkande. Detta gör att barnen lär sig skillnaden 

mellan verklighet och fantasi, vilket är betydelsefullt i barnens lärande, enligt Informant (D). 

I leken får barnen utforska olika situationer i förskolans verksamhet. Leken gör att barnen får 

pröva på olika sätt att vara, för när barnen leker handlar det om att undersöka och förstå andra 

barn. Även att barn som inte kan prata kan uttrycka sig inom det svenska språket, får de chansen i 

leken att uttrycka sig, utifrån deras känslor. (Informant D) 

Informanterna framhåller att i förskolan kan det vara bra om barnen får skapa sitt egna 

lekmaterial, för detta kan då bidra till att nya lekar skapas utifrån deras fantasier. 

Det är viktigt att barnen får leka med sitt material de har skapat, för då blir deras skapande mer 

personligt. (Informant B) 

4.3. Sammanfattning av resultat 

Den fria leken tycker många av informanterna är alla aktiviteter som barnen själva väljer att 

sysselsätta sig med, men framhåller även att den fria leken egentligen kanske inte är fri, 

eftersom miljön är bestämd på förhand av förskoleverksamheten. De allra flesta tycker att fri 

lek ofta står för rollekar och fantasilekar som barnen själva skapar. En informant framhåller 

att alla lekar är otroligt viktiga, eftersom lekarna har olika budskap som barnen får träna på, 

vilket kan vara att kommunicera mycket. Informant (C) lyfter fram att känslomässiga 

budskap, lära sig lekregler, sociala samspelet och andra uttrycksformer som finns inom leken. 
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Har en stor betydelse för att barnen ska kunna utvecklas inom leken, i och med detta ges 

möjligheten att våga uttrycka sig i leken.  

Pedagogerna poängterar även att vara närvarande när barnen leker har en stor betydelse. De 

behöver inte delta, istället ha ett vakande öga över leken som gör att pedagogen kan avbryta 

leken om den går överstyr eller om någon blir behandlat på ett felaktigt sätt, exempelvis blir 

utfryst från leken. 
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5.Diskussion 

 
Under denna rubrik kommer jag att kritiskt granska mitt tillvägagångssätt med min studie, 

samt hur resultatet förhåller sig till tidigare forskning. Jag kommer även att ta upp olika tankar 

och reflektioner som kommit fram under studiens gång.  

5.1.Metoddiskussion 

 

Genom att utgå ifrån tidigare forskning inom lek, fick jag en god början på hur tidigare 

forskning ser på leken. Särskilt den fria leken är ett väldigt otydligt område, eftersom den fria 

leken är mer hur olika individer tolkar och tycker till om just fria leken. Detta kan delvis bero 

på att pedagogers uppfattningar om den fria leken, inte genomgått likvärdiga forskningar som 

övriga områden inom förskolan. Utifrån den forskning som fanns, formulerade jag mina 

forskningsfrågor. Eftersom mitt intresse ligger i att beskriva och ge en ökad förståelse om den 

fria leken, var det naturligt att välja en kvalitativ metod. Patel och Davidson (2003) beskriver 

att kvalitativa forskningar och intervjuer, ger möjlighet att kunna ställa följdfrågor och utifrån 

svaren uppnå en hög reliabilitet. Författarna hävdar även att det är en fördel att forskaren är 

väl förberedd och samlat på sig teoretiska förkunskaper om temat för studien.  

Kontaktade de förskolor som var tilltänkta att bli intervjuade, mailade mina forskningsfrågor 

och syftet i förväg för att underlätta för informanterna om vad intervjun skulle handla om. 

Anser att det är en fördel, med tanke på att informanterna får möjligheten att kunna reflektera 

själva om de olika frågorna. Eftersom jag har träffat informanterna och varit på dessa 

förskolor innan, kan det ha bidragit till att intervjusvaren blir påverkade. Bedömer att 

informanterna gjorde sitt allra bästa för att kunna bidra med den bästa informationen till mig. 

Att jag hade god kännedom om dessa personer sedan tidigare, kan ha bidragit till något 

positivt. Detta för att jag har fört konversationer med informanterna och tyckt att de har god 

kunskap inom yrket, detta anser även Patel och Davidson (2003) kan ge utökat svar med 

tanken på tryggheten som informanterna har vid intervjun. 

5.2. Resultatdiskussion 

På förhand har det varit blandade tankar om hur egentligen pedagoger förhåller sig till den fria 

leken, ses det som ett lärande eller inte? I resultatet bevisar pedagogerna motsatsen, de vill 

mer än gärna behålla den fria leken inom förskolan, eftersom det ger barnen tillfälle att våga 

uttrycka sig på andra sätt än vad en styrd lek skulle göra. Pedagogerna håller med om att det 

är viktigt att vara närvarande och skapa goda förutsättningar för den fria leken inom 

förskolan. Kommer att diskutera utifrån informanternas svar på mina forskningsfrågor i 

relation till bakgrunden nertill. Under denna studie har jag haft olika tankar om den fria leken, 

min tankegång gällande den fria leken har ändrats på vägens gång. Först och främst ansåg jag 

själv att den fria leken är något som barn självt har fullt ansvar över.  

Under intervjuerna kunde jag se att det finns olika synsätt på vad fri lek är, vilket gör att jag 

som framtida pedagog hoppas kunna ge än mer tankar om hur jag ser på den fria leken till 
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framtida kollegor. Betydelsen att arbetslaget har en god kommunikation mellan varandra för 

att kunna delge sina tankar om hur de ser på den fria leken, kommer bidra till utvidgad 

kompetens inom arbetslaget. Genom kommunikationen kan pedagogerna ge olika förslag om 

vad som behöver förändras inom förskoleverksamheten, det kan vara att byta möbler både 

inomhus och utomhus för att barnen ska få möjligheter att utforska nya fantasilekar. Utifrån 

samtalen med de verksamma pedagoger och handledare har min uppfattning ändrats, eftersom 

det är många faktorer som styr barns tankar och upplevelser. Den stora utmaningen har därför 

varit att hålla mig inom mitt syfte och inte sväva iväg med tanke på hur stort området lek 

egentligen är.   

Vygotskij (ur Smidt, 2010) anser att leken ska vara trygg och riskfri, barnen ska känna att de 

får möjlighet att vara engagerade i sin låtsasvärld utan att någon har förutfattade meningar om 

dem. Jag tror att det är viktigt som pedagog att ha en god ”fingertoppskänsla” om vad som 

anses vara lämpligt för barnen att leka, detta för att barnen ska få en god chans att våga ta för 

sig i de nya lekarna som har kommit fram utifrån deras fantasier. Leken kan bidra med så 

mycket för barnen, eftersom barnen kan våga visa sina känslor i just sina egna lekar.  

5.2.1. Vad har den fria leken för betydelse i barns sociala lärande? 

5.2.1.1. Fria Leken 

Den fria leken är väldigt dominerade gällande barns utveckling av tanke, vilja och känsla. 

Inom leken är barnen inte särskilda från varandra, istället möter barnen känslor och tankar av 

varandra, påpekar Vygotskij (1995). Utifrån leken skapas det olika situationer, vissa kan vara 

fiktiva eller kommer ifrån andra handlingar som barnen tidigare fått upp ögonen för. Genom 

den fria leken får barnen möjligheten att utöva de olika handlingarna med känslor och andra 

förmågor. Lillemyr (2002) framhåller att den fria leken har en stor betydelse för barns 

utveckling och lärande, samt att barnen får viktiga erfarenheter inom leken, vilket bidrar till 

att de utvecklar sin självkänsla och självtillit. De lär sig även viktiga färdigheter, som att 

kommunicera, samarbeta med andra och kunna klara av utmaningar.  

5.2.1.2. Barn lär sig av varandra 

Knutsdotter-Olofsson (2003) menar att barnen tillsammans utvecklar sin sociala kompetens, 

de får förmågan att lära sig leva med andra människor, visa känslor, kompromissa, känna 

sympati och empati, samt att kunna visa respekt och medkänsla för varandras behov. I leken 

kan problem uppstå, vilket då ger barnen möjlighet att träna på att lösa konflikter med 

varandra. Detta anser Knutsdotter-Olofsson är viktigt för att barnen ska följa sociala lekregler, 

samförstånd, ömsesidighet och turtagande. 

 

 

 



18 

 

 

5.2.2. På vilka sätt uttrycker sig barn socialt i den fria leken?  

5.2.2.1. Sociala samspelet 

Vygotskij (1995) framhåller att det sociala samspelet inom leken är viktigt framhäva, detta för 

att inom leken får barnen möjlighet att kommunicera. Kommunikationen är ett viktigt verktyg 

för att skapa närhet och kontakt mellan varandra, samt att kunna delge sina idéer. Samspelet 

kan ske på olika sätt, det kan ske genom språk och tal, ansiktsuttryck, gester och 

kroppsrörelse. Barnen lär sig även om vad som accepteras och uppskattas av omgivningen i 

leken.  

5.2.2.2. Uttrycksformer 

 

Enligt lpfö 98 (2010) ska arbetslaget ge barn möjligheten att utveckla sin förmåga att 

kommunicera, dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankegångar 

med hjälp av ord, konkret material och bild, samt estetiska och andra uttrycksformer. Även 

det innehåller att forma, konstruera och använda material och teknik. Multimedia och 

informationsteknik kan i förskolan användas till och med i skapande processer. Det är väldigt 

viktigt att barnen får tillfällen ta för sig och får möjlighet att våga använda sina känslor i 

leken. 

 

5.3 Tankar för framtiden 

Pedagoger har ett stort ansvar gällande fortbildning, dokumentation och utvärdering i 

förskolan, detta för att förbättra miljön för barnen. Har intryck av att leken fortfarande ska ha 

en stor roll inom förskolan, eftersom jag själv anser att barnen får ut så enormt mycket av ett 

socialt samspel med varandra i leken. Under intervjuerna hade jag även diskussioner med 

pedagogerna om vi vuxna ska vara deltagande i barnens lekar för att visa att vi verkligen vill 

vara med och sätta oss in mer djupt om hur barnen tycker och tänker inom leken. Pedagogerna 

tyckte att om det fanns läge och barnen ville ha med en vuxen i leken, skulle definitivt 

pedagogen ta chansen att vara med. Annars förhöll sig pedagogerna sig på avstånd för att ha 

en bättre överblick om vad som sker i leken, detta för att enklare kunna avbryta leken om den 

går överstyr.  

Det största frustrationsmomentet för alla pedagoger är när barnen är djupt inne i en ”bra” lek 

och måste avbrytas för rutinsituationer, exempelvis mat, vila och andra rutiner som finns på 

förskolan. Detta för att barnen tappar motivationen ibland att gå tillbaka till samma lek efter 

rutinen som behövs är färdig. Fick en känsla av intervjuerna att pedagogerna jobbar på att 

försöka att inte avbryta i alla lägen, för att barnen ska få ut så mycket som möjligt av leken de 

sysselsätter sig med. Pedagogerna gav bra exemplen på vad de försökte införa, för att låta 

barnen få leka än mer i sina lekar. Exempelvis låta barnen få möjlighet att stanna inne en extra 

stund, medan de andra barnen klädde på sig för att gå ut, samt att låta barnen äta lite senare 

mellanmål. Ett problem som uppstår då, är att kunna förhålla sig till alla barn i förskolan, 
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eftersom barnen går hem på olika tider och gör att leken ändå kan avbrytas när barnets 

förälder/föräldrar kommer för att hämta dem. Detta är något som bör lyftas fram i de olika 

förskolorna runt om i landet, ifall pedagogerna kan ge barnen chansen att kunna fullfölja sin 

lek en extra stund. Det kan då bidra till att barnen fortsätter med en liknande lek, men vid 

nästa tillfälle kan den även ha utvecklats än mer.   
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6. Förslag till fortsatt forskning 

 

Under studiens gång har en mängd tankar kommit fram för mig, exempelvis på hur viktigt den 

fria leken och leken i förskolan egentligen är. Framförallt att observera barnen under en längre 

tid för att se om den fria leken har någon betydelse, hade varit väldigt intressant. Samt om vi 

bör lyfta fram leken ännu mer? För att barnen ska få större möjlighet att våga ta för sig i 

förskolan. Utifrån mina frågor har jag kunnat diskutera frågor som har intresserat mig och 

med hjälp av denna studie kunnat sätta mig in än mer i ämnet. Skulle även vara intressant att 

observera vilken roll en pedagog bör ha i leken? Finns det en optimal roll, som pedagoger bör 

förhålla sig till? Lpfö 98 (2010) lyfter fram att leken är viktig för barns utveckling och 

lärande. Därför bör förskolan ge barnen möjligheten att vara ett barn som kan förmedla glädje 

med sina medmänniskor, istället för att lyfta fram skolbiten alldeles för tidigt. 



 

 

Referenser  

 

Claesson, S. (2002). Spår av teorier i praktiken. Lund: Studentlitteratur. 

 

Hangaard Rasmussen, T. (1993). Den vilda leken. Lund: Studentlitteratur. 

 

Hjorth, M. (1996). Barns tankar om lek: en undersökning av hur barn uppfattar leken i 

förskolan. Diss. Lund : Univ.. Stockholm. 

 

Hwang, P. & Nilsson, B. (1996). Utvecklingspsykologi: från foster till vuxen. Stockholm: 

Natur och kultur. 

 

Johansson, E & Pramling Samuelsson, I. (2002). Lek och lärande- oskiljaktiga dimensioner i 

förskolans praktik. I Ingrid Pramling Samuelsson (Red.). Lek och lärande. IPD-rapport 

2002:4 Göteborgs Universitet Institutionen för pedagogik och didaktik.  

 

Kvale, S. & Brinkmann, S. (2009). Den kvalitativa forskningsintervjun. (2. uppl.) Lund: 

Studentlitteratur. 

 

Knutsdotter Olofsson, B. (2003). I lekens värld. Stockholm: Liber. Andra upplagan.  

 

Knutsdotter Olofsson, B. (2009) Vad lär barn när de leker? I Mikael Jensen och Åsa Harvard 

(red) Leka för att lära. Utveckling, kognition och kultur. Lund: Studentlitteratur. (s. 75-92) 

 

Lillemyr, O.F. (2002). Lek - upplevelse - lärande i förskola och skola. (1. uppl.) Stockholm: 

Liber. 

 

Lindgren, A-L. (2002). ”Leka för livet”. I Ingrid Pramling Samuelsson (Red.). Lek och 

lärande. IPD-rapport 2002:4 Göteborgs Universitet Institutionen för pedagogik och didaktik.  

 

Olsson, H. & Sörensen, S. (2007). Forskningsprocessen: kvalitativa och kvantitativa 

perspektiv. (2. uppl.) Stockholm: Liber. 

 

Patel, R. & Tebelius, U. (1987). Grundbok i forskningsmetodik. Lund, Studentlitteratur. 

 

Patel, R. & Davidson, B. (2003). Forskningsmetodikens grunder: att planera, genomföra och 

rapportera en undersökning. (3., [uppdaterade] uppl.) Lund: Studentlitteratur. 

 

Pramling Samuelsson, Ingrid & Asplund Carlsson (2003). Det lekande lärande barnet i en 

utvecklingspedagogisk teori. Stockholm: Liber.  

 

 

Pramling Samuelsson, I. & Sheridan, S. (2000). Lärandets grogrund: perspektiv och 

förhållningssätt i förskolans läroplan. Lund: Studentlitteratur 

 

Pramling Samuelsson, I. & Mårdsjö Olsson, A. (2007). Grundläggande färdigheter - och 

färdigheters grundläggande. (2. uppl.) Lund: Studentlitteratur. 

 



 

 

Smidt, S. (2010). Vygotskij och de små och yngre barnens lärande. (1. uppl.) Lund: 

Studentlitteratur. 

 

Språkrådet (2008). Svenska skrivregler. Stockholm: Liber. Tredje upplagan.  

Starrin, Bengt. & Renck, Barbro. (1996)  

 

Skolverket (2009) Förslag till förtydligande i läroplanen för förskolan. 

http://www.skolverket.se/content/1/c6/01/54/90/Slutrapport_till_regeringen_forskolans_laropl

an.pdf (2009-04-23) 

Skolverket (2010). Läroplan för förskolan Lpfö 98. ([Ny, rev. utg.]). Stockholm: Skolverket. 

Strandberg, L. (2006). Vygotskij i praktiken. Bland plugghästar och fusklappar. Stockholm: 

Norstedts akademiska förlag. 

Svenning, C. (2003). Metodboken: [samhällsvetenskaplig metod och metodutveckling : 

klassiska och nya metoder i informationssamhället : källkritik på Internet. (5., omarb. uppl.) 

Eslöv:Lorentz. 

 

Svenning, C. (1993). Teknologisk rationalitet: ledstjärna eller hotbild?. Stockholm: 

Arbetsmiljöfonden. 

 

Sverige (2010). Skollagen (2010:800): med Lagen om införande av skollagen (2010:801). 

Stockholm: Norstedts juridik. 

 

Sverige. Socialstyrelsen (1975). Arbetsplan för förskolan. 3, Vi upptäcker och utforskar: att 

arbeta naturvetenskapligt i förskolan. (3. tr.) Stockholm: Socialstyrelsen. 
 

Säljö, R. (2000). Lärande i praktiken: ett sociokulturellt perspektiv. Stockholm: Prisma. 

 

Trost, J. (2005). Kvalitativa intervjuer. (3. uppl.) Lund: Studentlitteratur. 

 

 

Vetenskapsrådet (2002) Forskningsetiska principer inomhumanistisk- samhällsvetenskaplig 

forskning. Finns på internet: http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf  

 

Vygotskij, L.S. (1995). Fantasi och kreativitet i barndomen. Göteborg: Daidalos. 

 
 

 

 

 

 

 

Bilaga 1. 

http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf


 

 

Intervjufrågor 

 

1. Hur skulle du beskriva den fria leken? 

2. Gör ni något speciellt för att främja den fria leken på er förskola? 

3. Finns det tid för fri lek i förskolan? 

4. Anser du att läroplanen främjar den fria leken i förskolan? 

5. Försöker du som pedagog på något sätt bidra till ökad fri lek på er förskola? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


