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Abstrakt 

Syftet med denna studie är att beskriva och ge ökad förståelse för 

pedagogers uppfattningar om fri lek i förskolan. I bakgrundstexten har vi 

redogjort för olika forskares syn på både lek och fri lek, varför den anses 

vara viktig och vilken roll de anser att pedagogerna bör ha. I ett avsnitt 

presenteras vad lagar och styrdokument säger om lek. Under rubriken 

”Tidigare studier kring pedagogers uppfattning om lek” har vi berättat om 

några tidigare studier som gjorts med samma inriktning som denna. Studien 

är fenomenologisk och vi har det sociokulturella perspektivets syn på 

lärande som grund. Resultatet bygger på kvalitativa forskningsintervjuer 

med sex förskollärare. Intervjuerna spelades in och transkriberades 

ordagrant. Vid analysen framträdde åtta kategorier av uppfattningar om vad 

fri lek är, vad den betyder för barn, och vilken roll pedagogerna har. 

Resultatet visar att de flesta menar att fri lek är all tid i förskolan när barnen 

bestämmer själva vad de vill sysselsätta sig med. Det är främst de sociala 

färdigheterna som hänsyn och turtagning som barnen anses lära sig i lek, 

även om flera informanter också nämnde att de numera insett att de kan 

använda lek till att lära barnen faktakunskaper. Pedagogens roll i lek uppges 

främst vara att finnas till hands vid konflikter samt att skapa förutsättningar 

för lek. Resultatet diskuteras och kopplas till tidigare forskning. Lek har 

visat sig värderas högt av pedagoger i konkurrens med förtydligade 

strävansmål. Ett förslag finns också till vidare forskning.  
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Förord 

Denna studie är utförd av Helen Fjällström och Ida Svills. Vi studerar på 

förskollärarprogrammet vid Luleå tekniska universitet. Vi har under vår utbildning läst om 

lekens vikt för barns utveckling och lärande. I förskolans pedagogik är den fria leken oftast ett 

självklart inslag och det har därför kommit att intressera oss. Med tanke på vårt framtida yrke 

som förskollärare tror vi att vi kommer att ha stor glädje av att ha studerat den fria leken 

närmare. 

För oss har det varit viktigt att få ta del av varandras erfarenheter och tillsammans diskutera 

hur vi vill att studien ska fortskrida. Vissa delar har vi delat upp mellan oss men sedan 

bearbetat det tillsammans.  

Vi vill framförallt tacka de förskollärare som tog sig tid att svara på våra frågor och visat stort 

intresse för vår studie. Vi vill också tacka vår handledare Steffan Lind som har varit vår 

kompass på detta stormande hav. Slutligen riktar vi ett stort tack till våra familjer som stöttat 

oss i detta på många sätt. 
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Ida Svills  
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Inledning  

Vid vår verksamhetsförlagda utbildning (VFU) och när vi arbetat i olika förskolor har vi 

noterat att pedagoger ofta avbryter barnens lek. Det kan vara för att ge plats till mer styrda 

pedagogiska aktiviteter eller för olika rutinsituationer såsom lunch, utevistelse eller samling. 

Vi har också fått intrycket av att pedagogerna inte observerar och dokumenterar barnens lek 

på samma sätt som de planerade aktiviteterna. Möjligtvis är det så att leken inte värderas 

särskilt högt bland en del pedagoger och inte ses som ett tillfälle till lärande och utveckling 

för barnen. Den första juli 2011 trädde den nya skollagen i kraft (Sverige 

Utbildningsdepartementet, 2010).  Förskolan blev då en egen skolform och därmed en 

integrerad del av skolväsendet. Vid den tidpunkten reviderades även Läroplan för förskolan 

(Lpfö98) (Skolverket, 1998 rev. 2010) och fick tydligare mål bland annat gällande matematik 

och naturkunskap och i och med detta ett förstärkt fokus på lärande. Med anledning av detta 

frågar vi oss om den fria leken har kommit i skymundan eller om pedagogerna tar tillvara den 

fria leken som ett tillfälle till lärande. Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2003) 

menar att lek och lärande ofta skiljs åt i forskningsstudier. Leken ses som en av flera vägar till 

lärande, men lekens egenvärde lyfts inte fram. Vår utgångspunkt är istället att det är leken är 

grunden och att barnet genom den har möjlighet till lärande. 

Vi är övertygade om att den syn på, och uppfattning om fri lek som pedagogerna har 

avspeglas i den verksamhet de deltar i. Detta har fått oss att fundera över hur den fria leken 

värderas av pedagoger och vilken roll de anser sig ha i den. Vi hoppas med vår studie kunna 

bidra till att lekens roll i förskolan lyfts fram och att den fria leken med närvarande medvetna 

pedagoger får ett större utrymme i barnens vardag. 

Som blivande förskollärare har vi i vår utbildning fått läsa mycket om hur betydelsefull leken 

är för barnets utveckling. Pramling Samuelsson och Sheridan (1999) menar att barn utvecklas 

socialt, känslomässigt, motoriskt och intellektuellt genom lek och att de i leken använder och 

befäster den kunskap och de begrepp de lärt sig. Lindqvist (1996) hävdar dock att leken 

fortfarande har en oklar roll i förskolan och att pedagogerna inte stimulerar barnen till lek. 

Knutsdotter Olofsson (2003) har i sin forskning sett att leken kan vara väldigt lättstörd. Om 

barnen alltför ofta tvingas ur lekramen så tappar barnen tråden och lusten att fortsätta leken. 

Hon hävdar att det är den vuxnes ansvar att skydda leken och se till att barnen inte stör 

varandra i onödan. Dock har hon sett att det ofta är just den vuxne som stör mest genom att 

genomdriva sin planering av aktiviteter och rutiner. Författaren menar att barn som fått leka 

färdigt är nöjda och medgörliga medan de som ofta blir avbrutna i sin lek blir irriterade och 

aggressiva.  

Arbetsfördelning 

För att få en djupare förståelse för fri lek har vi läst tidigare forskning i form av böcker och 

avhandlingar. Dessa har vi sedan diskuterat för att komma fram till vår uppfattning om ämnet. 

För att underlätta arbetet har vi delat upp litteraturen mellan oss och genom tät mailkontakt 

hjälpts åt att formulera texten i bakgrunden. Ida har till största del varit författare till avsnitten 
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”Vad är lek”, ”Varför är leken viktig” och ”Sociokulturellt perspektiv”. Helen har ansvarat för 

”Vad är fri lek”, ”Pedagogernas roll”, ”Tidigare forskning kring pedagogers uppfattning om 

lek” och ”Lagar och förordningar”. Vad gäller metoddelen så har Helen skrivit om 

”Fenomenologi”, och ”Överensstämmelse och tillförlitlighet”. Resterande text har Ida skrivit. 

Vi intervjuade tre pedagoger var på två olika förskolor och efter transkriberingen delgav vi 

varandra innehållet. Resultatet och diskussionen har vi analyserat och diskuterat fram 

tillsammans.  

1. Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att beskriva och ge en ökad förståelse för pedagogers uppfattningar om 

fri lek i förskolan.  

Våra forskningsfrågor är: 

1. Vad är fri lek? 

2. Vilken betydelse lägger pedagogerna i den fria leken och i vilka avseenden? 

3. Vilken roll anser pedagogerna att de har i den fria leken? 

2. Bakgrund  

I denna studie presenterar vi andra forskares syn på vad fri lek är, vad den betyder för barn 

och vad pedagogernas roll bör vara. Därigenom vill vi komma fram till vår uppfattning om 

vad fri lek är. Vi redogör kort för Vygotskijs syn på lek eftersom dagens förskolepedagogik 

till stor del har sin grund i hans teorier. Vi har en sociokulturell syn på lärande, där vi ser att 

lek och lärande sker i interaktion mellan individer. Även förskolans styrdokument presenteras. 

Under rubriken ”Tidigare forskning kring pedagogers uppfattning av lek” kommer vi att 

presentera resultatet från några studier där forskarna liksom oss intresserat sig för just 

pedagogerna och deras uppfattningar om lek. Det vi sammanställer i följande text kommer att 

vara ett resultat av vår bedömning om hur materialet ska väljas ut och presenteras. För att 

läsaren ska ha nöje av sammanställningen försöker vi bilda en sammanhängande text där olika 

forskares synpunkter lyftas fram och ställs mot varandra.  

2.1. Vad är lek?  

Alla har vi lekt, och alla vet vi vad lek är. Ändå är det så svårt att förklara dess innersta väsen. 

Här har vi försökt att belysa några olika forskares uppfattning av vad lek kan vara och därmed 

bilda en bakgrund till vår studie. 

Knutsdotter Olofsson (1996) konstaterar att i leken är allt möjligt, allt är på låtsas och går att 

omvandla. Det är väldigt nära mellan verkligheten och lekvärlden för barn. Men då krävs 

fantasi. Genom fantasin menar Vygotskij (1995) att barn kreativt kan bearbeta händelser och 

känslor och därmed göra det till erfarenheter som ytterligare berikar fantasin. Fantasin kräver 

nämligen erfarenheter, för att kunna fantisera måste vi ha upplevelser och kunskap om 
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omvärlden som vi kan fantisera om. Allt detta kombineras till en ny verklighet där barnet 

befinner sig just nu i intressen och behov. Johansson och Pramling Samuelsson (2007) skriver 

att i barns värld bildar lek och lärande en helhet som barn inte särskiljer eller tänker på. De 

befinner sig här och nu och skapar tillsammans med andra en mening i sin livsvärld. Enligt 

Knutsdotter Olofsson (1996) är lek en kommunikativ förmåga och en social företeelse, den 

uppstår när vuxna och barn kommunicerar redan i tidig spädbarnsålder. Det där första leendet 

är ett bevis på vilja till social kommunikation. Säljö (2000) menar att det är detta samspel som 

är grunden för ett identitetsskapande, och att det är i mötena med andra människor som ett 

lärande sker. Detta sätt att tänka om lärande är också basen i det sociokulturella perspektivet. 

Vi har valt att redogöra för Vygotskijs syn på lek eftersom den har betydelse för hur vi tänker 

om lek och lärande idag. Vygotskij har myntat begreppet ”zone of proximal development”; 

den proximala utvecklingszonen, och Sandberg (2002) har beskrivit innebörden av begreppet 

så här:  

Vuxna för barnet framåt i utvecklingen genom att de hjälper barnet med verktyg som 

behövs för att barnet ska nå en högre nivå. I denna process kan vuxna betrakta både vad 

barnet kan prestera och barnets utveckling och mognad. Barnets tankar visas i leken och 

vuxna kan därmed observera vad barnet tänker. Den vuxna bör inte utgå från vad barnet 

redan kan prestera, utan från en potential för vad barnet kan prestera (s. 26). 

I denna studie används begreppen ”närmaste utvecklingszonen” och ”potentiella 

utvecklingszonen” synonymt med ovanstående förklaring. 

Huvudtemat i Vygotskijs kulturhistoriska teori är att människan är en produkt av den sociala 

och kulturella värld vi lever i (Sandberg, 2002). Lindqvist (1996) har i sin bok beskrivit 

Vygotskijs teori.  Det är enligt honom medvetandet som är det väsentliga begreppet och det 

viktigaste för varje individs utveckling. För barnet är det till störst del leken som bidrar till att 

utveckla medvetandet om världen. I leken kan barnet få sina önskningar uppfyllda, de kan i 

leken transformera orealistiska önskningar till realistiska. Det är också i leken som barnet får 

möjlighet att bearbeta sina känslor och tankar om vuxenvärlden och på så sätt bli medveten 

om dem. Leken är med andra ord den viktigaste källan till utveckling av tanke, vilja och 

känsla och i leken är dessa inte åtskilda. Vygotskij menar att i leken befinner sig alltid barnet i 

den potentiella utvecklingszonen, det kan och vågar lite mer. Knutsdotter Olofsson (1996) 

poängterar att när pedagoger dessutom befinner sig nära i leken bidrar tryggheten i detta till 

att barnet vågar prova mer och därmed utvecklas ytterligare.  

Även Smidt (2010) har skrivit om Vygotskijs syn på lek. För Vygotskij skiljer sig lek från 

andra aktiviteter på så sätt att barnet i lek skapar låtsassituationer. Han menar att barnet har en 

förmåga att ägna sig åt låtsaslek när det börjar kunna skilja det visuella från det 

förnuftsmässiga. Detta gör leken till ett viktigt steg i förmågan att tänka på en sak som inte är 

närvarande eller uppenbar. Hägglund (1989) påpekar att leken enligt Vygotskij kommer in i 

barns liv först vid tre års ålder eftersom de yngre barnen saknar denna förmåga. Enligt Smidt 

(2010) är den symboliska förmågan mycket viktig i den kognitiva utvecklingen. Vi använder 

som bekant symboler när vi kommunicerar, löser problem och så vidare. Vygotskij menar att 



4 

 

alla lekar, även låtsasleken, har regler (Hägglund, 1989). Om ett barn ska leka mamma så 

måste han eller hon följa reglerna för hur en mamma beter sig. Han säger att så fort en lek är 

härmande så finns det regler. Å andra sidan så innehåller alla regellekar även en möjlighet till 

fantasi. 

Smidt (2010) har definierat Vygotskijs syn på leken på följande sätt; 

 Leken är självvald. När ett barn går till lekhörnan för att det själv vill är det äkta lek. 

Om barnet går till lekhörnan för att det är dess tur, eller någon har bestämt det är det 

inte lek. 

 Leken är riskfri på så sätt att om leken inte går enligt planen kan planen ändras 

eftersom barnet själv bestämmer. Det är omöjligt att misslyckas. 

 Leken är djupt engagerande och kan vara enskild eller inbegripa andra. Ofta innehåller 

den en fantasivärld där tecken och symboler ingår. 

 Även enskild lek är social eftersom barnet ofta agerar ut saker de upplevt tillsammans 

med andra. Interaktion är ofta, men inte alltid en del av leken. 

 Leken medieras av kulturella redskap, leksaker och naturligtvis språket. 

 Barnen kan tryggt uttrycka sin rädsla, vrede, glädje, svartsjuka och andra känslor i 

leken. 

 I låtsasleken hittar barnet på regler som ofta innebär att en sak står för något annat. 

Detta är första steget mot högre psykiska funktioner. 

 Leken övergår senare från rollekar till spel där reglerna dominerar, men låtsaslek är 

fortfarande möjlig. 

Vanligtvis talar man om olika former av lek i samband med att leken förändras med barnens 

ålder. Lillemyr (2002) har beskrivit dessa:  

 Sensomotorisk lek eller funktionslek där en handling eller funktion upprepas för att 

barnet tycker om själva funktionen. 

 Rollek där barnet antar en eller flera roller, ofta utförda av flera barn i samspel. 

 Regellek där reglerna är det centrala. Också här omfattas oftast flera barn.  

 Rörelselek eller våldsam lek där rörelser är det centrala. 

 Konstruktionslek där barnen experimenterar med föremål, bygger med klossar etc. 

Lillemyr (2002) har föreslagit fyra dimensioner av något han kallar en helhetspedagogisk 

förståelse av leken. Han menar att dessa inte ska uppfattas som en definition av lek, utan mer 

som en ram för att förstå lek. 

1. Den första dimensionen handlar om att leken är motiverad inifrån. Den är ofta 

förknippad med spänning och lustkänsla och har därför en stark dragningskraft på 

barn.  

2. Den andra dimensionen tar upp att det är karaktäristiskt att barn som leker åsidosätter 

verkligheten. De bortser från sin egen person och använder sin fantasi, skapande 

förmåga och sina egna förutsättningar. Barn vet att de ”låtsat om” i leken. 
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Verklighetens krav och normer gäller inte, och detta ger leken trygghet. De vågar mer 

i lek än i aktiviteter där de bedöms efter vad de klarar av. Leken ger dem en unik 

möjlighet att uttrycka sig utifrån sina egna förutsättningar. 

3. Den tredje dimensionen handlar om att barnen själva har en viss kontroll över vad som 

händer. De tar initiativ, sätter gränser och deltar aktivt i valet av den egna rollen eller 

funktionen i leken. När leken är bra styrs barnets handlingar inte av de andra i 

lekgruppen, utan barnet kan själv bestämma och göra sina val. 

4. I den fjärde dimensionen menar han att barn uppfattar leksignalerna och går in med 

speciella samspels- och lekfärdigheter. Leken kräver att barnen kan kommunicera på 

flera plan. De måste kunna känna igen lek, förstå samspelets regler, identifiera sig med 

temat och kunna utveckla detta tillsammans med de andra. 

Sammanfattningsvis framhåller ovanstående författare (Smidt, 2010; Lindqvist, 1996; 

Knutsdotter Olofsson, 1996; Hägglund, 1989) att lek enligt Vygotskij är något självvalt och 

att barnen åsidosätter verkligheten och går in i en låtsasvärld. I den världen vågar de mer än 

de skulle gjort annars och befinner sig därmed i sin närmaste utvecklingszon. För att kunna 

leka måste barnet ha förmågan att uppfatta leksignalerna och förstå samspelets regler. De 

måste också ha förmågan att gå från det visuella till det symboliska, och därmed kunna låtsas. 

Hägglund (1989) skriver att barnen därför inte kan leka förrän vid tre-års ålder. Å andra sidan 

menar både Lillemyr (2002) och Knutsdotter Olofsson (1996) att man vanligtvis talar om lek 

redan när de yngsta barnen börjar undersöka sin omgivning. 

Lek är enligt vår uppfattning starkt förknippad med fantasi, antingen att ett barn leker med 

figurer som agerar i barnets ställe eller att flera barn tillsammans bygger upp en låtsasvärld. 

För oss kan lek också vara att barn sitter och ritar men att det under tiden ger uttryck för vad 

som ”händer” på teckningen. Tvärtemot Vygostkijs synsätt anser vi att man kan kalla även de 

yngsta barnens aktiviteter för lek, även om den är av mer undersökande karaktär. Vi tror att 

denna tidiga lek lägger grunden för djupare lek i framtiden. Om man inte fått möjlighet till 

detta samspel i tidig ålder är det svårt att känna till de leksignaler som krävs för att delta i lek.  

2.2. Vad är fri lek? 

Fri lek är ett samlingsbegrepp för alla aktiviteter, både ute och inne som barnen kan välja 

mellan under den tid när de själva får välja vad de vill göra (Öhman, 1996). Pape (2001) 

menar att fri lek ofta definieras som den tid i förskolan som inte styrs eller organiseras av 

vuxna. Vad barnen väljer att göra varierar från dag till dag och från barn till barn. Det är dock 

inte säkert att alla barn deltar i social lek under den fria leken. De kan ha använt mycket tid 

till att gunga, cykla, trä pärlor eller rita utan att ha varit i kontakt med andra barn. 

För att barns fria lek ska falla inom ramen för god lek kan den inte se ut hur som helst, skriver 

Tullgren (2003) i sin avhandling. De vuxna har bestämt vad som är normen för god lek och 

korrigerar de beteenden som faller utanför den ramen. De styr både att barnen leker, vad de 

leker och hur de leker. Om ett barn väljer att stå en bit utanför leken och iaktta, så leder detta 

till att välmenande pedagoger antingen bjuder in barnet eller på annat sätt försöker få det att 
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ägna sig åt det som anses vara meningsfull sysselsättning. Fridstörande lekar som är för 

högljudda eller innebär för mycket rörelse försöker pedagogerna förhindra eller förpassa 

utomhus. Undantag kan dock göras om det rör sig om ”nyttig” lek såsom att leka brandman 

eller polis. Olagliga lekar såsom pyroman och mördare förhindras också. Istället uppmuntras 

familjelek och omhändertagande lekar. Pedagogerna påverkar också hur barnen leker genom 

att korrigera om någon bestämmer för mycket, slåss eller på annat sätt bryter mot deras syn på 

hur lek ska gå till. Även Knutsdotter Olofsson (1996) har sett att fri lek alltså inte alltid 

betyder frihet under lekandet, snarare tvärtom. När barn leker måste de dessutom följa många 

regler, ibland underordnande eller begränsande roller. I vissa lekar är det de äldre barnen som 

skapar regler och organiserar leken och de yngre barnen måste följa dessa för att få vara med. 

Men reglerna är ofta bara för stunden och kan ändras till nästa gång. 

2.3. Varför är leken viktig? 

Lillemyr (2002) konstaterar att det är genom att observera barns lek som pedagoger, föräldrar 

och andra vuxna kan lära sig mycket om barn och det unika aktivitetsfält som leken 

representerar. De kan då se att leken har ett egenvärde för barn. De kan också se att barnen 

gör erfarenheter, prövar, utforskar och använder sin fantasi i leken. Barnen får erfarenheter av 

att klara av utmaningar och lär sig att kommunicera och förhålla sig till varandra. Leken utgör 

också en arena för socialisation och förbereder barnen för utveckling. Barn leker för att det är 

roligt, och det är själva lekprocessen som är målet. För barn är leken viktig i sig själv utan att 

vara ett medel för något annat. I leken är barn inte rädda för att bli bedömda efter hur de 

uppför sig, och leken är därmed en fri arena där barnen kan utnyttja sina potentialer. Barnen 

har en viss kontroll över aktiviteten och övar upp självständighet och förmåga att ta ansvar. 

De kan leva ut sina känslor och pröva att leva sig in i andras situation och utvecklar därmed 

empati. Detta kan ge goda förutsättningar för lärandet under de första skolåren. Genom lek 

utvecklas barnen socialt, känslomässigt, motoriskt och intellektuellt (Pramling Samuelsson & 

Sheridan, 1999). De utvecklar tankar och hypoteser som de prövar själva eller ihop med 

andra. I leken använder och befäster barnen den kunskap de redan har och genom att 

konstruera och bygga olika miljöer utvecklar de en förståelse för en rad grundläggande 

funktioner. På dessa kunskaper bygger barnet vidare i livet.  

Även Knutsdotter Olofsson (1996) menar att leken utvecklar barns sociala kompetens, bland 

annat hur man beter sig och är mot andra människor. Barn lär sig turtagande, samförstånd och 

samspel genom leken, vilket är en förutsättning för social kompetens. En annan viktig aspekt 

som författaren pekar på är att barns lekspråk och talspråk oftast utvecklas parallellt men barn 

som leker har ofta lättare att uttrycka sig genom lek än genom tal. Därmed utvecklas deras 

lekspråk tidigare än talspråket. Så småningom hinner talspråket ikapp och blir då rikare. Med 

andra ord får barn som har ett rikt lekspråk också så småningom ett rikt talspråk. Detta 

främjar framtidens skriftspråk.   

Hellberg och Johnsson (2008) har intervjuat Anette Sandberg som är docent i pedagogik och 

forskat om barns fria lek. Hon menar att barns fria lek idag har stor konkurrens med media 

och dataspel. Det är en svår balansgång men det ena behöver inte utesluta det andra. Genom 
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den fria leken gynnas både barns psykiska och fysiska välbefinnande, deras kreativitet och 

motorik. Den ökar koncentrationsförmågan, fantasin och det sociala samspelet. Men då måste 

förutsättningarna för ostörd, sammanhängande lek finnas.  

Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2003) skriver att leken har en central plats i 

förskoleverksamheten i Sverige men menar att det finns två motsägelsefulla sätt att se på den. 

Å ena sidan har till exempel ungdomars och vuxnas datorspelande gjort att leken inte bara 

tillhör barnen längre och har därmed fått en högre status, å andra sidan tycker författarna att 

leken har kommit i skymundan för mer skolinriktat lärande och anses alltså inte lika viktig 

längre. Att barn lär genom lek är något självklart för många, men lärande och lek skiljs ändå 

åt och betraktas som två skilda fenomen. Lärande studeras sällan i relation till leken, leken ses 

bara som en av många vägar till lärande. Värdet av leken i sig är inte centralt.  

Lindqvist (1989) beskriver lekens mångfald och menar att leken är tätt sammanvävd med 

äventyr och sagor. Men den är också ett sätt för barn att förstå och bearbeta sin omvärld på ett 

lustfyllt sätt. Att dramatisera sagor och berättelser i olika teman är ett sätt att göra just detta.  

2.4. Pedagogernas roll  

På 1980-talet talade man väldigt lite om lek i förskolorna (Knutsdotter Olofsson, 1996).  Det 

skulle vara planerade aktiviteter, gärna temaarbeten, i tvärgrupper, som vuxna bestämt och 

organiserat. Leka fick barnen göra om det blev lite tid över. Vuxna lekte sällan eller aldrig 

med barnen, det ansågs inte viktigt. Lokaler, material och verksamhet planerades efter de 

vuxnas önskemål med stora ljusa rum som tilltalar vuxna. Men barn vill ha små vrår att krypa 

in i för deras lek. Författaren hävdar bestämt att det är de vuxnas arbetssätt som gör att barn 

inte leker, inte kan leka, inte får tid till att leka. Även Lillemyr (2002) menar att det länge 

fanns en uppfattning om att vuxna inte skulle lägga sig i barns lek, utan de skulle ifred få 

bearbeta sina upplevelser och frustrationer. Detta synsätt börjar dock försvinna idag. Det finns 

många fördelar med att den vuxne går in i leken tillsammans med barnen men det måste göras 

med försiktighet och på barnens villkor. Det är viktigt att man som pedagog har tänkt igenom 

och förberett sitt deltagande i leken. Målet måste vara tydligt formulerat, men man får aldrig 

glömma bort att för barnet är leken själva målet. Det är också viktigt att pedagogen har 

kunskap om vad lek är och hur den utvecklas med åldern.  

Pramling Samuelsson och Sheridan (1999) tycker att det är en fördel om pedagogen kan 

stödja och utveckla barnens lek genom att själv aktivt delta. Vissa barn har svårt att starta upp 

en lek eller att ta sig in i lekar som redan pågår och dessa kan behöva hjälp av pedagogerna 

för att kunna leka tillsammans med andra barn. Pedagogen kan vara en förebild för hur man 

på ett bra sätt tar sig in i en lek och även stödja och utveckla de förmågor som krävs för att en 

lek ska upprätthållas. Pedagogen behöver också skapa tid för lek utan avbrott och ge barnen 

upplevelser och ”stoff”. För att kunna vara med och leka till exempel pilot måste man ha ett 

hum om vad en sådan gör och det kan man få genom till exempel sagor. Vidare bör 

pedagogen tillsammans med barnen skapa en miljö som stimulerar till lek med rika innehålls- 
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och händelseförlopp. Miljön innefattar både den fysiska utformningen och den atmosfär som 

råder i verksamheten.  

Enligt Pape (2001) är det pedagogernas uppgift att se till att alla har det så bra som möjligt i 

förskolan. Det innebär att pedagogerna måste vara aktiva och befinna sig där barnen är. De 

måste fråga sig vad barnen egentligen gör under den fria leken, vilka barn deltar i sociala 

lekar och vem ägnar sig åt bordsaktiviteter? Är det någon som bestämmer mer än de andra? 

Ger barnen plats åt varandra i leken? Vad lär de sig? Att fundera över sådana frågor kan göra 

att leken blir en arena för lärande, och det blir också lättare att upptäcka om någon står utanför 

och sällan får vara med. Om pedagogerna inte är närvarande kan de heller inte veta om barnen 

leker ”bra” eller inte.  Även Folkman och Svedin (2003) menar att det händer att vi tar för 

givet att barn leker och inte uppfattar att lekens väsen saknas.  Hon beskriver en situation där 

två barn sitter i sandlådan och bakar sandkakor, men det finns ingen glädje, samspel eller 

kroppsspråk. Hon menar att det är en sysselsättning utan gnista som bara fördriver tiden i 

väntan på samling eller mellanmål.  

De vuxna kan gärna vara lekfulla, men de måste vara vuxna (Pape, 2001). Vuxna måste arbeta 

för att alla barn ska få möjlighet att uppleva sig själva som deltagare i en social gemenskap. 

Vuxna har inte de inre förutsättningar som krävs för att överta rollen som ett barns vän eller 

lekkamrat, men kan ofta se vad som krävs för att ett barn ska lyckas skaffa sig lekkamrater 

och så småningom vänner. Det händer att barn vill vara ifred med sin lek, och då bör de vuxna 

till viss del respektera det. Samtidigt är det viktigt att veta lite om vad som försiggår bakom 

den stängda dörren. Beroende på vilka barn som är inblandade kan pedagogen behöva inta 

olika roller. ”En del situationer påkallar att man aktivt går in och deltar i leken, andra 

situationer påkallar att man håller avstånd. Man bör kunna förvänta sig att vi som vuxna 

människor klarar att bedöma detta mot bakgrund av varje enskild situation” (Pape, 2001, s. 

154). Öhman (1996) påpekar att fri lek inte är detsamma som en lek fri från vuxna. Om 

pedagogerna intar en passiv roll och bara ingriper vid konflikter riskerar leken att bli kortvarig 

med ett stereotypt lekmönster som består av korta upprepningar av samma tema.   

Pedagogernas inställning och förhållningssätt påverkar barnens möjlighet till lek. De behöver 

ordna en bra lekmiljö och också vara flexibla så att barnen kan få möjlighet att avsluta sin lek. 

De vuxna behöver inte nödvändigtvis vara med i leken. Om ett barn inte har någon kamrat 

och vill att en pedagog är med i leken kan den vara det, men det är inte självklart att vuxna 

ska vara med när barnen leker tillsammans. Däremot kan pedagogen finnas i närheten som en 

trygghet. Barn drar sig ofta undan och vill vara lite ifred (Sveriges utbildningsradio, 2009) 

Knutsdotter Olofsson (1996) har sett att leken ofta är osynlig för utomstående, så när föräldrar 

eller andra kommer in, avbryts ofta leken. Osynligheten är en anledning till lekens låga status 

hos föräldrar och beslutsfattare och hon anser därför att det är personalens skyldighet att för 

utomstående berätta vad barnen lekt och på det sättet göra leken synlig. 
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2.5. Tidigare forskning kring pedagogers uppfattning om lek 

Henckel (1990) har skrivit en avhandling, där hon frågat förskollärare om deras uppfattning 

om lek. Hennes studie baserar sig på intervjuer med förskollärare genomförda i början av 

1980-talet och resultatet visar att alla tycker att leken är viktig i förskolans verksamhet, men 

av olika anledningar. De flesta gav uttryck för att leken är ett sätt för barnen att lära, men 

också att leken fyller ett terapeutiskt behov hos barnen och låter dem få utlopp för sina 

känslor. Om de inte får möjlighet till detta kan det enligt förskollärarna få negativa följder 

senare i livet. Ett fåtal förskollärare sa att leken kan användas för den pedagogiska 

planeringen för det enskilda barnet. Genom att observera barnets lek kan pedagogen få 

kunskap om barnet och därmed möjlighet att anpassa verksamheten till barnets behov. 

Generellt betonar förskollärarna att lek är något roligt och lustbetonat, och att nöjet är det 

främsta kännetecknet. Fri lek är enligt Henckels studie när barnet har valt aktivitet själv. När 

det gäller pedagogernas roll så berör författaren den väldigt flyktigt, men det som framgår är 

att beroende på vilken uppfattning om lek man har så blir pedagogrollen olika. Enligt de 

vanligaste uppfattningarna blir pedagogens roll att erbjuda barnen tillfällen till ”pedagogiskt 

planerade stimulerande tillfällen till lek” (Henckel, 1990, s. 116) eller ”rika tillfällen till 

barnens egen spontana lek” (Henckel, 1990, s. 116).  Pedagogen får då inte avbryta eller störa 

den terapeutiska process som kan pågå i leken.  

Sandberg (2002) har i sin avhandling studerat hur förskollärare uppfattar och identifierar lek 

och gjort en jämförelse mellan deras egna minnen av lek som barn och erfarenheter av barns 

lek idag. Förskollärarna beskrev att i deras barndom var det utelek under lång tid med många 

kamrater som var det vanligast förekommande. De uttryckte också att de försöker arrangera 

sin verksamhet så att barnen får möjlighet till detta även idag. De betonar att barn i förskola 

har större möjlighet till samspel och en större valmöjlighet till fler nya kamrater. Sandberg såg 

i sin studie att lek i dagens förskola inte romantiseras, utan istället betonas en vardag med 

många avbrott. Hon kunde se att de förskollärare som idealiserade sin egen barndom skyllde 

avbrotten på att barnen stör och avbryter varandras lek medan de pragmatiska pedagogerna 

ansåg att de själva kunde bidra till avbrott genom till exempel rutiner och aktiviteter. Flertalet 

förskollärare ansåg inte att de har särskilt stora möjligheter att påverka sin dag och de 

möjligheter som finns för lek. Sandberg menar att detta inte stämmer med det de säger sig 

prioritera, och det får betydelse för barnen.  

Forsman och Othzén (2007) har gjort en mindre intervjustudie om pedagogers uppfattning om 

fri lek i förskolan. Deras resultat visar att pedagogerna anser att leken är viktig och att barnen 

kan lära sig väldigt mycket, främst det sociala samspelet. Pedagogens roll är utifrån deras 

studie att observera leken och ingripa när det behövs, både vid konflikter och för att föra leken 

framåt. Även Bergman och Holm (2010) har kommit fram till liknande resultat. 

2.6. Sociokulturellt perspektiv  

Dysthe (2003) beskriver det sociokulturella perspektivet som att ”kunskap konstrueras genom 

samarbete i en kontext och inte primärt genom individuella processer” (Dysthe, 2003, s. 41). 
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Det är enligt henne genom att lyssna, härma, samtala och samverka med andra som barnen lär 

sig. Många lekar och spel som barnen ägnar sig åt består av både fysiska element och regler, 

och för att behärska dem krävs både en språklig och praktisk interaktion. För att anta ett 

sociokulturellt perspektiv menar Säljö (2011) att utgångspunkten är att det är uppenbart att 

lärande och kunskapsreproduktion har olika betydelse i olika tider och yttre förutsättningar. 

Det som sker inom oss är inget som händer utan inblandning av de krav och möjligheter som 

finns i den omgivande världen. Även Hundeide (2006) hävdar att omgivningens förväntningar 

och reaktioner styr vem vi blir. Barnets kulturella bakgrund och tolkningsramar påverkar dess 

handlingar och reaktioner. Ett identitetsskapande sker alltid i samspel med andra. Säljö (2000) 

beskriver det som att när människor möts och där kommunikation och samspel sker, uppstår 

ett lärande som individen tar med sig till nästa möte med en annan individ för att förstå och 

kommunicera där. Med andra ord bör barn få tillfälle till lek med andra barn i så många olika 

sammanhang, miljöer och situationer som möjligt.  

2.7. Lagar och förordningar 

Den 1 juli 2011 trädde den nya skollagen (SFS 2010:800) i kraft. Förskolan blev då en egen 

skolform, och därmed en integrerad del av skolväsendet (Sverige Utbildningsdepartementet, 

2010).  Ett kapitel i skollagen berör förskolan. 

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. Förskolan ska främja allsidiga kontakter och 

social gemenskap och förbereda barnen för fortsatt bildning (Skollagen kap 8). 

I skollagen ligger alltså fokus på utveckling och lärande, och i kapitlet som berör förskolan 

nämns inte ordet lek. Däremot ska förskolan främja social gemenskap och allsidiga kontakter, 

och i detta tolkar vi att leken ska finnas med som ett redskap. 

Pedagoger i förskolan har en läroplan att arbeta efter, och i den betonas leken på flera ställen. 

Vi lyfter fram några citat som visar på lekens betydelse för verksamheten, samt hur 

pedagogens roll beskrivs i samband med lek. 

Förskolan ska erbjuda barnen en trygg miljö som samtidigt utmanar till lek och aktivitet. 

Den ska inspirera barnen att utforska omvärlden. I förskolan ska barnen möta vuxna som 

ser varje barns möjligheter och som engagerar sig i samspelet både med det enskilda barnet 

och barngruppen (Läroplan för förskolan 98. 2010 [Ny, rev. utg.], s. 5). 

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

varje barns utveckling och lärande ska prägla verksamheten i förskolan. I lekens och det 

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

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

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

känslor och erfarenheter (Läroplan för förskolan 98. 2010 [Ny, rev. utg.], s. 5). 

Barn söker och erövrar kunskap genom lek, socialt samspel, utforskande och skapande, 

men också genom att iaktta, samtala och reflektera (Läroplan för förskolan 98. 2010 [Ny, 

rev. utg.], s. 5). 
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Lärandet ska baseras såväl på samspelet mellan vuxna och barn som på att barnen lär av 

varandra (Läroplan för förskolan 98. 2010 [Ny, rev. utg.], s. 5). 

Barnen ska få stimulans och vägledning av vuxna för att genom egen aktivitet öka sin 

kompetens och utveckla nya kunskaper och insikter (Läroplan för förskolan 98. 2010 [Ny, 

rev. utg.], s. 6). 

Verksamheten ska ge utrymme för barnens egna planer, fantasi och kreativitet i lek och 

lärande såväl inomhus som utomhus (Läroplan för förskolan 98. 2010 [Ny, rev. utg.], s. 6). 

Sammanfattningsvis slår läroplanen fast att lek är viktigt för barns utveckling och lärande. 

Pedagogerna ska medvetet använda leken för att barn ska få möjlighet att utvecklas och lära. 

Lärandet sker både i samspelet mellan vuxna och barn och genom att barnen lär av varandra. 

I skolverkets allmänna råd och kommentarer (2005) förtydligas detta ytterligare. Där framgår 

att de flesta barn leker, men att leken inte utvecklas av sig själv. Pedagogerna måste därför 

ordna så att barnen får tillräckligt med tid och utrymme samt möjlighet att leka utan avbrott 

under en sammanhållen tid. Stimulerande lekmiljöer både inomhus och utomhus uppmuntrar 

barnens kreativitet. Dessutom behövs engagerade vuxna som tar tillvara tillfällen att inbjuda 

till lek. ”Fri lek uppfattas ibland som en lek som äger rum utan att de vuxna är engagerade i 

samspelet mellan barnen eller lekens innehåll. När det gäller att stödja och stimulera barns 

utveckling och lärande behöver fri lek vuxnas närvaro minst lika mycket som andra former av 

lek.” (s. 28) Pedagogerna kan genom att följa och dokumentera leken få värdefull kunskap om 

det enskilda barnet och om processer i barngruppen. 

3. Metod 

Eftersom vi är intresserade av att veta mer om pedagogernas uppfattningar om vad fri lek är 

och vilken roll de själva bör ha, är det lämpligt att ha ett fenomenologiskt perspektiv.  Olsson 

och Sörensen (2007) skriver att fenomenologin syftar till att synliggöra människors 

uppfattningar om ett fenomen och vi anser att leken kan ses som ett sådant. 

Vi har valt kvalitativa forskningsintervjuer för att få svar på våra forskningsfrågor. Kvalitativa 

forskningsintervjuer har enligt Olsson och Sörensen (2007) som mål att erhålla nyanserade 

beskrivningar av olika aspekter av intervjupersonernas livsvärld, och det anser vi passar bra 

till vårt syfte. 

3.1. Fenomenologi 

Fenomenologin grundades enligt Olsson och Sörensen (2007) som filosofi av Edmund 

Husserl kring år 1900 och fokuserade först på medvetandet och upplevelsen. Den 

vidareutvecklades senare till att omfatta den mänskliga livsvärlden. Bengtsson (2005) hävdar 

att livsvärlden enligt Husserls filosofi är den värld vi befinner oss i och tar för given genom 

hela livet. Den är en social värld där vi lever tillsammans och där varje föremål visar sig i 

förhållande till ett annat föremål. Verkligheten kan alltså vara olika beroende på vem den 

visar sig för. Kvale och Brinkmann (2009) menar att det fenomenologiska perspektivet har 
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varit förhärskande i kvalitativ forskning. Generellt är fenomenologi i kvalitativa studier en 

term som syftar till att förstå sociala fenomen utifrån aktörernas egna perspektiv och beskriva 

världen som den upplevs av dem. Det viktiga är att beskriva det givna så exakt och 

fullständigt som möjligt snarare än att förklara eller analysera. Olsson och Sörensen (2007) 

skriver att metoden syftar till att beskriva människors upplevelser om fenomen. Genom att se 

fenomenets möjliga variationer inom ramen för människors erfarenhet kan forskaren komma 

fram till och beskriva fenomenens kärna eller verkliga natur. Den upplevda erfarenheten ska 

beskrivas precis som den upplevs av individen, och är ett försök till direktbeskrivning av en 

upplevelse. Med ett fenomenologiskt perspektiv fokuserar alltså forskaren på en öppenhet för 

den intervjuades upplevelser av sin livsvärld. Forskaren ska försöka att utan förutfattade 

meningar identifiera väsentligheter i beskrivningarna. Bengtsson (2005) påpekar att det är 

viktigt att som forskare komma ihåg att man fortfarande själv är en del av livsvärlden. 

3.2. Kvalitativ metod 

Lind (2000) skriver om några grunddrag som (enligt Bogdan & Biklen, 1982) karaktäriserar 

kvalitativ metod. De menar att de kvalitativa studierna intresserar sig för den befintliga 

omgivningen och att de alltid är beskrivande. För den kvalitativa forskaren är processen 

viktigare än ett mätbart utfall. Begreppet innebörd är av central betydelse och forskaren 

försöker förstå de fenomen som studeras i form av informanternas tankar, intentioner eller 

känslor. I våra forskningsfrågor intresserar vi oss för just detta, och den kvalitativa metoden är 

därför lämplig för vår studie.  

3.3. Val av informationsinhämtande metod 

Eftersom vi var intresserade av förskollärares uppfattningar om fri lek valde vi att använda 

oss av kvalitativa forskningsintervjuer. Den kvalitativa forskningsintervjun är ett 

ämnesinriktat samtal där minst två personer talar om samma ämne (Olsson & Sörensen, 

2007). Ämnet är intervjupersonens livsvärld och hur han eller hon uppfattar den. Intervjun 

försöker täcka in både det faktiska planet och meningsplanet, det betyder att det är viktigt att 

lyssna både till det direkt uttalade och det som sägs ”mellan raderna”. Meningen är att få en så 

exakt beskrivning som möjligt av vad personen upplever och känner och hur han eller hon 

handlar. Öppenheten och lyhördheten är betydelsefull och nödvändig. Patel och Davidson 

(2003) skriver att i en kvalitativ forskningsintervju är båda parterna medskapare av ett samtal, 

och att den ofta har en låg grad av standardisering. Med detta menas att frågorna ger utrymme 

för informanten att svara med egna ord. 

3.4. Val av informanter 

Vi bestämde inte i förhand hur många pedagoger vi skulle intervjua. Det blev dock sex 

kvinnliga förskollärare, på två olika förskolor inom samma kommun. Att det blev kvinnor 

beror på att inga män arbetade där. Vi ville att de skulle ha minst tio års erfarenhet av arbete 

inom förskolan, och skälet till detta var främst att vi ville att de skulle ha hunnit samla på sig 

stor erfarenhet av vad lek kan vara. Eftersom intervjuerna genomfördes i förskolor vi kommit 



13 

 

i kontakt med i samband med VFU visste vi också att förskollärarna var duktiga på att 

beskriva sina tankar. Dessa förskollärare kommer hädanefter att benämnas informanter. 

3.5. Genomförande 

Vi genomförde intervjuerna på förskolor som vi kommit i kontakt med när vi haft VFU och 

var därför delvis kända av informanterna. Vi kontaktade respektive förskola och bestämde tid 

för intervjuerna. Ungefär en vecka i förväg fick informanterna ta del av syftet med vår studie 

samt våra forskningsfrågor. Vi bad dem att fundera över dessa och bad dem att inte diskutera 

dem med sina kollegor eftersom det var deras egna tankar och uppfattningar vi var 

intresserade av. Detta gjorde vi för att informanterna skulle ha möjlighet att i lugn och ro 

förbereda sig. Helens intervjuer genomfördes i förskolans personalrum och två av de tre 

intervjuerna spelades in. Den tredje informanten ville inte att intervjun spelades in, och detta 

respekterades. Istället fördes anteckningar. Informanten upplystes om det faktum att 

eventuella citat inte skulle kunna bli ordagranna på samma sätt som om intervjun vore 

inspelad. Idas intervjuer genomfördes i förskolans arbetsrum och samtliga spelades in. Kvale 

och Brinkmann (2009) menar att en fördel med ljudinspelningar är att intervjuaren är fri att 

koncentrera sig på ämnet och dynamiken. Forskaren kan även återkommande lyssna till det 

inspelade materialet för att urskilja tonfall och pauser. Våra intervjufrågor formulerade vi 

utifrån vårt syfte och våra forskningsfrågor och genom att ställa följdfrågor hoppades vi få en 

mer heltäckande bild av deras uppfattningar. Alla informanter fick svara på samma frågor, 

men ordningsföljden kom att variera beroende på vilka vägar samtalet tog. Varje intervju tog 

cirka 15 minuter. Efter intervjuerna skrev vi ner dem ordagrant, och tog del av varandras 

intervjusvar. Olsson och Sörensen (2007) påpekar dock att en transkription alltid innebär en 

bearbetning och att något nytt skapas. Blickar, gester eller kroppsspråk kan aldrig återges.  

3.6. Etiska överväganden 

Det finns forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning som 

har tagits fram för att skydda samhällets medlemmar mot otillbörlig insyn i samband med 

forskning (Vetenskapsrådet, 2002). Dessa krav har vi som forskare skyldighet att ta hänsyn 

till. Huvudkraven är: 

 Informationskravet som innebär en skyldighet att underrätta undersökningsdeltagarna 

att deltagandet är frivilligt, berätta om undersökningens syfte samt hur resultatet ska 

användas. 

 Samtyckeskravet som innebär en rätt för undersökningsdeltagarna att bestämma över 

sin medverkan och att när som helst avbryta. 

 Konfidentialitetskravet som innebär att uppgifter om personer som deltar i en 

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

Åtgärder måste också vidtas för att försvåra identifikation av enskilda personer vid 

publicering. 
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När vi kontaktade förskollärarna berättade vi om syftet med studien och att de själva kunde 

välja att delta. Vi klargjorde att vi vid publiceringen kommer att försvåra identifiering samt att 

det endast är vi som kommer att lyssna till det inspelade materialet. En av informanterna ville 

delta, men ej bli inspelad. Detta önskemål respekterades av oss. 

3.7. Överensstämmelse och tillförlitlighet 

Enligt Patel och Davidson (2003) handlar kvalitet i en kvalitativ studie om 

forskningsprocessens samtliga delar. De menar att det är viktigt för validiteten 

(överensstämmelsen) att forskaren är medveten om att alla de val som görs i hanteringen av 

information kan påverka analysen. Patel och Tebelius (1987) skriver att en förutsättning för 

att nå reliabilitet (tillförlitlighet) är att informanterna är villiga att lämna uppriktig och fyllig 

information. Vi har träffat informanterna tidigare och visste att de var öppna och talföra 

personer. Vi har också deltagit i förskolans verksamhet tidigare och kände därför till arbetssätt 

och rutiner på förskolorna. Patel och Davidson (2003) menar att intervjun kan berikas genom 

att forskaren då kan ge exempel från sina egna erfarenheter. För att våra informanter skulle få 

möjlighet till att ge genomtänka och utförliga svar lät vi dem i förväg läsa igenom syfte och 

forskningsfrågor. Vi ställde även följdfrågor och bad om exempel för att försäkra oss om att 

vi förstått vad de menat. Vi lät informanterna välja plats för intervjuerna för att de skulle 

känna sig så bekväma som möjligt i intervjusituationen. Intervjuerna spelades också in och 

det medförde att vi kunde återvända till med flera gånger. Vår erfarenhet av att genomföra 

och analysera intervjuer är begränsad. 

3.8. Informationsbearbetning och analys 

Vi har valt att analysera våra intervjuer genom att bearbeta intervjusvaren utifrån våra 

forskningsfrågor. Våra forskningsfrågor är: 1. Vad är fri lek? 2. Vilken betydelse lägger 

pedagogerna i den fria leken och i vilka avseenden? 3. Vilken roll anser pedagogerna att de 

har i den fria leken? Genom att noggrant läsa igenom intervjusvaren försökte vi att hitta 

huvudinnebörder i den totala texten. Kvale och Brinkmann (2009) har beskrivit denna 

meningskoncentrering som innebär att forskaren gör ett koncentrat av intervjupersonens 

uttalanden utan att förändra innebörden. Utifrån detta formulerade vi åtta kategorier. Varje 

kategori beskriver kortfattat det mest centrala i informanternas uttalanden. Detta kallar Kvale 

och Brinkmann (2009) meningskategorisering. 

Forskningsfråga 1: Vad är fri lek? 

Kategori: 

 Fantasilek.  

 Alla fria aktiviteter. 

 Ingen lek är helt fri. 

 

Forskningsfråga 2: Vilken betydelse lägger pedagogerna i den fria leken och i vilka 

avseenden? 
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Kategori: 

 Sociala spelregler.  

 Bearbetande av upplevelser.  

 Faktakunskap. 

 

Forskningsfråga 3: Vilken roll anser pedagogerna att de har i den fria leken? 

Kategori: 

 Vara närvarande. 

 Skapa förutsättningar. 

4. Resultat 

Under denna rubrik presenteras vårt resultat utifrån var och en av våra forskningsfrågor. 

Kategorierna som har framträtt vid analysen beskrivs med våra egna ord och förtydligas med 

citat från våra intervjuer. För att säkerställa konfidentialitetskravet har vi bytt ut 

informanternas namn mot bokstäver. Här presenterar vi våra forskningsfrågor och de 

kategorier vi funnit under varje fråga.  

4.1. Forskningsfråga 1: Vad är fri lek? 

4.1.1. Fantasilek 

En av informanterna svarar att det mest är rollekar och fantasilekar som är fri lek. Hon 

resonerar sig fram och antyder dock att barnen under den fria leken kan välja andra aktiviteter 

men det kallar hon i huvudsak inte för lek. 

När barnen leker tillsammans med andra, eller själva kan de ju också leka. //  Jag har inte 

funderat så mycket på det… Rent spontant tänker jag att man leker själv eller med kompisar 

och har någon figur eller är inne i det. Att man fantiserar. Så kanske inte så mycket pussel 

och spel och sånt (Informant D) 

4.1.2. Alla fria aktiviteter 

Tre informanter har svarat att alla aktiviteter som barnen själva valt att göra är fri lek. De 

menar att det inte bara är rollek som räknas som fri lek, det kan även vara att till exempel rita 

eller lägga pussel. Överhuvudtaget allt som barnen ägnar sig åt, och som inte pedagogerna har 

bestämt att de ska göra. 

Men jag tycker inte att fri lek är bara när man leker utan att det kan vara när man jobbar i 

ateljén eller skapar med lera, det är ju allting (Informant F). 

4.1.3. Ingen lek är helt fri 

En informant anser att lek aldrig är helt fri eftersom det är de vuxna som bestämmer 

förutsättningarna. Hon menar att även om det kan tyckas att barnen bestämmer själva över 

vad de gör så är det de vuxna som iordningställt miljön och bestämt vilket material och vilka 
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leksaker som ska finnas framme. Leken formas av detta och därmed är den inte helt fri. Det är 

även de vuxna som bestämmer när det passar att leka och vilken sorts lek som är passande. 

Fri lek är ju liksom inte fri lek. Utan det är ju att barnen får, inom lite givna regler och 

ramar, bestämma själv vad de vill leka under en period, en viss tid. Och det är ju vi vuxna 

som styr även den, även om det är de som tycks bestämma vad de leker så är det ju ändå vi 

som bestämmer eftersom det är vi som har lagt fram material och så (Informant A). 

4.2. Forskningsfråga 2: Vilken betydelse lägger pedagogerna i den fria leken och i 

vilka avseenden? 

4.2.1 Sociala spelregler 

Fem av informanterna lyfter speciellt upp de sociala spelreglerna som barnen lär sig i leken. 

De hävdar att barnen lär sig turtagning genom att visa hänsyn till varandra i leken och följa de 

regler som satts upp. De lär sig också att läsa av och ge leksignaler. Barnen lär sig att 

kommunicera och känna empati. Flera informanter menar att fantasin stimuleras och 

utvecklas genom samspel. En informant anser att den fria leken i förskolan bidrar till att 

barnen lär sig leka i grupp, vilket är svårt att göra på fritiden där man ofta leker med en eller 

två kompisar. Att leka i grupp är svårt och nödvändigt att lära sig inför framtiden, det anser 

flera av dem. Här nämns också att barnen får möjlighet att träna på att reda ut konflikter på 

egen hand eller med hjälp av en pedagog. 

Samspel med varandra, det är den sociala träningen som jag tänker är den viktigaste i 

förskolan, som de inte kan få lika mycket när de är hemma med kompisar. Att leka i grupp, 

det är enkelt att leka två och två, kanske tre och tre, men att leka fler är svårt för många. 

Men också turtagning (Informant C). 

Att kunna läsa av kompisarna och förstå att man inte kan bullra in i en lek för då får man 

inte vara med men om man kanske frågar och glider in lite smidigt (Informant D). 

Men jag tycker att då lär man sig att ta hänsyn till varandra, turtagning, hänsyn. Att det kan 

inte bara vara jag som bestämmer. Och fantasi (Informant F). 

4.2.2 Bearbetande av upplevelser 

En informant trycker särskilt på att leken är viktig för möjligheten att bearbeta och få 

förståelse för sina känslor och upplevelser. Hon antyder att det kanske inte skulle ha gått så 

bra för vissa barn om de inte i leken skulle fått möjlighet till detta.   

För mig är fri lek väldigt mycket att man får bearbeta saker som man varit med om. Och 

liksom lära sig, dels kanske själv få mer förståelse för saker som man har upplevt och gått 

igenom. // Man har ju jobbat så länge och man ser ju att har inte den fria leken funnits för 

många barn genom åren så skulle vi nog inte vara där vi är idag (Informant B). 
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4.2.3 Faktakunskap 

Fem informanter uttrycker att det i leken går att lära sig allt det som de anser att den nya 

läroplanen särskilt lägger sin tyngdvikt på, strävansmålen inom matematik, naturvetenskap 

och teknik. Flera menar att de nya kraven kan kännas betungande och tidskrävande men har 

efter hand insett att mycket av det finns i lek och rutinsituationer. Det gäller bara för 

pedagogerna att synliggöra det för barnen så de blir medvetna om vad de gör.  

Men nog har ju kraven ökat, det märker vi med matte och naturvetenskap och allt det där. // 

Matte och naturvetenskap och teknik, det har vi ju jobbat med jämt. Problemet är väl att vi 

inte har fört tillbaks det till barnen (Informant A). 

Barnen ska ju utbildas i matematik bland annat. // Vi pratar om att få in matematik i 

vardagen och att vi ska försöka bli bättre på det. // Man hittar det i vardagen och i leken 

(Informant D). 

De poängterar att det är viktigt att förskolan behåller sin pedagogik med strävansmål där 

lärandet baseras på lek. Flera informanter sa att förskolan inte får bli för lik skolan med sina 

uppnåendemål, samtidigt som barnen i förskoleåldern är väldigt sugna på kunskap.  

För när jag tänker att det ska bli mer läroinriktat så tänker jag mig lite mer skollikt men så 

var ju inte riktigt tanken utan vi ska låta barnen leka sig till alla dessa ämnen. // Jag tänker 

att vi måste bli bättre på att benämna att det här är matematik som vi gör här, det här är NO 

(Informant C). 

4.3 Forskningsfråga 3: Vilken roll anser pedagogerna att de har i den fria leken? 

4.3.1 Vara närvarande 

Samtliga informanter anser att deras roll i den fria leken framför allt handlar om att finnas 

nära barnen för att kunna stödja och föra leken framåt. De beskriver att en del av detta är att 

hjälpa de barn som har svårt att komma in i leken. Trots att de äldre barnen ofta vill vara ifred 

med sin lek, är det viktigt att pedagogerna vet vad som försiggår. De yngre barnen vill gärna 

att pedagogerna deltar i deras lekar, och informanterna pekar på vikten av att ta tillfället i akt. 

De uttrycker att det kan vara svårt att observera och stödja utan att störa de äldre barnen, och 

att man måste ha en ”känsla” för det.  

Vi är ju som ständigt flytande, vi går ju som omkring och lägger till, drar ifrån, hjälper och 

stöttar, ställer frågor, för att liksom försöka få dem vidare i lek. Många gånger lämnar vi 

dem helt ifred för att de ber om det. ”Gå ut, vi vill leka”. Och då måste man ju som också, 

ändå kan man ju vara där och kika in och liksom kolla så att det inte händer nåt. Men jag 

förhåller mig ganska passiv fast ändå med på nåt vis ändå (Informant A). 

Jag sätter mig inte och leker med dockor, men jag kan köpa mat och komma och dricka 

kaffe med dem. De stora tycker ju att man stör, men de små tycker det är roligt (Informant 

E). 
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En informant talade också om att försöka bortse från lekens innehåll, hon menade att det inte 

är upp till henne att bestämma vilken lek som är bra och vilken som är mindre bra, och som 

hon i så fall skulle försöka leda in på ett annat spår. Hennes uppgift är istället är att finnas där 

och bara ingripa om leken inte fungerar eller om hon ser att barnen inte kan komma vidare på 

egen hand. En annan informant menade att hon fanns i närheten men aldrig deltog i leken. 

Att försöka vara där men inte bry mig så mycket om innehållet så länge det fungerar bra, 

men kan komma med nån utmaning ibland. Om man ser att de alltid leker samma sak eller 

att de funderar över nånting (Informant C). 

4.3.2 Skapa förutsättningar 

För att den fria leken ska fungera anser informanterna att deras uppgift är att skapa bra 

förutsättningar. Detta kan enligt dem vara att iordningställa inspirerande lokaler och 

lekmaterial. Alla informanter pratade om att miljön avgör hur leken blir. Gamla saker på nya 

ställen inspirerar och mysiga små hörn där barnen kan krypa in och försvinna i en lekvärld 

främjar leken.  

Har man inte en bra miljö tror jag det är svårt att ha en bra fri lek. Att det finns olika saker 

som kan fånga olika barn (Informant F) 

Det kan också vara att se till att det finns sammanhängande lektid i verksamheten. 

Informanterna är medvetna om att de ofta är tvungna att avbryta barnens lek på grund av olika 

rutinsituationer och aktiviteter men försöker låta barnen få tid att avsluta sin lek eller spara 

materialet för att kunna fortsätta senare.  

Egentligen hela arbetssättet. Hur ska man få det att fungera? Att man skapar tid för det och 

att man tänker på att vara där. Även om man inte är mitt i leken så har man lite koll. Leken 

är en viktig del av verksamheten så man måste tänka till hur man vill ha det (Informant D) 

Här var det dock lite skillnad på hur förskolorna sa sig arbeta; den ena förskolans informanter 

menade att de genom att varna för avbrott i tid, eventuellt låta barnen spara materialet om det 

var möjligt och planera in så lite fasta aktiviteter som möjligt, gav barnen bättre 

förutsättningar till fortsatt lek. De menade emellertid att fasta rutinsituationer, så som 

måltider, biblioteksbesök och så vidare inte var möjliga att skjuta på eftersom det är andra 

som bestämt tiderna för detta.  

I den mån det går försöker man ju låta dem spara byggen och att man kan förvarna dem att 

om en stund måste vi plocka ihop för vi ska duka på det här bordet. Men det praktiska 

måste funka så tyvärr är det ju så att många gånger måste man ju avbryta (Informant A) 

Den andra förskolans informanter arbetar för att slippa avbryta lek i onödan genom att till 

exempel ha gående frukost och mellanmål. Barnen kan då äta när det passar dem. De menade 

också att de väntade med att avbryta om barnen var mitt inne i en lek, och hade även plockat 

bort många fasta aktiviteter. 
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Här har vi ju gående frukost och mellis. Då kanske man ser att några barn är mitt inne i en 

lek och då kan de få vänta en stund och behöver inte avbryta just då. Att vi har en fri och 

öppen verksamhet. Miljön försöker vi ju förändra och förnya, det kan ju främja att man 

ändrar om (Informant E) 

4.4 Sammanfattning av resultat 

Fri lek ses av de flesta av informanterna som alla aktiviteter som barnen själva väljer att 

sysselsätta sig med. En av informanterna uttrycker att ingen lek egentligen är helt fri eftersom 

de vuxna anger ramarna för vilken lek som ska förekomma. En annan anser att fri lek är 

rollekar och fantasilekar. Det står klart att det främst är de sociala färdigheterna som 

informanterna anser tränas i den fria leken, och att dessa är viktiga för att barnet ska kunna 

delta i gruppverksamhet i framtiden. Leksignalerna nämns som en viktig del i detta. En 

informant anser att det är viktigt att barnet i lek får bearbeta sina upplevelser för att förstå sin 

omvärld. Flera av informanterna säger också att leken kan användas för att synliggöra 

matematik, naturvetenskap och teknik för barnen. När det gäller pedagogens roll i leken är 

alla överens om att det gäller att hålla sig i närheten och för att kunna se och höra vad som 

försiggår utan att för den skull störa. De pratar om att ha en sorts känsla för att veta när de 

behöver gå in och stödja eller när de ska hålla sig utanför. Informanterna uttrycker att det är 

de som skapar förutsättningar för fri lek. Att ordna en inspirerande miljö med intressant 

material är en viktig del i detta. Att avsätta tid i verksamheten för fri lek nämns också som 

betydelsefullt.  

5. Diskussion 

Vi kommer här att diskutera hur vi gått tillväga med vår studie och hur resultatet förhåller sig 

till tidigare forskning. Därefter följer ett avsnitt som behandlar våra egna tankar och 

reflektioner som uppkommit under studiens gång.  

5.1. Metoddiskussion 

I början av detta arbete tänkte vi att lek är ett ganska samlat och avgränsat område.  Men ju 

mer vi läste, desto mer intressanta infallsvinklar upptäckte vi. En stor del av utmaningen har 

därför varit att hålla oss inom ramen för vårt syfte och inte låta området växa sig allt för brett. 

Lek har länge varit och är fortfarande grunden för förskolans pedagogik. Det känns förmånligt 

att ha fått chans att gräva djupare i vad den betyder för barn och barns lärande.  

Vi började vår forskningsresa genom att studera tidigare forskning. Det visade sig vara 

svårare än vi trott att hitta forskning som studerat leken utifrån den vinkel vi valt. Vi upplever 

att pedagogernas uppfattning inte har studerats i så stor utsträckning. Utifrån litteraturen 

formulerade vi våra forskningsfrågor. Det stod tidigt klart för oss att vi skulle göra en 

fenomenologiskt inriktad studie. Den miljö vi lever i påverkar oss på olika sätt, och alla 

betraktar sin omgivning från den egna synvinkeln. Olsen och Sörensen (2007) hävdar att 

verkligheten kan vara olika beroende på vem den visar sig för, och det är just denna variation 

vi var intresserade av.  
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Eftersom vi var intresserade av att beskriva och ge en ökad förståelse för pedagogers 

uppfattning om fri lek i förskolan var det naturligt att välja en kvalitativ metod. Repstad 

(2007) skriver att kvalitativ forskning intresserar sig för egenskaper och framträdande drag i 

specifika miljöer utan krav på sig att behöva vara allmängiltiga, och vi kan se att det lämpade 

sig bra till vår studie. Det blev naturligt att använda kvalitativa forskningsintervjuer med 

verksamma pedagoger. Då skulle vi också ha möjlighet att ställa följdfrågor och genom dessa 

få utförligare svar och därmed nå reliabilitet. Patel och Davidson (2003) har beskrivit den 

kvalitativa intervjun och menar att den identifierar den intervjuades uppfattning om ett 

fenomen. De hävdar att det är en fördel om forskaren är förberedd och skaffat sig teoretiska 

förkunskaper om temat för studien. Detta anser vi att vi hade gjort, både genom hela 

förskollärarutbildningen och genom att ta del av tidigare forskning. 

Därefter kontaktade vi två olika förskolor som vi känner till genom VFU och de fick 

bestämma när det passade att vi besökte dem. Det faktum att vi har träffat informanterna och 

deltagit i förskolans verksamhet tidigare kan ha påverkat intervjusvaren. Det är möjligt att de 

tagit för givet att vi känner till vissa saker och därför inte svarat så utförligt som de annars 

skulle ha gjort. Patel och Tebelius (1987) har skrivit att just denna risk finns när forskaren 

känner till uppgiftslämnarens situation, och påpekar att forskaren måste vara observant på 

detta. Dock tror vi att det också kan ha bidragit till att informanterna kände sig bekväma och 

hade möjlighet att lämna uppriktiga och utförliga svar. Detta tillsammans med våra studier av 

tidigare forskning om lek och våra erfarenheter från VFU tror vi har inneburit en fördel vid 

intervjuerna.  

Ungefär en vecka i förväg mailade vi vårt syfte och forskningsfrågor. Denna möjlighet till 

förberedelse antog vi skulle bidra till studiens reliabilitet. Det visade sig dock att endast 

hälften av informanterna tagit sig tid att läsa igenom dem. Sex pedagoger kom att delta i 

studien och vi anser att vi med dessa fick ett tillfredsställande underlag. Detta var också ett 

lämpligt antal med tanke på den tid vi hade till vårt förfogande. Så här i efterhand tror vi inte 

heller att resultatet hade blivit annorlunda med ett större underlag eftersom även tidigare 

större studier fått ett liknande resultat (se Henckel, 1990; Sandberg, 2002). Vi formulerade 12 

intervjufrågor som vi då ansåg skulle täcka in våra forskningsfrågor. Vi kan nu se att det hade 

varit en fördel att ställa samma fråga på flera olika sätt för att säkerställa att vi verkligen fick 

svar på de frågor vi ställde och ett brett underlag till vår analys. I efterhand upptäckte vi 

nämligen att några av pedagogerna inte svarat på alla frågor, utan istället svävat ut i något 

annat. Vi fann också att några av våra frågor saknade relevans. Kvale och Brinkmann (2009) 

skriver att det är intervjuarens skicklighet som avgör kvaliteten på den data man får, och att 

det krävs mycket träning för att bli en högt kvalificerad intervjuare. Vår erfarenhet av att 

genomföra och analysera intervjuer är begränsad, och detta kan ha påverkat resultatet 

negativt. Det var inga problem att få komma och genomföra intervjuerna med pedagogerna 

och vi kände att de tog vår studie på allvar. Vi fick intrycket att de tyckte att ämnet var både 

intressant och relevant. Vi lät dem bestämma tid och plats för intervjun och detta tror vi 

bidrog till en avslappnad och trygg situation. Efter intervjutillfället sa flera av dem att de 

uppskattade möjligheten att få tänka efter hur de själva värderar leken.  
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För att öka reliabiliteten spelade vi in intervjuerna som sedan transkriberades. En av 

informanterna ville inte bli inspelad och därför fördes istället anteckningar. Hon blev 

informerad om att hennes intervjusvar därför inte skulle komma att bli ordagrant återgivna, 

och hon gav klartecken till detta. Att använda ljudinspelningar för att dokumentera intervjuer 

tycker vi har fungerat bra eftersom vi då kunde återvända till dem flera gånger och också 

fånga en del av deras kroppsspråk. I samband med detta hade vi kanske haft nytta av att vid 

sidan av ljudinspelningarna ha fört anteckningar. Olsson och Sörensen (2007) hävdar att en 

bearbetning alltid innebär en tolkning och detta har vi varit medvetna om och försökt 

transkribera intervjuerna så ordagrant som möjligt. Vi läste varandras intervjuer för att vi båda 

skulle få en helhetsbild. Efter en noggrann genomgång av samtliga intervjuer fann vi att 

svaren kunde skrivas i kortare, mer koncentrerade ordalag. Vi plockade ut det väsentliga i 

svaren kopplat till våra forskningsfrågor tills olika kategorier framträdde. I arbetet med dessa 

upplevde vi vissa svårigheter med att avgränsa dem eftersom en del av informanterna pratade 

om frågan ur flera synvinklar. Under varje kategori beskrev vi informanternas uppfattningar, 

och lät citat belysa dessa. Pedagogernas uppfattningar om fri lek i förskolan blev på detta sätt 

tydliga för oss.  

Vid presentationen av resultatet har vi helt anonymiserat informanterna. Detta tillsammans 

med övriga åtgärder vi vidtagit genom hela processen gör att vi lever upp till de 

forskningsetiska principer som finns att ta hänsyn till. Vad gäller överensstämmelse och 

tillförlitlighet i studien så har vi genomgående gjort vad vi kunnat för att se till att det är 

informanternas uppfattningar som förts fram och med detta visar studien en sann bild av hur 

just dessa förskollärare uppfattar lek. Under hela processen har vi också reflekterat och 

diskuterat med varandra för att behålla objektiviteten och den röda tråden i arbetet.  

5.2. Resultatdiskussion 

Under vår utbildning till förskollärare har vi fått läsa mycket om hur betydelsefull leken är för 

barnets utveckling och för oss kändes det som ett intressant och spännande ämne att fördjupa 

oss i. Vi hade en uppfattning om att lek inte värderas särskilt högt av en del pedagoger och att 

det istället är de styrda aktiviteterna som räknas. Vårt resultat visar dock att pedagogerna i vår 

studie vill bevara möjligheterna till fri lek och anser att deras roll framför allt är att vara 

närvarande och skapa goda förutsättningar för den. Nedan diskuterar vi de kategorier vi funnit 

bland informanternas svar på våra forskningsfrågor i relation till bakgrunden. 

5.2.1. Forskningsfråga 1: Vad är fri lek? 

5.2.1.1. Fantasilek 

Enligt Smidt (2010) ansåg Vygotskij att lek är något som innefattar låtsassituationer och alltså 

är lek inte andra aktiviteter, som att måla eller lägga pussel. Det vill säga, om inte barnet 

samtidigt till exempel låtsas vara en konstnär eller att pusselbitarna får ett eget liv i barnets 

fantasi. Detta talade en av våra informanter också om. Hon menade att när barnen befinner sig 

i en fantasivärld och intar andra roller än sig själv så är leken fri, endast då. Dock ansåg hon 
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att under den tid som är avsatt för ”fri lek”, så kan barnen välja andra aktiviteter, men det 

kallar hon inte för lek.  

5.2.1.2. Alla fria aktiviteter  

Utifrån vår studie kan vi konstatera att den vanligaste uppfattningen bland våra informanter är 

att fri lek är alla aktiviteter i förskolan som barnen har möjlighet att välja själva. Det menar 

även Öhman (1996). Likaså Pape (2001) ger uttryck för denna uppfattning, men konstaterar 

att det inte är säkert att alla barn deltar i ett socialt samspel under denna tid. De kan med andra 

ord använda den tid som inte är organiserad eller styrd av vuxna, till att ensamma utföra 

aktiviteter.   

5.2.1.3. Ingen lek är helt fri 

En informant talade om det Tullgren (2003) skriver om i sin avhandling, att den så kallade fria 

leken inte är särskilt fri. Att även om det till synes är barnen som bestämmer innehållet i leken 

så är det ändå de vuxna som styr att barnen leker, vad de leker och hur de leker. Informanten 

tryckte särskilt på det faktum att det är de vuxna som iordningställer miljön och materialet och 

därefter formas leken.    

5.2.2. Forskningsfråga 2: Vilken betydelse lägger pedagogerna i den fria leken och i 

vilka avseenden? 

5.2.2.1. Sociala spelregler 

Våra informanter hävdar att leken är oerhört viktig för barns sociala kompetens och att den 

behövs för en framtida grupptillhörighet. De pratade om turtagning, hänsyn och att förstå 

leksignaler. Informanterna ger indirekt uttryck för ett sociokulturellt perspektiv på inlärning 

när de menar att barn lär sig genom samspel, både med andra barn och med vuxna och att det 

därför är så viktigt med social kompetens.  Det är också denna syn på lärande som speglas i 

Lpfö98 (Skolverket, 1998 rev. 2010). Pape (2001) beskriver social kompetens som ”konsten 

att umgås med varandra” (s. 21), och detta lär man sig rimligtvis genom att samspel med 

andra.  

5.2.2.2. Bearbetande av upplevelser 

Informanterna talade också om hur fantasin utvecklas genom leken och hur fantasin 

ytterligare för leken framåt. Detta talar även Vygotskij (1995) om när han beskriver hur 

fantasin ger barnen en möjlighet att kreativt bearbeta händelser och känslor men inte som 

terapi, utan för att ytterligare berika fantasin. Lindqvist (1989) menar att genom äventyr och 

sagor får barnen leka sig till en förståelse av sin omvärld på ett lustfyllt sätt. Även i Lpfö98 

(Skolverket, 1998 rev. 2010) framgår att barnet i lek kan bearbeta upplevelser och 

erfarenheter. 
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En av informanterna beskrev att lek är viktig för att barnet ska få möjlighet att bearbeta sina 

upplevelser. Hennes sätt att se på leken stämmer överens med äldre teoretiker som Freud och 

Erikson som båda talar om leken som en slags självläkningsprocess (se Hägglund, 1989). 

Även Henckel (1990) såg detta tankesätt i sin avhandling som gjordes på 1980-talet. Detta sätt 

att tala om leken är hon ensam om bland våra informanter.  

5.2.2.3. Faktakunskap 

Informanterna ansåg att den fria leken är väldigt viktig och de uttryckte en rädsla att den så 

småningom kommer att få mindre och mindre utrymme, med de ökade lärandekraven som de 

upplever att den nya läroplanen anbefaller. Samtidigt talade de om hur de nu fått upp ögonen 

för hur de redan arbetar med faktakunskaper såsom matematik och naturkunskap och att detta 

finns i den fria leken. Tidigare har de inte tittat efter det på samma sätt och heller inte satt ord 

på det inför barnen. Lillemyr (2002) menar att pedagoger kan lära sig mycket om barnen och 

deras aktiviteter, genom att observera leken. Då kan de se att för barnen har leken ett 

egenvärde, de leker för att det är roligt, men samtidigt gör de erfarenheter, prövar, utforskar 

och fantiserar. Författaren menar att detta ger goda förutsättningar för lärande, precis som 

informanterna på senare tid upptäckt. 

5.2.3. Forskningsfråga 3: Vilken roll anser pedagogerna att de har i den fria leken? 

5.2.3.1. Vara närvarande 

När det kommer till pedagogernas roll i leken framgår att det viktigaste enligt informanterna 

är att finnas nära för att kunna stödja och utmana barnen. Vi ser här att det finns kopplingar 

till Vygotskijs tankar om den proximala utvecklingszonen. Enligt Vygotskij ska de vuxna föra 

barnet framåt i utvecklingen genom att se barnets potential och utifrån den utmana barnet. 

Informanterna menar att det främst är vid konflikter och problem som de kliver in i leken. 

Denna uppfattning om sin roll i leken stämmer väl överens med de resultat som tidigare 

studier visat (se Forsman & Othzén, 2007; Bergman & Holm, 2010). Vygotskij menar (enligt 

Smidt, 2010) att för att en aktivitet ska klassas som lek ska den vara självvald, riskfri, djupt 

engagerande, social, medieras, trygg och på låtsas. En av informanterna talade om vikten att 

barnen själv får välja vad leken innehåller, att det inte är hennes uppgift att döma vad som är 

bra lek. Hon menade precis som de andra pedagogerna att hennes roll istället är att finnas nära 

för att ge en hjälpande hand när hon ser att det behövs och dessutom se till att barnen tryggt 

kan gå djupt in i leken och låtsas vad de vill utan att bli dömda eller störda av yttre 

omständigheter. Lillemyr (2002) menar att barn vågar mer i leken eftersom de inte blir 

bedömda efter vad de klarar av.  

När det gäller att aktivt gå in och delta i barnens lek framkom bland informanterna att det kan 

vara svårt att avgöra när det är lämpligt att göra det. Pape (2001) menar emellertid att vuxna 

människor borde kunna avgöra i varje situation om det är nödvändigt eller möjligt. Pramling 

Samuelsson och Sheridan (1999) anser att det är genom att själva aktivt delta i leken som 

pedagogerna kan stödja och utveckla leken och att de därför bör försöka göra det. Flera av 
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informanterna berättade att de äldre barnen inte alls vill att de vuxna ska vara med. Öhman 

(1996) varnar dock för att leken kan bli enkel och stereotyp om pedagogerna intar en passiv 

roll. Här ser vi att det finns en konflikt vilken roll man ska ta. Å ena sidan ska pedagogerna 

finnas med som en förebild och inspiratör, å andra sidan ska de inte störa och styra barnen i 

onödan. Tullgren (2003) menar att pedagogerna ska vara medvetna om att det sker en ofta 

omedveten styrning från de vuxnas sida så fort de deltar i en lek. Dock har hennes studie visat 

att det är genom att delta i barnens lek som man verkligen lär känna dem och deras tankar. 

Pape (2001) anser att pedagoger absolut kan vara lekfulla men de måste komma ihåg att de är 

vuxna. De har inte samma förutsättning att helt gå in i leken och glömma sin omvärld och 

därmed bli en likvärdig lekkamrat som ett barn. Knutsdotter Olofsson (1996) förespråkar ett 

arbetssätt där pedagogerna väldigt aktivt deltar i lekarna. Den lekande pedagogen får inte bli 

störd av övriga ”måsten” under leken. Genom detta arbetssätt blir lekarna längre, djupare och 

får högre status. Möjligtvis kan det finnas en risk att pedagogerna annars låtsas att de leker, 

och då menar Knutsdotter Olofsson att meningen med pedagogiken går förlorad.  

5.2.3.2. Skapa förutsättningar 

Att skapa förutsättningar för lek anses också som en viktig roll för pedagogerna. Framförallt 

gäller detta att skapa tid och möjlighet för lek. Detta lyfter också Pramling Samuelsson och 

Sheridan (1999) fram när de säger att ”Med tanke på lekens betydelse för barns utveckling 

och lärande är det den vuxnes uppgift att skapa möjligheter för alla barn att leka och 

tillsammans med barnen kontinuerligt skapa en miljö som stimulerar till lek med rika 

innehålls- och händelseförlopp” (s. 88).  Med miljö menar de både den fysiska miljön och den 

atmosfär som finns i verksamheten. Knutsdotter Olofsson (1996) beskriver att den fysiska 

miljön tidigare ofta planerades utifrån de vuxnas perspektiv, med stora ljusa lokaler. Numer 

tänker man på barnens perspektiv och informanterna talade mycket om hur de omorganiserar i 

de olika rummen för att inspirera till lek. Barnen visar tydligt om det är intressant eller inte 

och då försöker informanterna forma miljön efter det. 

Både Knutsdotter Olofsson (1996) och Lillemyr (2002) menar att det länge fanns en 

uppfattning om att barn skulle lämnas ifred med sin lek, vuxna skulle inte lägga sig i och det 

var de planerade aktiviteterna som räknades. Fri lek var bara utfyllnad när pedagogerna hade 

annat för sig. Kanske har vissa av våra informanter, de som uttryckte att de aldrig deltog i lek, 

kvar detta synsätt. Dock menar författarna att detta synsätt håller på att försvinna och att det 

finns många fördelar med att vuxna skapar förutsättningar för fri lek, genom att bland annat 

finnas nära och skapa tid och rum för leken. 

Sandberg (2002) konstaterar att pedagogerna i hennes studie säger emot sig själva när de först 

säger sig prioritera den fria leken och senare uttrycker att de inte har särskilt stora möjligheter 

att påverka barnens chanser till lek. Informanterna i vår studie säger sig också prioritera den 

fria leken före andra styrda aktiviteter. Informanterna från den ena förskolan påpekade dock 

att rutinsituationerna ofta störde leken och de såg inte någon lösning på det. Informanterna 

från den andra förskolan hade delvis löst det med gående frukost och mellanmål och hade 

medvetet plockat bort många styrda aktiviteter.   
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5.3 Tankar för framtiden 

Vi kan konstatera att vi lyckats nå vårt syfte och med glädje se att pedagogerna fortfarande 

värderar leken högt och vill prioritera den. Att vara pedagog i förskolan innebär idag så 

mycket mer än att ”vara med barnen”, det är mycket annat som ska hinnas med. Det kan vara 

möten av olika slag, fortbildning, dokumentering och utvärdering. Mycket av detta anser vi 

kan bidra till att höja kvalitén på verksamheten och statusen på yrket, men man måste 

balansera upp det med att hitta tid till att vara en närvarande pedagog. 

Under intervjuerna visade sig flera olika synsätt på vad fri lek är, och det har fått oss att 

reflektera över hur olika uppfattning pedagoger i samma arbetslag kan ha, och hur viktigt det 

är att i arbetslaget prata om sin syn på verksamheten så man kan hjälpas åt att arbeta mot 

samma mål. Vi fick dels höra att fri lek är alla aktiviteter som barnen väljer själv, dels att det 

bara är rollekar och fantasilekar som är fri lek och dels att lek inte är fri överhuvudtaget. Detta 

ledde till tankar om att begreppet ”fri lek”, beroende på vilken betydelse man lägger i ordet, 

kan vara missvisande. Kanske ”fria aktiviteter” är en bättre beskrivning av verksamheten?  Vi 

anser precis som bland annat Tullgren (2003) och Knutsdotter Olofsson (1996) att fri lek inte 

är särskilt fri. Den är inte fri från vuxnas inverkan även om de inte ens befinner sig i närheten. 

Vuxnas normer och värderingar finns alltid med. Dessutom är miljön skapad av vuxna om 

inte barnen befinner sig i till exempel skogen. Vi tycker dock att denna lek, när barnen själva 

får välja sysselsättning, roller, vänner och gå helt in i leken, är oerhört viktig för barns 

utveckling och mognad och tid till detta får inte bortprioriteras för vuxenledda aktiviteter i 

förskolan. Fri lek ska inte ses som mindre värdefullt, som ett tidsfördriv för barnen.  

Lek och lärande uppstår när barn möter och kommunicerar med andra (Knutsdotter Olofsson, 

1996). Det är denna förmåga till socialt samspel som informanterna också framförallt 

poängterar att leken ger. Samtidigt menar den övervägande delen av informanterna att alla 

aktiviteter som barnen gör under den icke organiserade tiden är lek, även om det innebär att 

ensam sitta med ett pussel. Detta har fått oss att fundera över om alla barn verkligen får 

tillgång till denna viktiga sociala lek. Vid en snabb titt kan man kanske få intrycket av att alla 

barn är del av gemenskapen, precis som Folkman och Svedin (2003) menar, men för att vara 

säker vet vi nu att det krävs medvetna och närvarande pedagoger. I vår framtida yrkesroll 

måste vi försöka vara dessa pedagoger och ta leken på allvar för att den ska blir en arena för 

social utveckling. 

Vygotskij (Smidt, 2010) menar att leken ska vara trygg och riskfri, och barnen ska känna att 

de får möjlighet att vara djupt engagerade i sin låtsasvärld utan att någon dömer dem. Därför 

tror vi att det är viktigt att det finns pedagoger som har den inställning som en av 

informanterna uttryckte. Nämligen att vara närvarande i leken men inte bry sig så mycket om 

vad den innehåller. Det är inte upp till oss som pedagoger att bestämma det. Barnen bearbetar 

sin omvärld i leken och det är inte möjligt för oss att veta exakt vad som försiggår i deras 

livsvärld. Då både Lpfö98 (Skolverket, 1998 rev. 2010) och tidigare forskning (se Hägglund, 

1989; Henckel, 1990; Lindqvist, 1996) visar på lekens läkande förmågor och redskap för att 

förstå och bearbeta sin omgivning, ställer vi oss dock lite frågande till det faktum att det 
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endast var en av informanterna som talade om leken som ett sätt att bearbeta sina känslor och 

upplevelser. Det får oss att undra om det är så att de andra informanterna helt enkelt inte kom 

ihåg att nämna det eller om de inte anser det vara en viktig aspekt. Då vi läst mycket om att 

det framförallt är leken som utvecklar barns medvetande om världen, deras tankar, vilja och 

känslor (se Lindqvist, 1996), känns detta väldigt viktigt att ha i åtanke i vårt framtida yrke 

som förskollärare. 

Att delta aktivt eller inte i lek finns det många synpunkter om (se Pramling Samuelsson & 

Sheridan, 1999; Pape, 2001; Öhman, 1996; Tullgren, 2003; Knutsdotter Olofsson, 1996). 

Våra informanter var i princip eniga om att de höll sig nära men i bakgrunden och deltog 

sällan särskilt aktivt. De talade om en fingertoppskänsla som gör att de vet om de behövs i 

leken eller bredvid. Vi tror att övning ger färdighet i detta fall och kanske inte är helt lätt för 

en nyexaminerad förskollärare. Vi måste dock vara medvetna om att det sätt som vi 

pedagoger väljer att agera i barnens lek alltid kommer att påverka den. 

Angående den pedagogik som Knutsdotter Olofsson (1996) förordar, där pedagogerna turas 

om att leka med barnen och släpper alla ”måsten”, tror vi att det krävs mer av arbetslaget 

eftersom alla måste vara övertygade om pedagogiken. I det mer traditionella arbetssättet har 

vi uppfattat det som att pedagogerna är friare att arbeta efter sina egna styrkor och intressen.  

En risk med det senare kan kanske vara att det leder till olika roller som till exempel den som 

städar, dokumenterar eller leker. En fördel med Knutsdotter Olofssons arbetssätt skulle då 

vara att alla delar lika på uppgifterna. 

Den frustration som flera av informanterna kände angående att måsta avbryta leken för andra 

styrda aktiviteter och rutinsituationer anser vi kan lösas på många sätt, bara vi är villiga att 

göra det. Vi förstår såklart att mycket av det som sker på förskolan, så som måltider och 

planeringstid för pedagogerna måste fungera. Men att medvetet bestämma sig för så få avbrott 

som möjligt tror vi räcker långt. Hur många gånger har vi inte sett att pedagoger avbryter sitt 

eget deltagande i lek med barnen för att en annan pedagog kommer in och pratar med denne 

eller att telefonen ringer? Ofta kan nog detta samtal vänta men det är inget vi reflekterar över. 

Måste verkligen barnen som är djupt inne i en lek avbryta för att gå och klä sig för 

utevistelsen? Ibland måste de, för att ingen vuxen kan stanna inne med dem, men kanske inte 

alla gånger. Kan mellanmålet bli en del av leken, kanske kan mamman, pappan och barnet äta 

i sitt hus under bordet? 

Eftersom barns värld ständigt består av lek och lärande som de inte särskiljer (Johansson & 

Pramling Samuelsson, 2007), är det för oss underligt att modern forskning enligt Pramling 

Samuelsson och Asplund Carlsson (2003) inte lägger sitt fokus på just leken och dess 

egenvärde, utan istället ser leken som ett redskap av många för att nå lärande. Vi anser att 

först och främst bör leken prioriteras, sedan kan man genom den försöka se vad barnen lär sig 

och utmana dem där. Detta är också något som informanterna talade mycket om, att den fria 

leken i sig är det viktigaste och inte får bortprioriteras av andra aktiviteter men att de 

samtidigt i leken kan se lärande och visa barnen på det. Den nya skollagens kapitel om 

förskolan beskriver verksamheten i förskolan som en helhet där omsorg, utveckling och 
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lärande går hand i hand och där social gemenskap utvecklar barnen för framtida lärande. Det 

tolkar vi bland annat som att vårt framtida uppdrag är att främja leken så att den sociala 

samvaron i barngruppen bidrar till att alla barn får del av omsorg, utveckling och lärande.  

6. Förslag till fortsatt forskning 

Under detta arbete har många nya tankar kommit till oss. Framförallt tycker vi att det skulle 

vara värdefullt att observera de pedagoger vi har intervjuat för att försöka se om det de sagt 

stämmer i praktiken. Det skulle också vara intressant att intervjua manliga pedagoger om 

deras uppfattning om lek, det är möjligt att de har en annan syn på den och vilken roll de bör 

ha. Kanske de är mer delaktiga och mer välkomna, särskilt i barnens vildare lekar? Vi har 

också funderat på hur stor del av barnens förskoledag de faktiskt ägnar åt sociala lekar där de 

glömmer tid och rum. Är det så att deras lekar blir avbrutna av både pedagoger och andra 

barn? Finns det barn som inte ägnar sig åt sociala lekar överhuvudtaget? Kan de ändå få 

tillgång till kunskaper om det sociala samspelet?  
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Bilaga 1. 

Intervjufrågor. 

 

 Hur skulle du vilja beskriva fri lek? 

 När finns det tid för fri lek hos er?  

 Vad tycker du att barnen kan lära sig i den fria leken och vad krävs för att det ska ske?  

 Vilken roll brukar du som pedagog ta i den fria leken? Är det någon skillnad ute och 

inne? Vad beror det på i så fall? 

 Gör du som enskild pedagog något för att främja leken? 

 Gör arbetslaget något för att främja leken? 

 Vilken är den viktigaste förutsättningen för fri lek anser du? 

 Känner du att de förutsättningarna finns här? 

 Upplever du att lärandekravet har ökat med den nya läroplanen? Vad anser du om det? 

Positivt/negativt? 

 Har barnens lek förändrats under tiden du arbetat? I så fall på vilket sätt? Är ni mer 

eller mindre ute? 

 Hur sköter ni det praktiska när lek pågår?(telefon, föräldrar, mellanmål) 

 Hur mycket planerade aktiviteter har ni i veckan? (sköter avdelningar och så vidare) 

 


