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Förord 

 

Varje del av denna uppsats har skrivits gemensamt där alla har fått fram sina åsikter. 

Mycket intressant litteratur och även en engelsk studie har blivit sammanställt till en 

litteraturdel. Denna sammanställning skedde i grupp men läsning av litteratur gjordes 

individuellt. 

 

Intervjufrågorna skrevs tillsammans där vi diskuterade ett antal förslag som sedan blev 

till 14 intervjufrågor. Alla har valt att genomföra intervjuerna och de kvalitativa 

enkäterna på sin Verksamhetsförlaga utbildning (VFU). Vi gjorde vår VFU i varsin 

hemkommun och ansåg då att vi kunde få in varierande svar. Intervjuerna och 

enkäterna genomfördes individuellt. När vi hade fått in informanternas svar bearbetades 

materialet gemensamt för att sedan sammanställas till ett resultat. Varje person 

ansvarade för sina intervjuer samt enkäter.  
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Studier visar att leken i förskolan har en stor betydelse för barnens utveckling. 

Pedagogens ansvar för barnens sociala samspel betonas i förskolans läroplan. Därför 

valde vi att genomföra vår studie med syftet att ta reda på och belysa pedagogers syn på 

den fria leken i förskolans verksamhet i relation till pedagogens ansvar. Studien 

avgränsades till synen på den egna rollen i barnens fria lek samt hur pedagogerna 

påverkar barnens fria lek och därmed deras utvecklingsmöjligheter ur ett 

pedagogperspektiv. Vi har också haft som utgångspunkt att undersöka vilka 

konsekvenser verksamhetens organisation får för den fria leken och barnens utveckling 

enligt pedagogerna.  

 

Vi har använt oss utav en kvalitativ metod med strukturerade gruppintervjuer samt 

öppna kvalitativa enkäter för att få fram pedagogers syn på den fria leken i förskolan i 

relation till pedagogens ansvar. Sammanlagt intervjuades sex pedagoger och sju 

pedagoger svarade på enkäter. Urvalet är ifrån tre olika kommuner i Västra Götaland. I 

vår analys fick vi bland annat fram att pedagogerna anser att de har en viktig roll i 

barnens lek, dock påverkas leken av alla rutiner som existerar samt övriga 

arbetsuppgifter de har. I diskussionskapitlet reflekterar vi över ekonomins påverkan hos 

pedagogerna och deras val av utformningen av miljön i förskoleverksamheterna. 
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During the time for our education there has often been a discussion about children’s 

playing and the responsibility of the teacher related to it. That’s why we chose to do 

this study with the purpose of identifying the teacher’s role in children’s development 

and play time in pre-school. Among other things there has been a starting point in 

making out what consequences organized play time would get according to the 

teachers, how it would affect the children and how they relate to this. 

 

We used an empirical research method where we used both structured group interviews 

and open qualitative surveys to get insight in a few selected teachers’ views around 

play time. A total of six teachers were interwied and seven teachers responded to 

questionnaires. The sample is from three different municipalities in Västra Götaland. In 

our analysis did we come to the conclusion that the teachers believe that they have an 

important role in children’s playing but that the play is affected by all the routines and 

other tasks they have. In the final discussion we reflect on what impact the economy 

has with the teachers and their choices they make regarding the way the environment 

looks in pre-schools. 
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1 Bakgrund 

 

 

 

1.1 Inledning 

 

Barn utvecklas under leken och i samspel med andra (Knutsdotter Olofsson 2003). 

Lindqvist (1996) hänvisar till Fröbel som tar upp att vuxna ska inte förstöra barns lek och 

att leken är mycket viktig i förskolan. Under vår utbildning till lärare har vi ställt oss 

frågan hur vår uppfattning av fri lek ställer sig gentemot den uppfattning pedagoger i 

förskoleverksamheten har. Under vår verksamhetsförlagda utbildning (VFU) inom 

förskolan har vi upplevt att pedagogerna oftast slappnar av, fikar eller står och pratar med 

varandra under barnens fria lek. Knutsdotter Olofsson (a.a.) påpekar att om det finns en 

vuxen pedagog närvarande vid barnens lek får barnen en trygghet och utvecklar leken på 

bästa möjliga sätt. Våra erfarenheter är att pedagoger menar att den fria leken är, när 

barnen leker själva utan någon inblandning från vuxna. Den kurslitteratur vi har läst visar 

på en annan förskoleverksamhet än den vi har upplevt under vår VFU.  

 

Vår studie kommer att utgår från begreppet fri lek i förskolan, genom att vi tar del av 

både pedagogers åsikter samt litteratur och andra studier inom detta ämne. Fri lek för 

oss är när barnen leker för sig själva eller när pedagogen är med på barnens villkor. I 

läroplanen för förskolan (Lpfö98) (2006) står det att verksamheten ska arbeta för en 

utvecklande miljö som ger möjligheter till lek, fantasi och kreativitet. Barns lek är en 

central del i förskolans verksamhet. Leken ska få uttryckas både inomhus och utomhus. 

Barnen ska ges möjlighet att fatta egna beslut gällande olika aktiviteter utifrån de 

förutsättningar som finns på förskolan. Pedagogerna ska finnas till hands för att hjälpa 

barnen i deras sociala samspel så att de lär av varandra och av vuxna (Lpfö98). 

 

Av detta följer ett intresse att studera pedagogens ansvar vid barns fria lek i förskolan 

så som pedagogerna själva ser det. 
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2 Syfte 

 

 

 

Syftet med studien är att undersöka och belysa pedagogers syn på den fria leken i 

förskolans verksamhet i relation till pedagogens ansvar. Syftet avgränsas till följande 

frågeställningar. 

 

 

2.1 Frågeställning 
 

1. Hur ser pedagogerna på den egna rollen vid barns fria lek i förskolan? 

2. Hur menar pedagogerna att de påverkar barns fria lek och därmed deras 

utvecklingsmöjligheter i förskolan? 

3. Vad ser pedagogerna som eventuella brister i den egna verksamhetens 

organisation i relation till den fria leken och barnens utveckling?  

 

 

 

 

 

 



 3 

3 Litteratur 

 

 

 

I detta avsnitt kommer vi att belysa olika författares och forskares syn på den fria leken 

i förskolans verksamhet. Vi tar också upp pedagogernas ansvar, påverkan samt hur 

miljön kan styra under den fria leken. Ann Granberg (diplomerad småbarnspedagog) 

har en ledande roll i detta avsnitt eftersom hon har forskat mycket om lekens betydelse 

för barns utveckling. Ämnet lek är ett stort område. Därför har vi valt att fokusera på 

olika delar inom leken för att ge ett brett perspektiv om vad lek kan innehålla.  

 

 

3.1 Lek i förskolan ur ett historiskt perspektiv 
 

Granberg (2004) nämner att leken har haft en viktig roll för lärandet redan under 

Platons tid. Platon (427-347 f. Kr) menar enligt Granberg (a.a.) att leken gör att barn 

lättare lär sig och därför bör en stor del av dagen innehålla lek. Detta tar även Rousseau 

(1712-78) upp, han nämner att vi vuxna ska värdera leken högt och att leken bör finnas 

med i all undervisning enligt Granberg (a.a.). Stensmo (2008) påpekar att Rousseau 

värderade barnets frihet och barndomens egenvärde. För att barnet skulle nå en 

utveckling var det viktigt att barnet fick röra på sig. Lek och lärande är viktigt för den 

fysiska tillväxten och barnens utveckling. 

 

Vidare menar Granberg (2004) att Fröbel (1782-1852) var en av de första som skapade 

en förskola för de yngsta barnen där lekens egenvärde lyftes fram. Fröbel ansåg att 

barnens lek var ett sätt att lära sig om sin omvärld och om sig själva samt att leken i sig 

har många olika konstformer. Enligt Öhman (1991) skapade Fröbel cirka tjugo 

lekgåvor till barnen bland annat kuben, cylindern och klotet. Dessa lekgåvor skulle 

barnen leka med så att det skedde en ständig utveckling. År 1840 startade Fröbel en 

egen kindergarten. Enligt Lindqvist (1996) kommer begreppet den fria leken från 

Fröbel och hans introduktion av förskolor. Fröbel fann enligt Lindqvist (a.a.) att leken 

var ett naturligt sätt för barnen att uttrycka sig och genom Fröbels lekgåvor kan barnen 
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successivt komma in i de olika ämnen som finns i skolans miljö som matematik och 

språk av olika slag. Öhman (1991) skriver att Fröbel ansåg att barnen ska utvecklas som 

plantor i en trädgård där vuxna är trädgårdsmästaren som genom varlig och genomtänkt 

ledning får barnen att växa. Dessutom fann han att barnen skulle experimentera och 

utforska i sin omgivning för att på så sätt hitta fram till sina egna anlag och färdigheter. 

 

Granberg (2004) hänvisar till Rudolf Steiner (1861-1925) som poängterar barnens egen 

förmåga att lära sig utan inblandning och styrning av vuxna. Han menar också att 

materialet som används i lekarna inte ska vara utformat så att det styr barns lek. 

Winnicot (1896-1971) i Granberg (a.a.) anser att den stora mängd tid som barn lägger 

på just lek tyder på att de uppskattar leken, men det finns även ett annat synsätt på 

leken. Leken bidrar till utvecklandet av barnens förmågor att bearbeta olika 

ångestskapande händelser, idéer och impulser. Genom leken får barn erfarenheter och 

kunskaper, samtidigt som de blir självmedvetna som individer, detta är någonting som 

Winnicot betonade.  

 

Synen på barns lärande och deras utveckling har under nittonhundratalet till stor del 

präglats av Piaget (1896-1980) och hans idéer enligt Grindberg och Langlo Jagtöien 

(2000). Vidare menade Piaget att leken reflekterar barns tankemönster. Han påpekade 

att barnen tillskriver sig kunskaper via gärningar, erfarenheter och interaktioner. Piaget 

visar på att den viktigaste formen för barn är att bearbeta händelser samt att prova på 

erfarenheter genom att leka. Piaget hade en kognitiv syn på barns lek . Piaget delade in 

leken i tre olika områden; Sensorimotorisk lek/övningslek, symbolisk lek/rollek och 

regellek. Piaget menade att dessa olika lekar uppstår beroende på vilken 

utvecklingsnivå barnet befinner sig i. Granberg (2004) tar upp att Piaget även delade in 

barns utveckling i olika ålderstadier som visade på att själva leken i regel följde barnens 

kognitiva utveckling. Barn mellan 0-2 år är i det första stadiet. Denna del kännetecknas 

av sensomotoriska gärningar. Barnen leker under denna tid med olika former av 

funktions- och övningslekar. Barnen upptäcker också sin förmåga till låtsaslekar och 

olika former av symbollek under denna tid. I det andra stadiet som Piaget kallar det 

preoperationella stadiet omfattar barn mellan 2-7 år. Under denna tid spelar imitationen 

ihop med leken en stor roll. Barnen får en stor erfarenhet som bidrar till den kognitiva 

utvecklingen, genom att bearbeta olika former av härmlekar, imitationslekar, 

arbetslekar, samt olika former av rollekar som också innebär tabubelagda rollekar som 
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våld, dödande, makt, förtryck med mera. Detta gör att barnen går mot en ökad 

verklighetsanpassning. Grindberg och Langlo Jagtöien (2000) hänvisar till Piaget som 

trodde starkt på att miljön runt omkring barnet ska ge en bred mångfald av upplevelser 

och erfarenheter.  

  

Granberg (2004) nämner också Leontjev (rysk psykolog 1903-79) som poängterar att 

den omgivande miljön har en stor betydelse. Omvärlden ger avtryck på själva 

lekinnehållet och blir vid samma tillfälle fattbart för barnen. Han var övertygad om att 

barnen kan finna en tillfredsställelse som är grundläggande för deras behov av att 

bearbeta olika händelser samt konflikter som inträffar i det vardagliga livet. Vygotskij 

(2002) menar att leken har en stor betydelse för barns lärande. Till exempel kan barn 

tolka vad de själva har upplevt genom att bearbeta händelser genom lek. Vidare kan 

barnen få en grundläggande förståelse för sociala normer. Vygotskij (a.a.) menar att det 

abstrakta tänkandet och skapandet genom konst oftast börjar genom lek. Fantasins 

ursprung kommer från känslan och ur viljan. Vidare menar han på att glädjen samt de 

fiktiva förhållanden som barnen själva har och kontrollerar i leken är några av de 

viktigaste kännetecknen för en god lek.  

  

Therese Welén (Lärarförbundets förlag och Tidningen i Förskolan, 2006) har gjort en 

forskningsöversikt ”Kunskap kräver lek”. Hon anser att lekens historik lett till en 

utveckling som resulterade i lekplatser på 1900-talet. Synen på lek har ändrats allt 

eftersom samhället har utvecklats. Leken har ur ett historiskt perspektiv visat sig 

betydelsefull, dock ansåg samhället tidigare att leken inte gav barnen ett konkret 

lärande, vilket dagens samhälle ser som en aktivitet som ligger till en grund för 

utbildning och framförallt utveckling. Welén (a.a.) påpekar att ordet lek är ett svårtolkat 

ord som kan betyda flera olika saker i olika sammanhang. Oftast tolkas ordet som en 

frivillig aktivitet men det kan också betyda att det är en styrd aktivitet. Weléns 

(Lärarförbundets förlag och Tidningen i Förskolan 2006) refererar till sätt att sortera in 

1900-talets lekteorier till den psykoanalytiska, den gränsöverskridande och den 

utvecklingspsykologiska. I de utvecklingspsykologiska teorierna menar man att barnens 

lek utvecklas med ålder och kan rationellt delas in i intellektuell, social och 

känslomässig utveckling. Dessutom kända teoretiker som Piaget och Gesell förespråkar 

dessa teorier. Freud och Winnicott är kända teoretiker inom den psykoanalytiska teorin 

och anser att denna teori handlar om att arbeta och hantera olika händelser i livet genom 
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leken. Den sistnämnde teorin som är den gränsöverskridande lekteorin innebär att leken 

ses i sitt sammanhang. Detta stöds av teoretiker som Vygotskij och Bateson enligt 

Welén (a.a.). Dessutom menar Welén (a.a.) att leken idag ska ske på barnens villkor 

och som vuxen kan man delta i barnens lek på barnens nivå.  

 

Godkänd lek existerar bara i form av tävlingsinriktade lagsporter eller på golfbanan. 

(Lärarförbundets förlag och Tidningen i Förskolan 2006, s.14)  

 

Welén (a.a.) finner också att det bör finnas mer forskning kring vuxnas attityder kring 

barns lek för att kartlägga vilka uppfattningar som finns, vilket vi menar ger relevans 

för vår studie.   

 

 

3.2 Lekens olika former 
 

Knutsdotter Olofsson (2001) menar att det är mycket svårt att klargöra vad lek är, leken 

kan ses i ett motsatsperspektiv. Till exempel är leken mycket verklig för dem som är 

med men overklig för dem som ser på. Vidare kan leken vara på blodigaste allvar eller 

istället uppbyggd av en sprudlande glädje. Vi kommer i detta avsnitt att dela in texten i 

underrubriker för att lättare få en överblick. 

 

3.2.1 Lek i allmänhet 
Knutsdotter Olofsson (2003) menar att under leken sker ett möte mellan den yttre 

verkligheten och barnens inre verklighet, samtidigt som olika händelser och 

erfarenheter bearbetas genom lek. Barnen kan under leken göra något som ter sig 

verkligt men egentligen är på lek. I leken finns oftast ingen tid utan leken kan fortgå 

mycket länge, det okända och kända blandas och barnen kan låtsas att de kör brandbil 

fast de sitter i en soffa i vardagsrummet.  

 

Barns lek har en central innebörd för socialisationen gentemot andra människor men 

också för lärandet. För att få en förståelse av leken har Lillemyr (2006) tagit fram fyra 

dimensioner. Den första dimensionen karakteriseras av en motivation till leken inifrån. 

Denna känsla är ofta sammanhängande med känslor av lust och spänning, vilket gör att 
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den har en stor dragningskraft på barnen. När barnen åsidosätter realiteten i leken och 

ser bortom sin egen person träder de in i den andra dimensionen som karakteriseras av 

att barnen får en frihet i leken. I den tredje dimensionen ser man till barnens egen 

kontroll inom leken. Barnen sätter gränser och tar initiativ för de olika rollerna eller 

funktionerna som finns i leken. När barnen börjar lära sig samspelets regler inom leken 

kommer de in i den fjärde och sista dimensionen. Här lär barnen sig vad lek är och vad 

som inte är lek. Barnen uppfattar de olika leksignalerna och för leken framåt. 

 

3.2.2 Småbarnslek 
Knutsdotter Olofsson (2001) påpekar att den bästa lekkamraten till småbarn är 

engagerade vuxna, därför är det mycket viktigt att pedagogerna låter fantasin flöda och 

ger sig in i barnens lekar. Knutsdotter Olofsson (a.a.) hänvisar till Bruner och 

Sherwood som framhåller att under de första åren av barnens liv är det viktigt att de 

vuxna lär barnet att förstå leksignaler, turtagande, ömsesidighet och samförstånd.  

 

Granberg (2004) anser att det allra viktigaste för små barn är att leka. Leken har sitt 

eget värde och är ett mål i sig. Samtidigt finner författaren att småbarn leker för lekens 

skull och inte för att lära sig, dock är lärandet något som de får med sig. Granberg (a.a.) 

anser att barnen lär sig allt vi vill lära barnen, det kan de lära sig genom lek 

 

3.2.3 Lekområden 
Granberg (2004) hävdar att leken är barnets främsta källa till kunskapsinhämtning. 

Språk, fantasi, intellekt och turtagande är bara några saker som barnen utvecklar i själva 

leken. Grindberg och Langlo Jagtöien (2000) skriver att barnet använder sin kunskap 

om sina medmänniskor och världen runt omkring i sin lek. Ju mer utvecklat fysiskt 

barnet är och ju mer kroppsmedvetenhet barnet har, desto mer kan barnet få ut av leken. 

Wikare m.fl. (2003) menar på att om pedagogen är med i barnets lek kan barnets 

förmåga att kunna leka utvecklas. Leken kan delas in i tio olika områden. Vi har valt att 

koncentrera oss på fyra av dessa. De övriga områdena är övningslek, pip- och-kill-lekar 

vid skötbordet, bredvidlek och ömsesidig lek, imitationslek-symbollek och samlek, 

motorisk lek, undersökande och utforskande lek. 
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Konstruktionslek 

Granberg (2004) skriver att i konstruktionsleken kan barnen bygga olika saker med 

hjälp av exempelvis klossar eller pinnar, ofta bygger de till exempel upp ett torn som 

sedan raseras och byggs upp på nytt igen. Många småbarn älskar att bygga kojor både 

inomhus och utomhus. Inne kan de till exempel använda stolar, filtar, kuddar och 

madrasser, utomhus kan de i stället ta grenar, löv, skrindor, hinkar och brädor till 

kojbygget. Under denna lek utvecklar de bland annat kunskaper om tyngdlagen, 

hållfasthetslära, koordinationsförmåga samt sin kreativitet. Wikare m.fl. (2003) skriver 

att känslan av att lyckas med genomförandet av något är extra viktig för barnet. De kan 

sitta och arbeta med samma sak under lång tid och stärker sin egen känsla av att kunna. 

 

Rollek 

Granberg (2004) skriver att de första rollekarna som småbarn utför är när de härmar 

vuxna och äldre barn. Första gångerna som rolleken visar sig ihop med kamrater är det 

oftast i form av mamma, pappa, barn. För att barnen ska klara av att planera, organisera 

och fördela rollekar måste barnen var över tre år. Under barnens rollekar vandrar de 

mellan olika medvetandenivåer. Dessa nivåer är igångsättandet, här och nu perspektiv, 

problemlösning och lösning av dilemma. Under detta lekområde ges småbarnen 

chansen till att prova olika identiteter. De kan byta kön, prova olika yrken och 

personligheter. Vidare anser Wikare m.fl. (2003) att mellan tre- till fyraårsåldern 

kommer den ”riktiga” rolleken där barnet bearbetar händelser och känslor. Barnet 

avreagerar sig och löser konflikter på ett sätt de inte kan annars. Rolleken är oftast en 

blandning av övningslek och rollek. När många barn deltar i samma rollek kan det bli 

nödvändigt med olika regler. Det är pedagogens uppgift att finnas med som stöd och 

även ge möjlighet till rollek. 

 

Regellek 

Wikare m.fl. (2003) påpekar att rolleken övergår gradvis till olika regellekar där barnet 

anser att reglerna är lag. Om någon bryter mot en regel uppstår det oftast konflikter. 

När dessa konflikter uppstår ska pedagogen i vissa fall avvakta innan denne/denna går 

emellan. Samspelet mellan barnen är viktigt för att barnen ska lära sig att regler är 

gemensamma överenskommelser som finns för att leken ska fungera. Regellekar är 

viktiga för barnen och det är en lång utvecklingsprocess som barnen går igenom. Det 
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brukar vara först i skolåldern då barnet ser det som en självklarhet att regler ska följas 

för att leken ska kunna flyta utan avbrott. Vidare nämner Granberg (2004) att när det 

gäller små barn är det svårt för dem att följa gemensamt satta regler. Istället får de ha 

regler som ständigt ändras beroende på deras egen position i lekarna. De har svårt för 

kortspel eller tärningsspel eftersom de inte klarar att hålla sig till spelens regler. De kan 

däremot delta i enklare regellekar och sånglekar förutsatt att alla följer ett specifikt 

mönster och att en vuxen håller i lekarna. Under regellekarna utvecklar de sin 

samarbetsförmåga och slutledningsförmåga.  

 
Bråklek, balanslek och risklek 

Granberg (2004) skriver att det inom bråklekarna är mycket fysisk kroppskontakt 

involverad, det jämförs styrka, snabbhet, smarthet mellan barnen. När det gäller 

småbarnen visar sig deras bråklek oftast genom att de slåss om olika leksaker, vidare 

kan de vid dessa tillfällen knuffas och kasta saker på varandra. Barnen övar sig också 

ofta på att falla rätt genom att till exempel kasta sig på madrasser, kuddar eller hoppa i 

soffan. I bråkleken har småbarnen tillfälle att lära känna sig själva samt kroppens 

begränsningar och förmågor. Vidare nämner Wikare m.fl. (2003) att det är viktigt att 

barnen får lära sig hantera sin ilska. Bråklek leks främst av pojkar men är minst lika 

viktig för flickor. Det är viktigt att pedagoger är med och lär barnet att leka bråklekar 

på rätt sätt så ingen riskerar att bli skadad. Om barnet inte kan lekens regler är det lätt 

hänt att leken övergår till slagsmål. Därav är det viktigt att barnet vet när det är dags att 

sluta. Bråklek innehåller både spänning, rädsla, glädje och aggressivitet. (Wikare m.fl. 

a.a.) 

 

 

3.3 De vuxnas ansvar i leken 
 

Norén-Björn (1991) anser att det är viktigt att skapa en tillåtande atmosfär där leken 

kan blomstra på förskolan. Detta skapar man bland annat genom att barnen känner sig 

trygga tillsammans med vuxna såväl som med sina kamrater och det ska finnas regler 

som upprätthålls av barnen såväl av pedagogerna. Vidare nämner Norén-Björn (a.a.) att 

leken är svårt utrotningshotad om pedagogerna lämnar barnen helt utan tillsyn och om 

barnen får för lite stimulans och nya intryck. Om pedagogen har fantasi och en positiv 

inställning till lek märker oftast barnen detta och bjuder in den vuxne i leken. Granberg 
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(2004) nämner att det alltid måste finnas en pedagog tillgänglig som barnet kan gå till 

för att söka trygghet och förståelse eftersom det är i leken som barnen bland annat 

bearbetar olika händelser och känslor. Leken finns överallt och den är ständigt 

närvarande (Granberg 2004). Wikare m.fl. (2003) påpekar att det kan vara bra att dela 

upp dagens sysslor i arbetslaget så att en i personalen hela tiden är med i barnens lek så 

att ingen olycka händer. Detta gör att barnen kopplar av på ett helt annat sätt och vågar 

utveckla sin lek. 

  

Alla som haft med förskolebarn att göra har märkt, hur bra barnen leker, när den vuxne 

sitter i närheten (Knutsdotter Olofsson 2001, s. 128).  

 

Enligt Knutsdotter Olofsson (2001) har många pedagoger en passiv inställning när det 

gäller att delta i barnens fria lek. Orsaken till detta kan vara att barnen ofta bearbetar 

konflikter, känslor och händelser och att många pedagoger är rädda för att störa barnen 

i deras lek. Om pedagogen har en passiv roll kan följden bli att barnens lek blir 

kortvarig. Lillemyr (2006) trycker på att pedagogen ska vara försiktig när denne/denna 

går in i barnens lek. Därför måste pedagogerna ha klart för sig vilket förhållningssätt de 

har till leken. Lillemyr (a.a.) hänvisar till undersökningar som har visat att om 

pedagogen gör ett försiktigt ingripande i barnens lek, blir det oftast ett positivt resultat. 

Knutsdotter Olofsson (2001) hänvisar till Vedeler som i sina forskningsstudier har 

kommit fram till att barnen oftast behöver vuxna i sin lek. Däremot får de vuxna inte 

styra leken utan vara delaktiga på barnens villkor. Om barnen har ett bra flyt i leken är 

det viktigt att pedagogen inte stör dem. Däremot styr barnens ålder detta, är barnen 

yngre är det viktigt att en vuxen är med, medan de äldre barnen oftast inte behöver en 

vuxen som går in i leken på samma sätt. Hos de äldre barnen är det viktigt att 

pedagogen lotsar och sporrar till rollekar utan att ta över i leken.  

 

Wikare m.fl. (2003) menar att det är viktigt att pedagogen inte får känslan av att ”lata” 

sig enbart för att hon/han sitter med vid barnens lek. Om pedagogen är med till hundra 

procent i barnens närvaro när de leker hjälper de barnen att koppla av och våga leka. 

Pedagogen ska respektera barnens lek och även se till att barnen respekterar varandra. 

Barn som oavbrutet blir störda i sin lek slutar att leka eftersom de anser att det inte är 

någon idé, därför kan olika lekrum vara bra så att barnen kan leka ostörda. 
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3.4 Miljöns betydelse för bra lek 
 

Pia Björklid (professor i pedagogik och vetenskaplig ledare för forskningsgruppen för 

miljöpsykologi och pedagogik på lärarhögskolan i Stockholm) (Lärarförbundets förlag 

och Tidningen i Förskolan 2006) menar att miljön har en stor betydelse för att barnen 

ska kunna leka bra. En miljö som är otrygg, sluten och understimulerande gör att 

barnen tappar glädjen, intresset och viljan att utforska. I en sådan miljö kommer barnen 

att leka dåligt eller nästan helt sluta leka. Detta hindrar barnens progression såväl 

kognitivt som fysiskt och socialt. Författaren menar att det är viktigt för barnen att få 

utrymme och möjligheter till olika inspirerande miljöer.  

 

Granberg (2004) skriver att lekmiljön kan delas i två delar, dels den fysiska som utgörs 

av fasta ramar som till exempel staket, häckar, buskar, träd och huskroppar ute. 

Inomhus är det i stället inredning, väggar, fönster, dörrar, som kan begränsa barnens 

lek. Det beror också på hur möbler och lekredskap är utformade samt deras placering. 

Det beror också på hur leksaker och olika material för lek presenteras för barnen. 

Förskolans miljö bör utformas så att den väcker barnens fantasi, inspiration, glädje och 

leklust. Den andra delen är den psykiska miljön, här ser man till barnens leklust, 

pedagogernas leksyn och lekberedskap samt lekklimatet. Barnen i förskolan behöver få 

gott om tid och utrymme för lek så att den kan utvecklas. De bör inte heller störas av 

andra kamrater som inte är med i leken eller pedagoger som avbryter för 

vuxenplanerade aktiviteter (Granberg 2004) .  

 

Om förskolan har ett skogsområde i närheten menar Nyhus Braute och Bang (1997) att 

det är en perfekt miljö för fri lek eftersom barnen där verkligen får använda det material 

som finns och de får använda sin fantasi på ett helt annat sätt. Miljön i skogen kan vara 

mer stimulerande och det blir inte så inhägnat vilket i sin tur gör att pedagogerna inte 

behöver ”ingripa” i leken på samma sätt som på en utegård. Med det menas att skogen 

är ett större område och det behövs inte lika många regler som det kanske kan behövas i 

innemiljön eller utemiljön på förskolan. Vidare skriver Nyhus, Braute och Bang (a.a) 

att det ibland kan vara bra med en ”otrygg” miljö för att barnen ska kunna utvecklas 

och få mer erfarenheter samt att deras nyfikenhet kan stimuleras på ett helt nytt sätt.  
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3.4.1 Fri lek 
Santer (2007) framhåller att fri lek är när barnen får välja vad de vill utan några 

bestämmelser från vuxna, även om vuxna kan bistå med material och utrymme för 

leken är det viktigast att den vuxne låter barnet bestämma. 

 

Fri lek brukar definieras som lek när barnen har möjlighet att själva välja vad de vill göra. 

(Eklund 2009, s. 145) 

 

Norén-Björn (1991) anser att den fria leken aldrig är just fri, utan den fria leken är ett 

uttryck för förskolans arbetssätt. Enligt Nyhus Braute och Bang (1997) innebär fri lek 

att barnen själva har möjlighet att välja vad de ska leka, med vem de ska leka, var de 

ska leka samt vilket material de ska använda sig av. Pedagogerna har dock mycket 

inflytande över den fria leken utan att de ens reflekterar över det, vilket gör att leken 

inte blir ”fri”. Som exempel påpekar Nyhus Braute och Bang (a.a.) att pedagogerna 

väljer att inte plocka fram cyklarna på utegården för att det snart är dags att gå in. Då 

gör pedagogerna ett val som omedvetet påverkar den fria leken.  

 

Knutsdotter Olofsson (1996) tar upp tre punkter som bör införlivas om man vill ha en 

fri lek bland barnen. Dessa punkter har testats och använts av personal på en förskola. 

Först måste pedagogerna ge barnen mycket mera tid för lek. Om barnen leker bra bör 

pedagoger skjuta på till exempel samlingar eller olika temaarbeten. I förskolan bör det 

finnas så lite fasta tider som möjligt under dagen för att minska dessa tider kan till 

exempel fruktstund och mellanmålet vara svävande och intas av barnen när de själva 

känner att de vill. Den andra punkten innebär att man inte får störa leken, detta är 

betydligt svårare än man först kan tro. Det gäller att varken pedagoger eller andra barn 

kommer och stör leken. Barn behöver lära sig att skydda sin lek genom att säga vi leker 

faktiskt här, pedagoger får då se till att inte störa barnen men också se till att andra barn 

inte gör det. Den tredje punkten gäller att pedagogerna mycket oftare ska delta i 

barnens lek men då på deras villkor. Många pedagoger går endast in i leken när någon 

konflikt uppkommer mellan barnen och i övrigt observerar de eller håller på med andra 

saker till exempel scheman, portfolier och uppföljningar. Pedagogerna bör i stället gå in 

i leken tillsammans med barnen och där vara med på deras villkor samt stanna kvar tills 

leken är slut. Om pedagoger vet med sig att de snart ska gå på rast, få telefonsamtal, 
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eller liknande ska de undvika att gå in i leken. Då är det bättre att sitta bredvid och 

enbart observera (Knutsdotter Olofsson 1996). 

 

3.5 Sammanfattning 
 

Under denna litteraturgenomgång har vi belyst olika aspekter som är viktiga vid barns 

utveckling och deras fria lek. Det vi vill framhålla är det ansvar pedagogerna har för att 

det ska kunna bli en fungerande fri lek, vilket Knutsdotter Olofsson poängterar. Centralt 

är det som Wikare m.fl. framhåller att en pedagog ur personalen hela tiden är 

närvarande i barnens lek som ett stöd. Om pedagogen deltar i leken så ska detta göras på 

barnens villkor. 

 

Förskolans miljö har stor påverkan på barnens lek. Nyhus Braute och Bang framhåller 

naturen som en inspirerande lekmiljö där barnen kan få utlopp för sin kreativitet och 

fantasi. Om miljön är understimulerande så kan detta göra att barnen tappar lusten att 

leka och viljan att utforska försvinner. Det är viktigt att barnet får utrymme och 

möjlighet till olika slags miljöer. 

 

Pedagogerna har en viktig roll i barnens lek. Genom att vara närvarande när barnen 

leker så har barnen någon de kan vända sig till när de behöver stöd. Granberg påpekar 

även att barnen får en trygghetskänsla när pedagogen är närvarande i leken. Dessutom 

har pedagogen ett stort ansvar gällande vägledning när leken spårar ur samt 

uppstartande av en aktivitet.  
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4 Metod 

 

 

 

4.1 Metodval    

 

 

För att få svar på vårt syfte har vi genomfört en studie utifrån en kvalitativ metod. När 

en studie genomförs samlar forskaren in sina data utifrån en kvalitativ eller en 

kvantitativ metod. Starrin och Svensson (1994) beskriver att i den kvalitativa metoden 

får forskaren en bred tolkning av studiens insamlade data, medan en kvantitativ metod 

ger en precis tolkning av empirin. En kvalitativ metod går ut på att försöka 

karaktärisera någonting enligt Larsson i Starrin och Svensson (1994). Vi valde oss utav 

en kvalitativ metod för att vi inte är intresserade av att mäta frekvensen av pedagogers 

olika åsikter. Utan vi vill ha en mer djupgående förståelse kring deras reflektioner om 

sin egen roll i barnens fria lek. 

 

För att samla in data har vi använt strukturerade gruppintervjuer samt kvalitativa 

enkäter. Stukát (2005) anser att gruppintervjuer är fördelaktigt om det är ont om tid. 

Gruppintervju genomförs med en likasinnad grupp i detta fall pedagoger. Gruppen får 

inte vara för stor. En nackdel med gruppintervju enligt Stukát (a.a.) är att personerna i 

gruppen kan påverkas av varandras åsikter. Inom en strukturerad intervju har 

intervjuaren bestämt område samt frågor från början. Svaren informanterna ger brukar 

vara öppna, men det kan förekomma frågor där informanten kan ges fasta 

svarsalternativ. Det samma gäller kvalitativa enkäter. Skillnaden mellan en strukturerad 

gruppintervju och en kvalitativ enkät är att en enkät lämnas ut till informanterna och 

återges skriftligt till forskaren. Under en intervju samlas materialet in med papper, 

penna och eventuellt bandinspelning (Johansson & Svedner 2006). Bell (2000) påpekar 

att en enkät med öppna frågor är att föredra då informanterna berättar om något som de 

har tankar om. 
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Patel och Davidson (2003) påpekar att forskaren bör ha en förkunskap och vara väl 

förberedd inom studien, innan intervjuer genomförs. Vidare ska forskaren tänka på att 

intervjun inte bör påverkas av egna värderingar. Vid intervjuer är det viktigt att visa ett 

verkligt intresse för den man intervjuar samt att få informanterna att koppla av och inte 

känna sig bedömd av svaren de lämnar. Innan intervjun är det viktigt att informera om 

att personuppgifterna är konfidentiella, detta leder till att informanterna vågar svara 

ärligt på de frågor intervjuaren ställer.  

 

 

4.2 Urval 

 

Två gruppintervjuer (med fyra respektive två pedagoger) har genomförts med 

sammanlagt sex pedagoger samt en kvalitativ enkät som delades ut till sju pedagoger. 

Vi valde att genomföra strukturerade gruppintervjuer samt kvalitativ enkät eftersom vi 

ansåg att vi kunde få utförligare svar på detta sätt. Vi valde de förskollärare som 

arbetade på våra verksamhetsförlagda platser. Anledning till detta val var att vi 

genomförde vår verksamhetsförlaga utbildning (VFU) i tre olika kommuner och ansåg 

därför att urvalet skulle bidra till ett rikare resultat. Informanterna bestod av kvinnor i 

åldrarna 25-56. Samtliga har varit verksamma inom förskolan i två upp till 31 år.  

 

Tabell 1. Urval pedagoger citerade och refererade i resultatkapitlet. 

Gruppintervju 1 Gruppintervju 2 Enkäter 

Lärare A, B Lärare C Lärare D-I 

Förskola 1 Förskola 2 Förskola 3 

 

 

4.3 Genomförande 

 

Inför intervjuerna gjordes noggranna förberedelser genom att vi tog del av litteratur och 

tidigare studier som gjorts inom området. Innan intervjuerna genomfördes hade vi 

tillsammans strukturerat upp huvudfrågor som ligger till grund för intervjuerna och 
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enkäterna (se bilaga). Patel och Davidson (2003) menar att det är mycket viktigt att 

frågorna granskas kritiskt innan genomförandet av studien.  

 

Frågan är början till svaret. Till slut går frågan och svaret i varandra. Det man inte vet något 

om, kan man inte heller frågan om. Ju mer detaljerade frågor, desto närmare kommer man 

svaret. (Waldenström 1997, s.123) 

 

Intervjuerna och enkäten genomfördes enskilt i respektive förskola. Vi kontaktade våra 

informanter i samband med starten av den verksamhetsförlagda utbildningen. Vi 

informerade om vad syftet med vår studie var samt hur intervjuerna och enkäterna 

skulle genomföras. Alla som deltog i studien gjorde detta frivilligt och blev 

informerade om sekretess och anonymitet. 

 

Vi hade strukturerat upp 14 frågor som till viss del liknade varandra. Detta för att vi 

ville få så utförliga svar som möjligt. Dock märkte vi att pedagogerna ansåg att de 

redan hade svarat på vissa frågor och hoppade därför över dem, detta gällde även 

enkäterna. Intervjuerna tog 40-50 minuter att genomföra, vi använde oss inte av 

ljudinspelning utan använde oss av anteckningar. Anteckningarna bestod av stödord 

samt meningar och blev ungefär tre respektive fem sidor långa. Vi valde att använda 

oss av gruppintervju då förutsättningarna blev annorlunda när vi kom till förskolorna 

eftersom pedagogerna gång på gång bokade om tiden för intervju. Som vi har 

konstaterat i vår studie går mycket tid i förskolan åt till olika arbetsuppgifter och detta 

drabbade även oss och vår studie. I det skedet blev det alltför sent att boka om tid med 

nya informanter och vi beslutade då att lägga om designen på vår studie. De pedagoger 

som hade svarat på de kvalitativa enkäterna uttryckte vid inlämning av enkät att de 

hade varit tvungna att tänka till ordentligt och att det hade tagit lång tid att svara på 

frågorna. 

 

4.3.1 Analys 
Efter att vi samlat in våra data renskrev vi intervjuanteckningarna och läste igenom alla svar 

från intervjuerna och enkäterna i enskildhet. Tillsammans läste vi igenom allt material än en 

gång för att se om det fanns några likheter eller olikheter i de insamlade svaren och 

diskuterade detta. Vi fann att informanterna hade liknande perspektiv kring den fria leken och 

pedagogens ansvar.  
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Under diskussionen kom vi även fram till att den empiriska datan kunde kategoriseras under 

olika rubriker exempelvis kontroll, rutiner, miljö och så vidare. Efter detta gjordes en 

genomgång av varje enskild informants svar, som sedan placerades in i de olika kategorierna. 

Under denna process lade vi märke till att ett utlåtande kunde tolkas på olika sätt och passa 

under olika kategorier. Därefter samlade vi ihop de kategorier som liknade varandra och hade 

liknande uttalanden och satte ihop detta till de rubriker som presenteras i vårt resultatkapitel.  

 

 

4.4 Trovärdighet 

 

Patel och Davidson (2003) betonar att kvalitativ forskning är komplex och kan ändras 

under studiens process. Kvalitativa intervjuer kan präglas av vår förförståelse, därför är 

det viktigt att kritiskt granska intervjufrågorna så de inte är ledande. Även Larsson i 

Starrin och Svensson (1994) påpekar att förförståelsen av ämnet kan påverka 

tolkningen av den insamlade datan. Stukát (2005) nämner också vikten av att kritiskt 

granska det insamlade materialet så att det blir så trovärdigt som möjligt, vilket vi har 

gjort. I en studie existerar både svaga och starka kriterier. Dessa kriterier blir ett 

helhetsomdöme. När vi kategoriserade svaren fann vi några uttalanden som inte alls 

hörde ihop med vårt syfte och dessa sorterades bort. Enligt Larsson i Starrin och 

Svensson (1994) är det forskarens omdöme som avgör om arbetet funnit en sannolik 

bedömning 

 

 

4.5 Forskningsetik 

 

Innan intervjuerna och enkäterna genomfördes informerades personerna som skulle 

delta om att både de och deras arbetsplats kommer att förbli anonyma i studien. 

Eftersom deltagandet i studien var frivilligt kunde informanterna välja att inte 

medverka. Bell (2000) skriver att det är viktigt att informanterna är medvetna om vilka 

som kommer att ha tillgång till studien och vad som sker med studien när den är klar. 

Patel och Davidson (2003) anser också att forskaren bör berätta för informanten innan 
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intervjun genomförs att det kommer att vara konfidentiellt, vilket inger en trygghet hos 

personen ifråga. Stukát (2005) lägger vikt på att den personliga integriteten skyddas. 

Vetenskapsrådet (2001) lägger vikt vid att personuppgifter ska vara konfidentiella vare 

sig det gäller ljud, bild eller skrift. Med personuppgifter menas all information som kan 

kopplas till en levande person. Ovanstående krav har vi beaktat i studiens 

genomförande. 
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5 Resultat 

 

 

 

I denna del har vi analyserat våra intervjuer och enkäter. Utifrån vår analys har vi 

indelat materialet i olika underrubriker. Läroplanen för förskolan (Lpfö-98) (2006) 

visar på att leken är viktig för barnens utveckling och lärande. Under våra intervjuer 

och enkäter ställde vi ingen direkt fråga om läroplanens inverkan på den fria leken. 

Dock märkte vi att pedagogernas utsagor kunde kopplas till läroplanen, vilket vi kunde 

utläsa i informanternas svar. I vår analys kunde vi se att pedagogerna lade stor vikt vid 

barnens inflytande i de olika lekaktiviteterna. 

 

 

5.1 Pedagogens roll i barnens fria lek 
 

Först ges en definition av fri lek så som pedagogerna uppfattar begreppet; Den fria 

leken beskrivs som fri och utan påverkan från pedagogerna. Det innebär att det är lek 

när det inte är någon styrd aktivitet och pedagogerna benämner den då fri lek, ”om de 

ens benämner den” (E). Vidare nämner pedagogerna att barnen själva ska kunna välja 

material och med hjälp av sin kreativitet och fantasi utveckla leken, dock anser 

pedagogerna att det finns gränser för hur mycket barnen får bestämma (C, B). 

 

En lekstund som ej är styrd eller planerad men som pedagogerna ändå är delaktig i för att 

hjälpa och leda vid behov. (F) 

 

Pedagogens roll vid den fria leken redovisas i texten som följer; Informanterna gör en 

djupare reflektion kring hur viktig barnens lek är samt vilket stöd pedagogerna ger 

barnen i leken. Pedagogerna menar att de gör sitt bästa för att stödja barnen i deras lek 

genom att observera och vara delaktiga i leken. Flera pedagoger påpekar att om de ska 

”kliva in” i barnens fria lek måste detta ske på barnens villkor. Pedagogen ska finnas i 

bakgrunden som stöd och hjälp (F) samt stötta de barn som inte kan lekkoderna (H). 
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Det är viktigt att pedagogen observerar och styr upp vid behov (A) och är en bra 

förebild (H).  

 

(…) Man som pedagog skulle kunna vara mer aktiv i den fria leken än vad jag tror att de 

flesta är, men samtidigt så får man inte störa barnen i deras lek utan man ska ju vara med på 

samma villkor eller finnas som ett stöd. (E) 

 

En av pedagogernas många roller är att vara en stöttepelare som finns till hands då 

leken spårar ur eller som konfliktlösare. En annan roll som pedagogen har är att starta 

upp en lek åt de barn som har problem med detta. Pedagogen måste vara delaktig i 

leken och locka in barnen i leken på ett kreativt sätt. En informant påpekar att man kan 

”förstöra” en bra lek om man lägger sig i för mycket, ”om vi är med i leken så ska vi 

vara med på samma villkor som barnen”(G). Pedagogerna har ett ansvar att hjälpa de 

barn som har svårt att sysselsätta sig själva (E). De skapar nyfikenhet och ser till att det 

finns en förutsättning för en kreativ lek. Oftast vet pedagogerna om när de ska vara med 

i leken för att komma med nya infallsvinklar, dock måste pedagogen vara en trovärdig 

lekkamrat för att lyckas med detta (I).  

 

En informant nämner att pedagogens roll många gånger är att ordna med praktiska 

saker istället för att delta i leken (E). Medan en annan menar på att detta är beroende på 

hur lekskickliga barnen själva är (I). Vidare ser vi i vår analys att pedagogerna ofta 

nämner ordet lekskicklighet och syftar då på barnens egna initiativ till lek samt 

förmågan att hålla en lek vid liv. Flera pedagoger framhäver att pedagogen bör finnas 

med som stöd så barnen kan öva upp dessa färdigheter. Barnen kan även hjälpa 

varandra att utvecklas genom lek.  

 

Dom tar egna initiativ och visar sin kreativitet. De kan vara otroligt uppfinningsrika i 

många sammanhang och med enkelt material. (H) 

 

 

5.2 Pedagogen påverkar den fria leken och därmed 

barns utveckling 

 

Våra informanter diskuterar pedagogens påverkan i leken och barnens utveckling. De 

kom fram till att barnen bland annat förvärvar social kompetens, språk och kreativitet. 
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Flera informanter uttrycker att barnen tränar till exempel lekregler, turtagning och 

påpekar även att det finns en glädje i att ha vänner och att göra saker tillsammans med 

andra. Barnen får också språklig stimulans och lär av varandra (D). Pedagogerna 

framhåller att det är under leken barnen bearbetar sina upplevelser samt tränar språket 

och känslor.  

 

Leken är mycket viktig för barnens utveckling. De lär sig samspel, turtagning, att ha olika 

roller, hänsynstagande, men även att bestämma över sin egen tid då de själva kan välja vad 

de vill göra. (E) 

 

Våra informanter poängterar att de har ett stort inflytande på barnen när de utvecklas, 

samt vilka strategier de behöver för att främja denna utveckling. Genom att välja ut 

olika material att leka med kan pedagogerna främja barnens utveckling. Anpassning av 

lokalernas miljö gynnar barnens intresse så att leken kan vidareutvecklas. Pedagogerna 

påpekar att detta i sin tur gör att de inskränker på barnens egna villkor i den fria leken. 

Oavsett vilket val pedagogerna gör i verksamheten påverkar det barnens lek. Miljön 

och materialet behöver förändras för att barnen ska kunna få ut mer av sin lek menar 

(E). En informant betonar att pedagogerna kan skapa en inspirerande miljö med 

material hemifrån (H). Materialet kan påverka hur barnens lek utvecklas men det är 

barnen som väljer vilket material de vill använda i sin lek. Finns det inte tillräckligt 

med material som utmanar barnen i leken kan pedagogen använda det material som 

finns och hitta på något bra eller roligt av detta, ”om det så bara är en toarulle” (I). 

Pedagogerna kan lyssna in vad barnen leker och tillföra material till barnens lek för att 

främja lekmöjligheterna (F).  

 

(…) Det är vi som köper in materialet. Barnen kan visserligen välja vad de vill leka med, 

men vi har faktiskt valt det först när vi köpte in materialet. (A) 

 

Pedagogerna anser att deras inverkan på miljön i förskolan är stor. De kan även påverka 

leken och barnens lekregler genom att som pedagog gå in i leken om den urartar. De 

har kontroll över lektiden och vilket material som finns till användning. Kontroll 

används för att styra upp lek och rutiner. Vidare kontrollerar pedagogerna vilket 

material som plockas fram och vad som läggs i ett förråd.  

 

 



 22 

5.3 Brister i den dagliga organisationen  
 

Samtliga pedagoger nämner att rutiner i verksamheten oftast begränsar barnens lek. 

Miljön är en faktor som de gärna vill ändra på. De anger ett flertal idéer om hur de vill 

utveckla verksamheten så att den kan gynna barnen i deras lek och utveckling. 

Exempelvis kan lokalerna avgränsas med hjälp av draperier så att det bildas privat plats 

där barnen kan få enskildhet. Tid och ekonomi är två faktorer som hindrar utvecklingen 

enligt pedagogerna. De diskuterar att arbetsdagens timmar inte räcker till för att hinna 

med alla sysslor som en pedagog har att genomföra, så som administrativa uppgifter, 

föräldrakontakt och driva en daglig verksamhet. De försöker minska på avbrotten, men 

fungerar leken används tiden ofta till att skriva ut scheman och bilder (B, I). Om 

pedagogerna har planerat in exempelvis en skapande aktivitet försöker de genomföra 

aktiviteten med några barn i taget för att inte avbryta alltför många lekar (F). 

 

Dagen huggs sönder av alla rutiner. T ex måsten att gå ut. Barnen blir avbrutna. Leken 

formas därefter. Snart ska allt plockas upp. (…) Lokalerna kan vara begränsade pga vilan 

då de små sover. (…) Ständiga diskussioner av ped. om rutiner, kafferaster och raster styr 

för mycket. (D) 

 

Pedagogerna uttrycker sitt missnöje över alla avbrott som existerar i verksamhetens 

vardag. Dessa avbrott kan bestå av telefonsamtal, föräldrar som ”dyker upp” eller olika 

personalmöten som ska genomföras. Informanterna reflekterar över de brister som finns 

i just deras verksamhet och påpekar att de hela tiden måste ha diskussioner i arbetslaget 

för att förhindra de avbrott som uppstår. Analysen åskådliggör att pedagogerna har en 

tanke om hur de vill få en fungerande verksamhet. De anser att fler diskussioner bör 

hållas kring leken för att väcka tankar och idéer så att en ständig utveckling sker i 

verksamheten (A, B). Vidare bör pedagogerna alltid förbättra möjligheterna utifrån de 

förutsättningar som finns för att barnen ska få mer tid till den fria leken, menar flera av 

dem. 

 

Pedagogerna uttalar en missnöjdhet med vissa brister i organisationen. Trots detta 

arbetar de och bedriver en verksamhet utifrån den kunskap och de förutsättningar som 

finns. Detta är en process som hela tiden sker parallellt med den dagliga verksamheten.  

 
(…) Man har sin drömförskola framför sig!! (H) 
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6 Diskussion 

 

 

 

6.1 Resultatdiskussion 
 

Enligt våra erfarenheter brukar pedagoger använda uttrycket fri lek. Men vad är deras 

intentioner med den fria leken? Läroplanen för Förskolan (Lpfö98) (2006) genomsyras 

av synen att barnen ska finnas i centrum när pedagogerna planerar verksamheten. 

Vidare står det i Lpfö98 att barnen utvecklas med hjälp av lek. Det som vi tar upp i vår 

diskussion kan kopplas till läroplanen. Lek är ett omdiskuterat ämne och vi har fått ta 

del av det i vår lärarutbildning, föreläsningar och litteratur som poängterar att 

pedagogen ska gå in i den fria leken och finnas med som stöd. Vår erfarenhet är dock 

att så inte är fallet ute i praktiken. 

 

6.1.1 Diskussion leder till reflektion 
Vi har alla någon slags erfarenhet av att leka. Inom förskolan har vi märkt att 

pedagogerna oftast inte sitter ner och diskuterar lek som ett begrepp. Det finns många 

olika definitioner av lek. I vår litteraturgenomgång har vi med olika definitioner av vad 

lek kan vara för att få en helhetsbild av den fria leken. Vi har i denna studie 

koncentrerat oss på den fria leken som är en av alla definitioner (jämför Lindqvist 

1996; Nyhus Braute & Bang 1997; Santer 2007). Våra informanter konstaterade att fri 

lek används som ett begrepp ute i förskolorna.  

 

Varför används begreppet fri lek? Vårt resultat tyder på att begreppet används mer av 

tradition än reflektion. En av informanterna påpekade att begreppet används av 

pedagoger emellan om de ens skulle benämna leken. Welén (Lärarförbundet m.fl. 

2006) anser att lek kan betyda olika saker beroende på i vilket sammanhang 

pedagogerna använder begreppet. Det kan innebära att det är en frivillig aktivitet där 

barnet gör sina egna val men det kan också vara en styrd aktivitet där pedagogen i 

förväg har bestämt vad som ska ske. Av detta följer att lek är ett ämne som skulle 



 24 

behöva diskuteras mer inom verksamheten. Samtidigt visar resultatet att pedagogerna i 

studien reflekterar över den fria leken men diskuterar inte detta med de övriga i 

arbetslaget så att de får en gemensam grund att utgå ifrån när verksamheten planeras. 

Att diskutera leken och fatta ett gemensamt beslut kring hur organisationen kan ändras, 

så att leken kan få ett större utrymme, torde gynna barnens utveckling i förskolan.  

6.1.2 Arbetsfördelning motverkar avbrott i leken 
Pedagoger kan ha en stor inverkan på hur leken byggs upp. De förväntas observera 

barnen och finnas tillhands som en stödjande person samtidigt som de måste kunna 

kliva in leken och delta om den spårar ur. Granberg (2004) nämner att minst en 

pedagog måste finnas i närheten av barnen så att de vet/känner att de kan få det stöd de 

behöver i leken. Det är i leken som barnen bearbetar känslor och händelser. En av våra 

informanter nämner att om man som pedagog ska medverka i barnens lek ska man göra 

det helhjärtat för att bli en trovärdig lekkamrat. Norén-Björn (1991) anser att om man är 

positivt inställd till att leka med barnen märker de detta och bjuder in den vuxna i sin 

lek. 

 

Det finns många störningsmoment i omgivningen på en förskola, exempelvis telefoner 

som ringer, rutiner som ska skötas, föräldrar som anländer med mera. En lösning på 

detta visar Wikare m.fl. (2003) som påpekar att pedagoger i arbetslaget delar upp 

dagens sysslor. På så sätt kan åtminstone en pedagog finnas med i barnens lek utan att 

bli avbruten hela tiden. Vidare kan det vara så att barnen inte alltid vill att pedagogen 

ska vara med i leken, helt beroende på hur lekskickliga barnen är. En av våra 

informanter menade att åldern hos barnen kan påverka detta. På en småbarnsavdelning 

menade informanten att leken blir mer inbjudande medan på en syskonavdelning leker 

barnen sina egna lekar och vill oftast enbart ha pedagogen i bakgrunden som en person 

de kan söka stöd hos.  

 

En informant nämnde att pedagogen ofta vet när det är dags att gå in och hjälpa barnen 

i leken för att den ska utvecklas eller för att den inte ska spåra ur. Detta kan vi tänka oss 

har med erfarenhet att göra. Vi antar att det är svårare för en ”nybörjare” att känna av 

leken på samma sätt. Av misstag kan pedagogen komma in i leken på helt fel ställe och 

på så sätt avbryta alltihop.  
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6.1.3 Barns utveckling i leken 
Våra informanter talade om att barnen utvecklas i leken. Att de i leken får med fantasi 

och uppfinningsrikedom, på detta sätt utvecklas de i sin lek med hjälp av de material 

som finns att tillgå. På detta sätt får barnen chans att träna på bland annat social 

kompetens, kreativitet, turtagning, motorik samt språklig stimulans. Om barnen få lov 

att ta egna initiativ och hjälpa varandra kan leken utvecklas till en möjlighet att utforska 

och utveckla ovannämnda egenskaper. En viktig aspekt av barnens lek är att de får 

bearbeta känslor och händelser som de kan besitta. Detta diskuterar våra informanter 

samt den litteratur vi har tagit till oss som bland annat Knutsdotter Olofsson (2003) 

påpekar. Knutsdotter Olofsson (a.a.) menar att leken och den yttre verkligheten ”går 

hand i hand”. Barnens lek kan verka realistiskt för pedagogerna men för barnen är det 

en lek där känslor bearbetas. Detta kan även innebära utagerande av barnens eventuella 

mardrömmar. Av detta följer att det är viktigt att pedagoger alltid finns med i närheten 

så att barnen känner en trygghet och på så vis vågar visa sina känslor. Vågar de inte det 

blir följden att de inte heller kan bearbeta olika händelser. Vilket troligtvis kan 

utvecklas till att barnet antingen blir utåtagerande eller hämmat och inte vågar ”ta för 

sig”.   

 

Welén (Lärarförbundet m.fl. 2006) påpekar att lek består av olika definitioner. Olika 

lekar tilltalar olika barn, vilket visar sig i deras fria lek. Wikare m.fl. (2003) påpekar att 

när barn leker bråklekar och bryter mot en lekregel uppstår det konflikter vilket 

pedagogerna inte alltid ska hjälpa till att lösa, om det inte är en större konflikt. Om 

barnen får lösa dessa små konflikter själva utvecklar de ett samspel där de lär sig att 

regler är viktiga för att en lek ska fungera. Detta tränar barnens sociala kompetens. 

Informanterna påpekade även att barnen lär sig mycket av varandra. Granberg (2004) 

menar att småbarnens bråklekar handlar om den fysiska kontakten då de ofta slåss om 

leksakerna. Det kan vi även utläsa från vårt resultat. Bråklek handlar för det mesta om 

vem som hade vilken leksak först och främst vilket ofta sker inomhus. I de högre 

åldrarna anser vi att barnen vill få själva närkontakten och då de även rangordnar 

gruppen då de bland annat leker ”Herren på täppan” utomhus, vilket vi har märkt under 

vår Verksamhetsförlagda utbildning. Främst har vi sett bråklek lekas av pojkar men det 

förekommer även hos flickorna. 
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En annan lekform som har uttolkats från våra data är konstruktionsleken. Informanterna 

anser att det är i konstruktionsleken som barnens kreativitet verkligen lyser igenom, 

denna lek kan genomföras både inomhus och utomhus. Vidare nämner informanterna 

att barnen använder det material som finns att tillgå. Inomhus har barnen använt sig 

främst av kuddar, klossar och kaplastavar. Utomhus använder sig barnen av pinnar, 

sand, stenar och andra saker som naturen har att erbjuda. En av våra informanter 

påpekade att barnen kan vara uppfinningsrika med enkelt material. Granberg (2004) 

skriver att en del av tjusningen med konstruktionslek är att barnen får rasera det de har 

byggt upp för att sedan på nytt konstruera upp sin konstruktion igen. Olika 

naturmaterial används ofta och kojor är det som är populärast att konstruera både 

inomhus och utomhus enligt Granberg (a.a.). Vidare nämner Granberg (a.a.) att barnen 

lär sig bland annat om tyngdlagen och hållfastighetslära samt utvecklar sin kreativitet 

och koordinationsförmåga. Detta påpekar även våra informanter samt att vi själva har 

observerat det ute i verksamheterna.   

 

6.1.4 Ekonomins styrning av miljön  
Informanterna nämner att lokalernas utformning har påverkan på barnens lek. Många 

av informanterna skulle vilja ändra om miljön för att leken ska gynnas. De nämnde att 

rum där barnen kan få enskildhet är viktigt. Vi har själva sett barnens behov av att få 

lite avskildhet från övriga gruppen, vilket lokalerna inte alltid tillåter. Detta påpekar 

även Wikare m.fl. (2003) som menar att om barnen hela tiden blir störda i leken slutar 

de efter ett tag att leka. Eftersom barnen anser att det inte är någon idé att påbörja en lek 

på grund av alla avbrott som uppstår. Därför är det bra med olika lekrum där barnen 

kan få vara ifred utan onödiga avbrott från kamrater och pedagoger. Detta torde gå att 

åtgärda på enkla sätt. Genom att exempelvis sätta upp skärmar i rummet, draperier av 

olika slag eller något liknande. Det krävs inte mycket för att skapa ett lekrum åt barnen. 

Pedagogerna ger uttryck för att vilja ha kvalitet på utformningen av miljö samt 

material. Medan barnen kan vara nöjda med det som finns, ett draperi som de kan dra 

för räcker oftast gott och väl för dem. Däremot påpekar en av våra informanter att de 

ska kunna använda det material som finns och göra det bästa av situationen. Dock 

framkommer det inte hos informanten om hon är nöjd med den situationen eller om det 

har blivit en konsekvens grundad på besparingar inom kommunen. 
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När barnen leker med material som de själva har valt eller en lek som de själva har 

startat upp, då är det fri lek enligt informanterna. Men vidare säger vissa informanter att 

det är i grunden de som valt vilket slags material som ska finns tillgängligt samt vilken 

miljö de låter barnen leka i. Vi funderar då på om leken verkligen är fri eller begränsad 

frihet? Informanterna brukar även lyssna in vad barnen leker eller samtalar om när de 

ska inskaffa material eller förändra miljön på förskolan för att anpassa sig efter barnens 

intressen. Vi uppfattar det som att ekonomin genomsyrar den dagliga verksamheten 

vilket märks i de diskussioner våra informanter för i studien gällande material.  

 

6.1.5 Rutiner styr verksamheten 
Vi har erfarit att rutinerna har styrt verksamheterna, något våra informanter också 

understryker. En informant menar att alla rutiner bryter sönder dagen vilket påverkar 

barnen i deras lek. Vi menar att det hela blir en tolkningsfråga. Måste rutiner ”ta över” 

verksamheten eller kan rutinerna vänta? Knutsdotter Olofsson (1996) menar att arbetet i 

den dagliga verksamheten måste delas upp för att minska avbrotten i den fria leken. Vi 

menar att om pedagogen är medveten om att man snart exempelvis ska gå iväg på rast, 

ska inte pedagogen delta i barnens lek eftersom leken då avbryts när pedagogen lämnar. 

Informanterna påpekar att diskussioner mellan pedagoger tar upp mycket tid som skulle 

kunna läggas på barnen istället, det vill säga diskussioner om vem som ska gå på 

kafferast, vem som gör i ordning inför fruktstunden och så vidare. Oftast har vi sett ute 

i verksamheterna att ett speciellt schema över dagens rutiner existerar, där det står 

vilken personal som gör vad. Dock brukar inte kafferaster eller vem som delar upp frukt 

åt barnen finnas med. Vi menar inte att förskolan är i behov av mer rutiner utan mer 

struktur i den organisation som existerar, så att rutinerna inte går ut över barnens fria 

lek. Knutsdotter Olofsson (a.a.) menar att det inte bör finnas några fasta tider, om de 

existerar ska de vara få för att barnen ska få mer tid till lek.  

 

Begreppet tid, har vi noterat i vårt material, förekommer frekvent i diskussionerna ute i 

de olika verksamheterna. Antingen räcker tiden inte till eller också existerar den inte 

överhuvudtaget. Informanterna anser att tiden försvinner på grund av allt extra arbete 

som tillkommer löpande. Med detta menar de scheman som ska skrivas, 

dokumentation, försäkringar, kommunsamtal med mera. De övriga uppgifter som vi har 

nämnt är uppgifter som inte hör till huvuduppdraget utan är administrativa uppgifter 
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som tillkommer. En informant menar att om leken ”flyter på” bra så används tiden till 

att ordna med schema och liknande uppgifter. Informanten välkomnar inte denna 

lösning fast påpekar att tiden inte räcker till annars. Vi funderar på varför pedagoger 

accepterar dessa extra arbetsbördor de får.  

 

Några av våra informanter är nöjda med det arbete de utför med de förutsättningar som 

finns, medan andra påpekar att det alltid går att förbättra sig. Det måste ske en ständig 

utveckling. Själva ser vi att en diskussion i arbetslaget om vad lek innebär för dem kan 

förtydliga och ge dem en gemensam grund att stå på när de utvecklar sin verksamhet.  

 

6.2 Sammanfattning 
 

I och med denna studie har vi uppfattat att mer diskussioner krävs kring den fria leken 

ute i förskoleverksamheten för att den fria leken ska gynna barnen på bästa sätt. En av 

de största diskussionerna våra informanter har uttryckt handlar om tid och ekonomi. 

Besparingar som görs i kommunerna märks av i den dagliga verksamheten i våra data. 

Pedagogerna har inte ekonomi till att köpa in material samt förändra lokalerna och 

måste därför ta med föremål hemifrån. Informanterna uttrycker sitt missnöje över alla 

administrativa uppgifter som måste genomföras och som tar tid från barngruppen. 

Vidare nämns rutiner som en tidtjuv. Rutinerna förstör barnens lek genom att pedagoger 

avbryter leken för exempelvis fruktstund. Trots detta påpekar pedagogerna att barnens 

fria lek är viktig och bidrar till deras utveckling och kunskapsinhämtning.  

 

Implikationerna av detta är att brist på ekonomi gör att pedagogeerna inte kan få det 

material som de önskar/behöver för att bedriva en mer, för barnen, gynnande 

verksamhet. Vidare gör ekonomibristen att det kan bli indrag av personal och en 

konsekvens blir att pedagogerna får ökade arbetsuppgifter. Detta problem belyser inte 

litteraturen men informanterna återkommer konstant till ekonomiska problem i sina 

reflektioner. På grund av ökade arbetsuppgifter blir det mindre tid i barngrupp, vilket i 

sig är ett stort problem när barnen behöver en vuxen i närheten. Även rutiner tar en stor 

plats i verksamheten och är tidskrävande. Vi har reflekterat över om alla rutiner behövs. 
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6.3 Metoddiskussion 
 

Vi är medvetna om att vårt val av metod kan spegla det resultat vi har fått fram. Många 

tolkningar av svar har gjorts och det kan hända att vi har missuppfattat bland annat de 

skrivna svar vi fick. Vi har fått fram ett resultat och ser även fördelen med att många 

informanter deltog eftersom vi fick in varierande svar där personer i samma arbetslag 

hade svar som gick emot varandra. Vi fick även in svar som liknade varandra eller som 

förstärkte andras svar. Detta tror vi beror på att den fria leken är till så stor del allmän 

och inte diskuteras tillräckligt samt att forskningen inte har blivit synliggjord i 

arbetslagen. Att genomföra gruppintervjuer har vi efterhand sett som en negativ metod 

då informanterna kan ha påverkat varandra. Individuella intervjuer kan ha varit att 

föredra då individens personliga åsikt kunde ha belysts bättre. Även enkäterna har visat 

sig ha negativa sidor då några informanter har uttryckt sig djupt och ingående medan 

andra har varit med kortfattade och inte reflekterar speciellt mycket kring frågorna. En 

annan negativ del är att vi kan ha gjort en annan tolkning av deras reflektioner än vad 

den ursprungliga grundtanken var. 

 

Som metod vid intervjuerna valde vi bort ljudinspelning då informanterna var negativt 

inställda till detta. Detta medförde att vi fick anteckna informanternas svar, vilket kan 

ha medfört att vi har missat vissa delar av deras reflektioner. Fördelen med att inte 

genomföra en ljudinspelning var att informanterna blev avslappnade och vågade öppna 

upp sig och delge sina tankar. 

 

Önskvärt från vår sida hade varit mer tid till att intervjua fler informanter samt 

genomföra intervjuerna individuellt. Även enkäterna kunde ha blivit mer trovärdiga om 

vi hade delat ut dem till ett flertal förskolor. 

 

6.3.1 Vidare forskning 
Lek är ett omdiskuterat ämne i forskningsvärlden. En vidare studie skulle kunna vara, 

som Welén (Lärarförbundet m.fl. 2006) anser, att ta reda på vuxnas attityder gentemot 

barnens lek. Forskning kring pedagogers kreativa förmåga att utveckla verksamheten 

med de resurser som finns skulle även kunna genomföras. Vad läraryrket egentligen 

innebär skulle kunna vara intressant att studera, då vi har uppfattat att pedagogen fått 
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nya uppgifter från skolledningens håll som de ska genomföra, både ur lärarperspektiv 

samt förvaltningsperspektiv.  
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Bilaga 

 

 

 

Hej mitt namn är XXXX och jag läser sista terminen på lärarutbildningen på högskolan i 

Skövde. Jag håller just nu på att skriva ett examensarbete tillsammans med två kurskamrater 

som handlar om den fria leken i förskolan. Jag skulle uppskatta det väldigt mycket om ni tog 

er tid att svara på några frågor om den fria leken. Ni behöver inte skriva något namn då det 

kommer att vara anonymt, vilken förskola ni arbetar på kommer också att vara anonymt. 

Däremot får ni gärna skriva ner hur länge ni har arbetat inom förskolan. Skriv gärna så 

utförligt som ni kan. Era svar vill jag ha senast fredagen den 23/10. 

 

Frågor 

 

 

1. Har ni fri lek? 

2. När har ni fri lek och hur länge? 

3. Vad kallar ni leken inne? 

4. Vad innebär fri lek för dig? 

5. Är det någon skillnad på lek och fri lek? Om ja, vilken skillnad är det? 

6. Vad gör pedagogerna när barnen har fri lek? 

7. Vilken roll har pedagogen i den fria leken enligt dig? 

8. Vad innebär begreppet ”fri” i fri lek för dig?  

9. Hur mycket bör pedagoger vara med i den fria leken? 

10. Vad upplever du att barnen förvärvar genom den fria leken? 

11. Upplever du att barnen har goda möjligheter till fri lek genom er miljö, material samt  

er gruppindelning? 

12. Upplever du att ni ofta avbryter barnen i den fria leken? 

13. Hur arbetar ni pedagoger på er arbetsplats för att förkovra barnens fria lek? 

14. Är du nöjd med era insatser för att ge barnen möjligheten till fri lek?  

  

 


