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Den fria leken på förskolan är ett ämne som vi upplever har diskuterats mycket på 

senare tid. Studiens utgångspunkt har varit sex förskollärares uppfattningar om den fria 

lekens betydelse på förskolan. Metoden som använts har varit kvalitativ och utgått från 

öppna och ostrukturerade intervjuer med förskollärare på sex olika förskolor, i en 

kommun i Västra Götalands län. Genom intervjuerna har vi studerat på vilket sätt den 

fria leken används i verksamheten samt hur stort utrymme den får i relation till styrda 

aktiviteter. Vi har även undersökt vilken roll förskollärare har i leken samt vilka positiva 

effekter den har.  

Resultatet av studien visar att förskollärarna ser fri lek som en viktig del i 

förskoleverksamheten då den utvecklar många förmågor hos barnen, vilket även många 

författare belyser. De upplever dock att det är svårt att få tiden att räcka till då de har 

som åsikt att även de styrda aktiviteterna är betydelsefulla för barnen och verksamheten. 

Förskollärarna är av olika åsikter vad gäller hur de ska agera då barnen leker, några 

anser att de vuxna ska vara delaktiga medan andra menar att barnen bör få leka ostört. 

Studien tar även upp hur förskollärarna upplever föräldrars syn på fri lek samt vikten av 

att kunna motivera för föräldrar vad den fria leken har för betydelse.  
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The free play at preschool is a topic that we feel has been much discussed recently.  

Starting point for the study was the six preschool teachers' perceptions of the 

importance of free play in preschool. The method used has been qualitative and 

assumed open and unstructured interviews with preschool teachers in six different 

preschools, in a municipality in Västra Götalands län, Sweden. Through interviews, we 

have studied the manner in which free play is used in preschool and how much space it 

gets in relation to controlled activities. We examined the preschool teachers’ role in the 

play and its positive impact. 

The results of this study show that preschool teachers see free play as an important part 

in early childhood education as it develops many abilities of children, as many authors 

highlight. They feel that it is difficult to make time enough when they have the opinion 

that even the controlled activities are important for children and preschool. Early 

childhood educators are in different opinions regarding how to act when children play, 

some believe that the adults should be involved while others believe that children 

should play undisturbed. The study also discusses how preschool teachers perceive 

parents' views on free play and the importance of being able to explain to parents what 

the play means for the children. 
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1 Inledning 
 
I studien vill vi undersöka vad sex förskollärare har för uppfattning om den fria lekens 

betydelse på förskolan. Bakgrunden till denna studie kommer sig av att vi uppfattar att 

fri lek ofta ses som utfyllnad då det inte finns något annat planerat. Vid 

verksamhetsförlagd utbildning och arbete inom förskoleverksamhet har vi 

uppmärksammat att förskollärare ofta avbryter barn i den fria leken för till exempel 

styrda aktiviteter eller utevistelse. Detta har bidragit till att vi fått uppfattningen att 

många förskollärare anser att planerade samlingar är viktigare och att barn utvecklas 

och lär mer genom dem än i den fria leken. Utbildningsdepartementet (1998) skriver att 

[l]eken är viktig för barns utveckling och lärande. Ett medvetet bruk av leken för att 

främja varje barns utveckling och lärande skall prägla verksamheten i förskolan 

(Lpfö98, s. 6). I likhet med Lpfö98 upplever vi att barn utvecklas och tar till sig mycket 

ny kunskap genom fri lek och anser därför att denna borde värdesättas och ha en central 

plats i verksamheten.  

Leken är en viktig del av barns liv och fungerar som en naturlig väg till utveckling. 

Våra tankar om den fria lekens nytta för barns utveckling i kombination med 

upplevelser från andra förskollärare gör att vi tycker att detta är ett betydelsefullt och 

intressant ämne att lyfta i studien. En tanke är att man, i större utsträckning än vad vi 

upplevt, bör använda sig av fri lek i verksamheten då barn ofta tycker att det är roligt att 

leka. Vår uppfattning är att barns utveckling och förmåga att ta till sig ny kunskap 

gynnas om det finns ett intresse hos dem. Eftersom barn själva väljer vad de vill leka 

innebär det att de har ett intresse för området, vilket vi ser skapar ett bra utgångsläge för 

att utveckling ska kunna ske.  

Utifrån ett pedagogiskt didaktiskt perspektiv kan förskollärares uppfattningar om den 

fria leken vara av intresse för att förstå varför förskoleverksamheten ser ut som den gör. 

Det är av stor vikt att förskollärare har en tanke med det de gör för att kunna motivera 

till föräldrar och andra runtomkring varför de bedriver verksamheten på det sätt de gör 

och vad syftet med olika aktiviteter är. Genom intervjuerna ges de utvalda 

förskollärarna möjlighet till reflektion över utformningen av verksamheten som de 

bedriver. Vi menar att det är positivt och kan leda till en vidare utveckling som höjer 

förskolans kvalitet. 
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1.1 Syfte 
 

Syftet med studien är att undersöka förskollärares uppfattningar om betydelsen av den 

fria leken på förskolan. 

 
1.2 Frågeställningar 
 

Hur stort utrymme anser förskollärare att fri lek bör ha på förskolan i förhållande till 

styrda aktiviteter? 

Hur bör förskollärare förhålla sig under den fria leken? 

Hur uppfattar förskollärare att barns utveckling påverkas av fri lek? 

 
1.3 Begreppsdefinition   
 

Utrymme – Den tid som ges till fri lek respektive styrda aktiviteter under en dag på 

förskolan.  

Fri lek – Tid då barnen själva, utan att bli styrda av vuxna, får bestämma vad de vill 

göra.  

Styrda aktiviteter – Aktiviteter som planerats av förskollärare. 

Förskollärare – Högskoleutbildad personal på förskolan. 

Utveckling – Allt det barn tar till sig som påverkar dem och deras sätt att hantera sin 

omvärld.  

Verksamhet – Det som sker på förskolan. 
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2 Tidigare forskning 

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

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

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

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

kan i den skapande och gestaltande leken få möjligheter att uttrycka och bearbeta 

upplevelser, känslor och erfarenheter (Utbildningsdepartementet, 1998, s. 6). 

 
2.1 Den fria lekens påverkan på det enskilda 
barnet 
 
Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2003) diskuterar barns utveckling och fri 

lek utifrån tre olika perspektiv. Författarna anser att fri lek reflekterar utveckling, 

påverkar utveckling samt kan resultera i utveckling. 

Pramling Samuelsson och Sheridan (1999) menar att barns utveckling gynnas på många 

olika sätt genom fri lek, vilket även Knutsdotter Olofsson (1996) tar upp. Hon tar upp 

flera färdigheter som barn utvecklar genom fri lek, dessa är bland annat idérikedom, 

kreativitet och en ökad förståelse för ord och begrepp. Vidare belyser Pramling 

Samuelsson och Sheridan (1999) att barn utvecklas på många olika sätt genom fri lek, 

till exempel socialt, känslomässigt, motoriskt och intellektuellt, samt befäster kunskap 

och begrepp som de tidigare lärt sig. Löfdahl (2002) uttrycker att fri lek bidrar till att 

barn får möjlighet att förändra sin nutid och skapa sin framtid. 

Enligt Pramling Samuelsson och Sheridan (1999) utvecklas barns kreativitet och fantasi 

genom fri lek. Vidare framhåller de att fri lek gynnar barns förmåga till inlevelse, 

kommunikation och symboliskt tänkande. Även Ekelund (2009)  tar upp det och hävdar 

att barn genom fri lek utvecklar sin kreativitet och fantasi, vilket hon menar leder till 

språkutveckling. Författaren belyser vidare att språket i sin tur utvecklar barns sätt att 

förnimma och uppleva verkligheten. Hon förklarar att barns framtida kunskapsinlärning 

i skolan gynnas då barn övar upp sin lekkompetens och fantasi genom fri lek. Detta 

betonar även Knutsdotter Olofsson (1996) som hävdar att barns språk utvecklas och blir 

variationsrikt genom fri lek. Hon framhåller också att fri lek är allmänt 

språkutvecklande och skolförberedande.  

Johansson och Pramling Samuelsson (2007) belyser att samspelet som sker barn 

emellan i den fria leken är komplext eftersom det inte finns några färdigskrivna regler 

utan barnen måste själva komma överens om dessa. Enligt författarna innebär det att 

den fria leken är en ypperlig plats för barn att utveckla sin kommunikativa kompetens 
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eftersom det krävs att barnen kommunicerar för att komma fram till lekens regler. Även 

Pramling Samuelsson och Sheridan (1999) och Knutsdotter Olofsson (1996) menar att 

barns kommunikativa förmåga tränas i den fria leken eftersom språkträningen blir aktiv. 

I fri lek använder sig barn av olika sätt att kommunicera, till exempel med ord, rörelser, 

gester, tonfall, och röstlägen. Genom denna träning lär de sig att tolka och förstå 

osynliga signaler, förklarar Pramling Samuelsson och Sheridan (1999). Likaså tar 

Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2003) upp att fri lek handlar om 

kommunikation på alla nivåer och med alla medel. Den kommunikativa kompetensen är 

i sin tur grundläggande för barns lärande och skapande förmåga, förklarar författarna. 

I leken kan barnet prova roller och genom en successiv rollidentifikation och ett 

perspektivövertagande utveckla sin inlevelseförmåga och förmåga att uppfatta andra, att 

bli i ”någon annans kläder”. Barnet bygger upp en bild av sig själv i förhållande till sin 

omgivning och en bild av andra i förhållande till sig själv genom att ständigt gå i och ur 

roller och relationer (Wetso, 2006, s. 77). 

I fri lek lär sig barn att samspela med andra människor, framhåller Pramling Samuelsson 

och Sheridan (1999). När barn leker med varandra krävs ett samarbete för att de ska 

kunna lösa problem som för leken framåt, vilket leder till att samarbetsförmågan tränas 

på ett naturligt sätt genom lek, menar författarna. Vidare hävdar de att en utvecklad 

lekförmåga bidrar till att barnet kan tänka och känna sig in i andra människors 

situationer. Detta är något som även Knutsdotter Olofsson (1996) tar upp, hon förklarar 

att barn i fri lek måste sätta sig in i andras tankar för att få leken att fungera.  

När barn leker utsätts de för nya situationer som de blir tvungna att hantera (Pramling 

Samuelsson och Asplund Carlsson, 2003). Därmed krävs att barnet använder sig av sina 

förkunskaper för att på bästa sätt kunna lösa situationen. Författarna menar att denna 

process leder till ny kunskap hos barnet och på så sätt blir den fria leken en del av 

lärandet. Vidare tydliggör Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson att barn som är 

engagerade i en, för dem, rik och meningsfull fri lek utvecklar kunskap. Löfdahl (2002) 

hävdar att det inte finns något generellt att säga om vilken kompetens barn utvecklar i 

den fria leken. Författaren förklarar att kompetensbegreppet är förhandlingsbart och kan 

se olika ut i olika situationer, beroende på vad barnet leker och tillsammans med vem. 

Vidare belyser Löfdahl att varje barn skapar sin mening och kunskap genom fri lek, hon 

menar att kunskapen ser olika ut från barn till barn på grund av vilka tidigare kunskaper 

och erfarenheter barnet har. 

 
2.2 Den fria lekens påverkan på barngruppen 
 

I den fria leken sker en viktig del av barns lärande då barn lär tillsammans och av 

varandra, menar Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2003). Löfdahl (2002) 

belyser på liknande sätt att barn behöver varandra för att utvecklas och att kunskap 

kommer i kommunikation med andra människor, vilket till stor del sker i fri lek. 

Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2003) menar dock att den fria lekens 
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betydelse för barns lärande hittills har varit ett förbisett område inom 

förskoleverksamheten. 

Knutsdotter Olofsson (1996) beskriver en undersökning där man på ett medvetet sätt 

använde fri lek i förskolan, vilket visade sig ha en lugnande effekt på barngruppen, 

vilket även Knutsdotter Olofsson (1993) tar upp. Hon förklarar att hon, genom en 

studie, kommit fram till att det är gynnande för barn att få frihet i lek. Författaren 

framhåller att frihet i lek bidragit till att barnen lekt mer, längre perioder och mer 

komplicerade lekar. Hon menar även att barn tack vare det leker mer över ålders- och 

könsgränser samt får en ökad respekt för varandra och vuxna i deras omgivning. Enligt 

Knutsdotter Olofsson är en positiv aspekt att konflikterna minskar både mellan barn 

samt mellan barn och vuxna om barnen får ökad frihet när de leker. Johansson och 

Pramling Samuelsson (2007) uttrycker på liknande sätt att fri lek inte bara handlar om 

att barn leker något utan att denna lek gör något med barnet, att fri lek påverkar barnet 

och barngruppen på ett positivt sätt.  

 
2.3 Fri lek kontra styrda aktiviteter 
 

Enligt Welén (2003) har olika forskare kommit fram till att förskollärares 

förhållningssätt till fri lek är avgörande för huruvida leken får en synlig plats i 

verksamheten eller inte. Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2003) skriver att 

den fria leken bör ha en central plats i förskoleverksamheten. De menar att fri lek 

vanligen har använts som utfyllnad när det blivit tid över, till exempel efter en styrd 

aktivitet. Författarna upplever även att den fria leken håller på att försvinna då allt större 

fokus läggs på ett mer skolinriktat lärande. Löfdahl (2002) har som åsikt att det är 

acceptabelt att barn lär i förskolan men att det då ska ske i lekens form. Welén (2003) 

förklarar att det är av stor vikt att förskollärare förstår betydelsen av fri lek för att kunna 

motivera dess nytta för politiker och föräldrar. 

Knutsdotter Olofsson (1996) belyser att många förskollärare upplever att fri lek i 

verksamheten kräver mycket av dem, vilket gör att det är lättare rent psykiskt att 

använda sig av styrda aktiviteter. Enligt Knutsdotter Olofsson (1993) kan fri lek ofta 

upplevas kaotisk vid en första anblick, vilket kan kännas psykiskt påfrestande för 

förskollärarna. En närmre granskning av den ”kaotiska” leken visar dock ofta på att den 

har en faktisk mening. Löfdahl (2002) belyser att det är nödvändigt men inte tillräckligt 

att iaktta barns fria lek men att man genom att iaktta denna lek får möjlighet att skapa en 

förståelse för den. Vidare menar hon att det är av stor vikt att förskollärare 

kommunicerar med barn för att kunna förstå deras perspektiv på leken. Knutsdotter 

Olofsson (1993) belyser att de styrda aktiviteterna i många fall utgör den största delen 

av verksamheten, vilket gör att den fria leken ofta får stå tillbaka. Hon menar att det är 

betydelsefullt med struktur i vardagen och framhåller vikten av en kombination mellan 

styrda aktiviteter och fri lek för att få en väl fungerande verksamhet. Johansson och 

Pramling Samuelsson (2007) belyser att den fria leken är något mycket värdefullt och 
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något som barn har rätt till. Vidare hävdar de att barn förväntar sig att andra ska 

respektera deras fria lek.  

Det är vanligt förekommande att förskollärare känner osäkerhet kring hur stor plats den 

fria leken får ha i verksamheten, framhåller Knutsdotter Olofsson (1996). Osäkerheten 

handlar enligt författaren om huruvida den fria lekens innehåll motsvarar det innehåll 

som enligt läroplanen för förskolan ska finnas med i verksamheten. På grund av 

rådvillheten kring verksamhetens innehåll är det tämligen vanligt att förskollärare 

avbryter den fria leken för planerad aktivitet som exempelvis språksamling, 

matematiksamling eller skapande verksamhet, menar Knutsdotter Olofsson. Detta 

belyser även Ekelund (2009) som menar att observationer tyder på att vuxna ofta 

omedvetet förstör barns fria lek. Författaren hävdar att det sker då förskollärare går in 

och styr eller avbryter när barn leker till fördel för en planerad aktivitet.  

Enligt Knutsdotter Olofsson (1996) bör förskollärarna utgå från barnen när de planerar 

verksamhetens styrda aktiviteter för att inte riskera att avbryta någon påbörjad lek. Detta 

belyser även Pramling Samuelsson och Sheridan (1999), som betonar vikten av att ge 

barnen tid till att leka utan avbrott och hävdar att det tar tid att leka. 

Knutsdotter Olofsson (1993) belyser att barn blir lugna och trygga när de får möjlighet 

att leka färdigt utan att bli avbrutna.  Hon menar även att barn som får leka färdigt 

lättare kan avbryta sin fria lek när det är nödvändigt. Knutsdotter Olofsson (1996) anser 

att det är en kvalitet att kunna bortse från planeringen för att följa barnens behov och 

intressen. Hon framhåller att läroplansmålen kan uppfyllas utan en förutbestämd 

planering men att förskollärare kan ha vissa svårigheter med detta. Deras dilemma är 

vanligen osäkerheten kring huruvida läroplansmålen uppnås eller inte om planeringen 

inte fullföljs.   

 

2.4 Förskollärarens roll i den fria leken  
 

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

kompetens och utveckla nya kunskaper och insikter (Utbildningsdepartementet, 1998, s. 

6). Detta vidhåller även Pramling Samuelsson och Sheridan (1999) som anser att det är 

fördelaktigt att förskollärare aktivt är närvarande för att stödja och utveckla barns fria 

lek.  

En osäkerhet som ofta infinner sig hos förskollärare handlar om vilken roll de bör ha i 

fri lek, menar Knutsdotter Olofsson (1993). Även Welén (2003) tar upp detta och 

framhåller att det tidigare funnits en osäkerhet kring förskollärarens roll i den fria leken. 

Många förskollärare har varit rädda för att ta en dominerande roll och på så vis riskera 

att störa barnen, vilket har bidragit till att fri lek ofta skett utan någon vuxens 

inblandning. Denna osäkerhet har även varit en bidragande orsak till att förskollärare 

inte varit tillräckligt engagerade och delaktiga i barns fria lek.  
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Wetso (2006) anser att en förskollärare som inte kan läsa av barns lek och heller inte 

visar intresse för den, lätt kan störa barnen i den fria leken. Hon menar att det är av stor 

vikt att förskollärare läser av barns signaler för att på så vis kunna anpassa sig efter 

dem. Genom denna avläsning menar författaren att förskollärare minskar risken att 

förstöra barns lek samt kan hjälpa dem att vidareutveckla den. Om en förskollärare 

uttalar sig om sådant som inte stämmer överens med barnens tankar om leken, kan 

barnens låtsatsvärld lösas upp vilket gör att den fria leken avstannar. 

Enligt Knutsdotter Olofsson (1993) har förskollärare en viktig uppgift i form av att vara 

närvarande och observera barns fria lek. Hon belyser att barn genom stöd från vuxna 

utvecklar sin lek samt leker mer och under längre tid. Författaren hävdar att en vuxens 

närvaro i den fria leken ger förutsättningar för en harmonisk lek.  

Johansson och Pramling Samuelsson (2007) tar upp fem huvudkategorier som beskriver 

barns syn på förskollärarens roll i den fria leken. Dessa är att barn vill: 

1) ha stöd och hjälp i lek och lärande 

2) bli sedda av läraren 

3) uppmärksamma läraren på regelbrott 

4) ha information från läraren 

5) ha läraren med i sin lek (Johansson och Pramling Samuelsson, 2007, s. 93) 

Enligt Johansson och Pramling Samuelsson (2007) involverar barn endast i liten 

utsträckning förskollärare i sina fria lekar. De väljer mestadels att göra sådant som de 

behärskar utan stöd från någon vuxen och tar hellre kontakt med sina kompisar, 

förklarar författarna. De menar att en bidragande orsak till detta kan vara att 

förskollärare i stor utsträckning agerar som servicepersoner istället för att stödja och 

utmana barnen att själva lösa de problem som uppstår. Detta kan komma sig av att 

förskollärare är rädda för att störa och därmed förstöra barns fria lek. 

Johansson och Pramling Samuelsson (2007) ser förskollärares avståndstagande till fri 

lek som ett problem. De menar att förskollärare genom det kan gå miste om viktiga 

ögonblick i leken då barn bjuder in till möten mellan lek och lärande. Författarna hävdar 

dock att yngre barn i större utsträckning än äldre barn inbjuder till fri lek och 

kommunikation tillsammans med vuxna. De förklarar att det troligen beror på att 

förskollärare ofta är fysiskt närmre yngre barn, vilket naturligt leder till mer 

kommunikation mellan barn och förskollärare. Även Löfdahl (2002) belyser vikten av 

att kommunicera med barn under tiden som de leker då det är under den tiden som 

intresset finns. Hon hävdar att det krävs ett aktivt engagemang och ett deltagande på 

barnens villkor av förskolläraren för att inte förstöra leken.   

 
2.5 Att leka för att lära 
 

Welén (2003) belyser att trots att många delar uppfattningen att barn lär genom fri lek, 

har man inom förskolan ändå inte uppfattat den fria leken som något som omedelbart 
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gynnar inlärningen. Hon förklarar att det märks då både barn och förskollärare ofta 

uttrycker att de ”bara har lekt”. Det är vanligt att vuxna uppfattar fri lek som en roande 

verksamhet som inte har någon större betydelse för barns utveckling. Ekelund (2009) 

hävdar att det är vanligt att vuxna skiljer på begreppen leka och lära. Vidare menar hon 

att det inte finns någon anledning att särskilja dessa begrepp på förskolan, då de går 

hand i hand på ett naturligt sätt för yngre barn. Ekelund belyser vikten av att ta till vara 

på barns nyfikenhet genom att föra in lärandet i den fria leken.  

Även Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2003) tar upp begreppen lärande 

och lek samt hur människor i allmänhet tolkar dem. Till skillnad från Ekelund (2009) 

hävdar Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2003) att barn faktiskt skiljer på 

begreppen lek och lärande, även om de inte ger uttryck för just dessa benämningar. De 

menar att det är vanligt förekommande att även vuxna upplever lärande och lek som två 

fenomen, åtskilda från varandra, något som även Johansson och Pramling Samuelsson 

(2007) belyser. Vidare framhåller Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2003) 

att en vedertagen uppfattning är att barn lär genom lek. Trots detta anser de att det är två 

skilda begrepp som påverkas av varandra.  

Johansson och Pramling Samuelsson (2007) tar även de upp begreppen lek och lärande. 

De menar att lek och lärande är två skilda begrepp som har helt olika dimensioner då ett 

barn som leker måste kunna lämna sig själv och frångå verkligheten, medan lärandet 

däremot är riktat mot individen själv. Vidare anser författarna dock att lek och lärande 

har flera gemensamma karaktäristiska drag. Johansson och Pramling Samuelsson 

belyser att det som krävs för att lek och lärande faktiskt ska kunna integreras med 

varandra är att de vuxna följer med i det lekfulla som är naturligt för barn.  

 

Welén (2003) förklarar att det är av stor vikt att förskollärare förstår betydelsen av fri 

lek för att kunna motivera den för politiker och föräldrar. Pramling Samuelsson och 

Sheridan (1999) belyser vikten av att det finns ett samarbete mellan förskollärare och 

föräldrar. Författarna menar att förskolan ska vara ett komplement till hemmet vilket 

innebär att detta samarbete är av stor vikt. Vidare hävdar de att ett samarbete innebär att 

föräldrarna ska ha möjlighet att påverka verksamheten, vilket de menar kräver att de får 

insikt i den.  

Welén (2003) belyser att många föräldrar ser fri lek som ”bara” lek och inget som barn 

utvecklas av. Vidare tar hon upp att förskollärare upplevt att de fått stå till svars för fria 

leken då föräldrar inte sett nyttan med den. Pramling Samuelsson och Sheridan (1999) 

framhåller att det är viktigt att förskollärarna informerar föräldrarna om vilka arbetssätt 

de använder sig av. De menar att detta krävs för att föräldrarna ska få förståelse för 

metoden som används samt ha möjlighet att komma med synpunkter. Vidare har de som 

åsikt att det är omöjligt för föräldrar att komma med synpunkter om de inte har någon 

kunskap om vad syftet med olika pedagogiska aktiviteter är. Genom en kontinuerlig 

kontakt om hur barnet utvecklas, lär och trivs skapas förtroende mellan föräldrar och 

förskollärare och ömsesidighet utvecklas, menar författarna.  
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3 Teoretisk utgångspunkt 
 
Claesson (2002) tar upp tre idémässigt skilda inriktningar som beskriver hur människor 

tänker och erfar saker och ting; dessa är konstruktivism, sociokulturell inriktning och 

fenomenografi. Vidare belyser författaren att fenomenografin är den yngsta av de tre 

inriktningarna och även den minst utbredda. Den fenomenografiska inriktningen 

startades vid Göteborgs universitet på 1970-talet under ledning av Ference Marton. 

Marton ledde en forskningsgrupp som kallades för INOM-gruppen. De sökte bland 

annat svar på frågor om vilka samband som finns mellan hur människor tänker om 

studier och hur de sedan genomför dem. Gruppen intresserade sig även för hur 

människors tänkande förändras då de genomfört en studie. Så småningom 

koncentrerade de sig dock främst på att kartlägga människors uppfattningar av olika 

fenomen vilket är det som de flesta fenomenografiska studier går ut på. Detta stämmer 

även överens med det denna studie handlar om, då syftet är att ta reda på förskollärares 

olika uppfattningar om den fria lekens utrymme i förskoleverksamheten.  

Vi har inspirerats av den fenomenografiska ansatsen vilken enligt Marton (2000) inte är 

en speciell metod även om den förknippas med vissa metodiska element. Författaren 

framhåller att fenomenografin snarare är ett sätt att formulera och hantera olika 

forskningsfrågor. Vidare menar han att fenomenografin är en specialisering som 

framförallt uppmärksammar frågor som rör lärande och förståelse i en pedagogisk miljö.  

Enligt Stukát (2005) fokuserar denna ansats på hur och vad någon lär sig och vill ta reda 

på hur människor uppfattar sin omvärld och inriktar sig mot innebörder snarare än 

förklaringar. I vår studie har förskollärare gett uttryck för sina uppfattningar om fri lek 

och vad dessa åsikter får för innebörd i verksamheten. De har bidragit med sina 

förklaringar, men studien har inte syftat till att hitta några ”rätta” svar. 

Enligt Stukát (2005) handlar en fenomenografisk studie om att kunna identifiera olika 

uppfattningar och jämföra dem med varandra för att på så vis upptäcka de variationer 

som finns. I studien har vi genom intervjuer kunnat identifiera förskollärares olika 

uppfattningar om den fria leken i förskolan. Utöver det har vi haft möjlighet att jämföra 

förskollärares uppfattningar om ämnet för att upptäcka skillnader och likheter. Att ta 

reda på hur människor tänker om eller uppfattar något kallas enligt Claesson (2002) för 

”andra ordningens perspektiv”. Vidare framhåller författaren att ”första ordningens 

perspektiv” innebär att någon beskriver ett fenomen utan att problematisera. Studien har 

gått ut på att ta reda på förskollärares olika uppfattningar samt att problematisera dessa, 

vilket stämmer överens med Claessons beskrivning av ”andra ordningens perspektiv”.  

Stukát (2005) framhåller att den vanligaste undersökningsmetoden inom 

fenomenografin är öppna, kvalitativa intervjuer där respondenten får uttrycka sina 

åsikter om det valda ämnet. I likhet med den metod som Stukát tar upp har vi använt oss 

av öppna frågor och varit noggranna med att respondenterna fått utrymme att uttrycka 

sig fritt. Efter transkribering av intervjuerna görs en analys stegvis för att kunna 

upptäcka mönster och kategorisera respondenternas uppfattningar, förklarar Stukát. För 

att kunna kategorisera respondenternas svar gjordes markeringar i transkriberingarna 



Högskolan Skövde 

Maria Lackdal  

Hanna Liljegren 

 
 

10 
 

och därefter skapades lämpliga rubriker. I studien har inte fokus legat på att uppskatta 

antalet respondenter som delat samma åsikt utan vikten har legat på att urskilja de 

åsikter som finns. Detta är något som Stukát belyser, han menar att det inom 

fenomenografin inte är relevant att uppskatta hur många som delar samma åsikter. 

Istället är målet att hitta kvalitativt olika uppfattningar som kan täcka större delen av 

variationen i uppfattningar (Stukát, 2005, s.34). 
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4 Metod  
 
Syftet med studien är att undersöka förskollärares uppfattningar om betydelsen av den 

fria leken på förskolan. I metodkapitlet följer en beskrivning av studiens metod samt 

vilken betydelse denna kan ha haft för studien. Nedan redogörs för valt tillvägagångssätt 

samt hur urval och analys av insamlat material har genomförts. 

 
4.1 Metodval   
 

Enligt Bell (2000) är det en fördel att känna till för- och nackdelar med olika metodiska 

angreppssätt. Detta skapar förutsättningar för att välja den metod som är lämpligast för 

studien som ska genomföras. Fördelen med en kvalitativ metod är enligt Patel och 

Davidson (1994) att kunskapen som erhålls är djupare än kunskap som erhålls vid en 

kvantitativ metod.  

Fördelar som finns med en kvantitativ studie är enligt Stukát (2005) att det ofta går att 

dra säkra slutsatser samt att resultatet kan generaliseras och representera fler än de som 

deltagit i studien. Genom den kvantitativa metoden kan man således, till skillnad från 

den kvalitativa, nå stora och representativa grupper. Stukát belyser några nackdelar han 

kan se med den kvantitativa metoden. Denna form av metod får ofta en bredd i resultatet 

vilket dock får som följd att studien saknar djup. Patel och Davidson (1994) belyser 

detta och menar att kunskapen vid en kvantitativ studie är mer splittrad och saknar ett 

sammanhang jämfört med den kvalitativa. 

Vi valde att göra en kvalitativ studie då vi ansåg den mest lämplig utifrån syfte och 

frågeställningar. Stukát (2005) och Bell (2000) framhåller vikten av att inte oreflekterat 

välja en metod då de menar att olika problem löses på olika sätt. De belyser därför 

vikten av att kontrollera metodens lämplighet innan man bestämmer sig. En kvalitativ 

studie innebär enligt Patel och Davidson (1994) att man analyserar verbalt material. 

Vidare belyser författarna att det första steget i att välja metod är att ta reda på vilken 

sorts information som ska studeras. Studiens problem handlade om att tolka och förstå 

vad människor upplever och utifrån Patel och Davidson är då en kvalitativ studie att 

föredra. Detta betonar även Bell (2000) som förklarar att den kvalitativa metodens mål 

snarare är att skapa en insikt än att få fram säker fakta. Studien gjordes med 

utgångspunkt i intervjuer med sex utvalda förskollärare. 

Carlsson (1991) menar att en kvalitativ intervju utvecklar idéer och hypoteser om ett 

fenomen snarare än att bekräfta tidigare tankar om ämnet. Även Stukát (2005) belyser 
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det och framhåller att grundläggande för ett kvalitativt synsätt är att tolka och förstå 

respondentens svar och inte dra allmänna slutsatser och därmed tro att svaret är 

generellt för alla förskollärare. Detta är något som vi tagit fasta på vid våra intervjuer 

och analys av resultat. 

 
4.2 Urval 
 

Studien har genomförts med sex förskollärare som är verksamma på olika förskolor, 

inom samma kommun, i Västra Götalands län. Stukát (2005) belyser olika former av 

urval och menar att i en kvalitativ studie kan ett strategiskt urval vara att föredra. Detta 

innebär att intervjuaren väljer ut vilka variabler som ska vara representerade i studien. 

Dessa variabler används för att skapa en variation och en bredd bland respondenterna. I 

denna studie innebar dessa variabler att skapa en bredd vad gäller ålder och 

arbetslivserfarenhet hos respondenterna.  Åldern på respondenterna varierade mellan 25 

och 55 år. Deras arbetslivserfarenhet som förskollärare sträckte sig mellan 1 och 30 år. 

Detta är något som Bell (2000) belyser, hon menar att oavsett studiens storlek är det av 

stor vikt att arbeta för att skapa ett representativt urval. Stukát (2005) framhåller att 

ambitionen bör vara att ha en undersökningsgrupp där resultatet inte är begränsat till 

just den grupp som undersöks. Studiens undersökningsgrupp har, som Stukát 

förespråkar, en bredd både vad gäller ålder, arbetslivserfarenhet och arbetsplats vilket 

gör att resultatet till viss del skulle kunna bli det samma även med andra respondenter. 

Patel och Davidson (1994) menar att människor ofta vill kunna generalisera ett 

forskningsresultat och jämföra med andra människor som kan betraktas som jämförbara, 

vilket de menar kräver en bred undersökningsgrupp. 

Vid urvalet av respondenter menar Stukát (2005) att ett bekvämlighetsurval kan vara att 

föredra i det strategiska urvalet då det kan underlätta. Vi valde att intervjua personer 

inom vårt kontaktnät då vi ansåg att det kunde bidra till en mer givande dialog jämfört 

med intervjuer med helt nya kontakter. Uppfattningen var även att varken intervjuaren 

eller respondenten behövde känna sig underlägsen den andra, då vi befann oss på 

samma nivå. Stukát (2005) belyser dock att det kan finnas en risk att urvalet blir skevt 

då ett så kallat bekvämlighetsurval används. Han menar att detta i sin tur kan leda till ett 

missvisande resultat. Vi menar dock att bekvämlighetsurvalet inte tillämpades utan 

någon hänsyn till vilken grupp människor den skulle generera.  

En pilotintervju genomfördes för att göra det möjligt att upptäcka problem eller 

svagheter i de frågor som ställdes. Enligt Bell (2000) är en pilotintervju att föredra då 

det går att påträffa vilka frågor som är av intresse och vilka som kan uteslutas i 

nästkommande intervjuer. 



Högskolan Skövde 

Maria Lackdal  

Hanna Liljegren 

 
 

13 
 

 
4.3 Genomförande  
 

Utifrån syfte och frågeställningar utformades fem intervjufrågor som användes vid 

pilotintervjun, vilken vi sedan valde att använda oss av i resultat och diskussionsdelen. 

Efter pilotintervjun skrevs ytterligare en fråga, då vi kände att den behövdes för att 

kunna skapa ett djupare samtal och för att på ett mer utförligt sätt svara på syfte och 

frågeställningar. Resterande frågor bibehöll vi som de var från början (för 

intervjufrågor, se bilaga nr 1).  

Intervjuerna var öppna och ostrukturerade för att skapa en dialog och på så vis även föra 

fram respondentens egna tankar och åsikter på ett tydligt sätt, vilket även Carlsson 

(1991) betonar. Enligt Stukát (2005) innebär en ostrukturerad intervju att intervjuaren 

utgår från ett antal huvudfrågor och vet vilket ämnesområde som ska täckas in. Sedan 

ställs följdfrågor utifrån varje respondents svar för att uppnå syftet med intervjun. 

Stukát förklarar att intervjufrågorna inte behöver användas i en förutbestämd följd, utan 

bör ställas i den ordning som situationen inbjuder till. Bell (2000) menar däremot att 

följden på frågorna bör vara i en förutbestämd ordning då det har stor betydelse för att 

relationen mellan respondenten och intervjuaren ska fungera. Vi valde att utgå från ett 

antal huvudfrågor med en bestämd fråga att börja med. De resterande frågorna ställdes i 

den ordning som samtalet inbjöd till då vi ansåg att det resulterade i ett mer avslappnat 

samtal. Stukát (2005) menar att den ostrukturerade intervjuformen ställer höga krav på 

intervjuarens förmåga och färdigheter för att kunna ta vara på situationen och följa upp 

respondentens tankar och idéer. Enligt Bell (2000) är det av stor vikt att tänka på hur 

intervjufrågorna är formulerade. Hon menar att de inte får vara värderande eller ledande 

samt framhåller att det heller inte får finnas några outsagda antaganden. Vid 

utformningen av intervjufrågorna lades stor vikt vid att undvika de faktorer som Bell tar 

upp.  

Intervjuerna genomfördes på respektive förskola och båda intervjuarna var delaktiga för 

att kunna hjälpas åt att föra samtalet vidare. Under intervjuerna hade en av intervjuarna 

ansvaret för att ställa huvudfrågorna, medan den andra var delaktig i att ställa 

följdfrågor, vilket skedde växelvis. Detta gjordes för att skapa en tydlighet både för 

respondenten och för oss själva, då vi uppfattade att det kunde tendera att bli rörigt om 

båda intervjuarna ställde huvudfrågor. Enligt oss var det en fördel att båda var delaktiga 

då den ena kunde lägga märke till saker som den andra inte uppmärksammade, 

exempelvis pauser, suckar och nyanseringar från respondenten. Även Carlsson (1991) 

belyser detta då han skriver att det är betydelsefullt att intervjuaren registrerar det som 

inte sagts, det vill säga det som respondenten medvetet eller omedvetet har utelämnat. 

Efter varje intervju skrevs några rader ner utifrån de tankar som uppkommit under 

intervjun, rörande sådant som respondenten avsiktligt eller ovetandes hade gett uttryck 

för. Patel och Davidson (1994) menar att denna del i processen är viktig, då dessa tankar 

kan komma till stor användning vid den slutgiltiga analysen av arbetet. 
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Alla intervjuer spelades in för att de skulle kunna transkriberas efteråt, vilket vi hade 

förberett respondenterna på i förväg. Bell (2000) belyser vikten av att dokumentera de 

svar som respondenten ger genom att banda intervjun. Detta gjordes även för att vi som 

intervjuare i efterhand skulle kunna lyssna och genom det kontrollera att vår uppfattning 

om vad respondenten svarat stämde. På så vis missade vi inte information och uttryck 

som kunde haft betydelse för hur vi tolkat det respondenten sagt. Den intervjuare som 

ställde frågor ansvarade också för att sätta på och stänga av inspelningen medan den 

andra intervjuaren vid behov gjorde anteckningar. Vid transkriberingen arbetade 

intervjuarna tillsammans genom att en skrev ner det som sades och den andra skötte 

ljuduppspelningen, detta turades intervjuarna om att göra. Vi ansåg att detta 

tillvägagångssätt var det mest tidseffektiva och en fördel var att båda fick bearbeta alla 

intervjuerna.  

Avslutningsvis sammanställdes och jämfördes förskollärarnas åsikter samt att deras 

tankar sattes i relation till tidigare forskning. 

 
4.4 Analys 
 

Efter varje genomförd intervju skrevs tankar ned som uppkommit under intervjun. Patel 

och Davidson (1994) belyser vikten av att dokumentera tankar som dyker upp och 

menar att detta har stor betydelse för den slutliga analysen. Materialet som fanns att 

tillgå i analysen var svaren från intervjuerna. Dessa svar transkriberades så att varje 

intervju fanns nedskriven i sin helhet för att överskådligt kunna ta del av vad varje 

respondent svarat. Varje transkriberingsmaterial lästes noggrant igenom för att finna 

mönster, likheter och skillnader mellan respondenternas utsagor, för att göra detta 

tydligt användes överstrykningspennor i olika färger för olika områden. Patel och 

Davidson belyser att målet med detta arbete är att finna mönster, teman och kategorier i 

materialet. Författarna framhåller vikten av att läsa igenom det insamlade textmaterialet 

flera gånger samt att man med fördel kan läsa med penna i handen för att kunna göra 

markeringar och anteckningar.  

Vidare belyser Patel och Davidson (1994) att det är denna läsning som ligger till grund 

för resultatet och att det därför är viktigt att lägga ner både tid och energi på den. Utifrån 

detta utformades huvudrubriker som ansågs lämpliga utifrån de mönster, kategorier, 

skillnader och likheter vi funnit. Därefter kategoriserades material som ansågs relevant i 

förhållande till syfte och frågeställningar in under huvudrubrikerna. Valet att arbeta med 

ett transkriberingsmaterial åt gången gjordes då det ansågs bli mer lättöverskådligt och 

risken att missa viktigt material minskades. Efter att allt som var väsentligt för syfte och 

frågeställningar kategoriserats in under huvudrubrikerna lästes detta noga för att på ett 

tydligt sätt kunna koppla samman respondenternas svar till varandra samt påvisa 

mönster, kategorier, skillnader och likheter mellan dem. De rubriker som resultatet 

består av är bland annat de huvudrubriker som vi haft från början. Vissa rubriker har 

dock lagts till för att skapa ett mer överskådligt och lättläst resultat.  
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4.5 Trovärdighet 
 

Studien har genomförts med hjälp av en kvalitativ metod. Studiens giltighet anser vi har 

styrkts genom valet av metod då en kvalitativ metod enligt Patel och Davidson (1994) är 

att föredra då syftet handlar om att tolka och förstå vad människor upplever. Bell (2000) 

belyser att den kvalitativa metoden är att föredra då syftet är att skapa en insikt snarare 

än att få fram säker fakta. Patel och Davidson (1994) betonar vikten av att det insamlade 

materialet har en god kvalitet och är tillräckligt för att resultatet ska bli trovärdigt. För 

att eftersträva detta valde vi att genomföra än pilotstudie med en förskollärare. Denna 

gav oss möjlighet att reflektera över om de frågor som ställts var tillräckliga för att 

skapa ett trovärdigt resultat. Frågorna som användes vid pilotintervjun ansågs som 

tillförlitliga, varför dessa oförändrat användes under de resterande intervjuerna. 

Eftersträvan om att skapa ett så rikt material som var möjligt bidrog till att frågorna 

kompletterades med ytterligare än fråga för att vi skulle vara helt säkra på att syfte och 

frågeställningar blev besvarade.  

Urvalet av respondenter gjordes enligt ett så kallat bekvämlighetsurval vilket enligt 

Stukát (2005) kan medföra en risk att urvalet blir skevt och resultera i ett missvisande 

resultat. Vi har dock som åsikt att vårt val trots bekvämlighetsurvalet resulterat i ett 

trovärdigt resultat då vi har tagit hänsyn till vilka respondenter som valts för att ett 

trovärdigt resultat skulle kunna skapas. För att finna lämpliga respondenter har vi inte 

oreflekterat valt förskollärare, utan lagt vikt vid att det skulle vara respondenter som vi 

träffat men inte haft en nära relation till. Vi menar att detta varit gynnande då en 

avslappnad miljö kunnat skapas och att detta bidragit till tillförlitliga svar. Vi har 

dessutom tagit hänsyn till respondenternas ålder och arbetslivserfarenhet då vi såg 

denna variation som en fördel för studiens trovärdighet.  

Vid intervjuerna har vi båda varit delaktiga vilket vi anser är en styrka då Carlsson 

(1991) belyser vikten av att den som intervjuar registrerar respondentens uttryck, 

kroppsspråk samt sådant som går att utläsa mellan raderna. Tack vare att båda varit 

delaktiga har vi haft stora möjligheter att registrera mer än om vi varit ensamma vid 

intervjuerna, något som skapar ett mer trovärdigt resultat. Vid intervjuerna har stort 

fokus lagts vid att inte på något sätt påverka respondenterna i dess svar. Bell (2000) 

framhåller att det gäller för intervjuaren att vara så objektiv som möjligt. Genom att vi 

undvikit att ställa ledande frågor, visat reaktioner på respondentens svar eller gjort egna 

antaganden anser vi att vi kunnat undvika att respondenterna och deras svar blivit 

påverkade. Direkt efter varje intervju skrevs tankar som uppkommit ned, detta är något 

som Patel och Davidson (1994) belyser har stor betydelse för den slutliga analysen.  

Alla intervjuer spelades in då vi såg detta som en mycket viktig del i studien för att vi 

vid analysen skulle kunna lyssna på intervjuerna igen och därmed säkerhetsställa att vi 

tolkat det respondenterna uttryckt rätt. Bell (2000) framhåller att det är av stor vikt att 

spela in intervjuerna för det kommande arbetet med analysen. Efter att intervjuerna 
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genomförts transkriberades dessa för att vi vid analysen skulle ha tillgång till dem i sin 

helhet. Vi menar att detta skapar en trovärdighet i resultatet då vi haft transkriberingarna 

som stöd under hela analysprocessen vilket minskar risken för feltolkningar och ett 

missvisande resultat. Vid analysen lästes sedan transkriberingarna igenom ett flertal 

gånger för att kunna kategorisera det som var relevant för syfte och frågeställningar. 

Denna läsning tog tid och gavs stort utrymme vilket enligt Patel och Davidson (1994) är 

nödvändigt då den har betydelse för det slutliga resultatet.  

Metoden som använts under studiens genomförande har noggrant beskrivits vilket gör 

det möjligt för läsaren att ta del av de val som gjorts. Patel och Davidson (1994) belyser 

att detta är av stor vikt och något som höjer trovärdigheten.  

 

4.6 Forskningsetik   
 

Bell (2000) tar upp etiska regler och förhållningssätt som bör beaktas i en studie. Hon 

hävdar att det är betydelsefullt att som forskare och student tänka igenom hur man kan 

tillförsäkra integritet, konfidentialitet och frivillighet. Dessa punkter har vi tagit hänsyn 

till i vår studie då vi tydliggjorde för respondenterna att ingen obehörig skulle få tillgång 

till materialet samt informerade dem om deras anonymitet. Vi ansåg att denna 

information var betydelsefull för att respondenterna skulle våga uttrycka sina verkliga 

åsikter och inte undanhålla eventuella svar som de inte ville att någon obehörig skulle 

känna till. För att respondenternas verkliga namn inte skulle riskera att hamna i orätta 

händer använde vi oss av fingerade namn både i transkriberingarna och de anteckningar 

som gjordes under intervjuerna. 

Respondenterna var inte i någon beroendeställning till intervjuarna och kunde därför stå 

för sina uppfattningar. Medvetet valdes respondenter inom vårt kontaktnät för att 

förhindra att de, eller vi som intervjuade, skulle befinna oss i någon beroendeposition. 

Respondenterna hade även fått information om studiens syfte samt vad intervjuerna 

skulle användas till i förväg. Denna information gavs för att de skulle känna sig trygga 

med intervjusituationen och inte känna någon oro över vad materialet skulle användas 

till. Detta överensstämmer med Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (2010). 
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5 Resultat  
 
Intervjuer har genomförts med sex förskollärare i åldrarna 25-55 år som arbetar på olika 

förskolor i en kommun i Västra Götalands län. Utifrån intervjuerna har sex 

underrubriker tagits fram, under vilka det som varit relevant för syfte och 

frågeställningar lyfts fram. Dessa underrubriker är ”begreppet fri lek” där vi går igenom 

förskollärarnas uppfattningar om vad fri lek innebär och ”den fria lekens utrymme i 

verksamheten” där förskollärarna ger uttryck för hur de arbetar med fri lek. I stycket om 

”den fria lekens påverkan på barns utveckling” diskuteras vilka utvecklingsmöjligheter 

förskollärarna kan se hos barnen genom fri lek och under rubriken ”fri lek kontra styrda 

aktiviteter” ställs förskollärarnas tankar om fri lek och styrd verksamhet mot varandra. 

”Förskollärarens roll i den fria leken” tar upp förskollärarnas syn på sin egen delaktighet 

under fri lek och ”förskollärares upplevelser av föräldrars syn på fri lek” utgår från 

förskollärarnas erfarenheter om hur föräldrar upplever den fria leken på förskolan.  

Vid presentation av analysen har fiktiva namn använts i enlighet med Vetenskapsrådets 

forskningsetiska regler (2010). 

 
5.1 Begreppet fri lek 
 

Alla förskollärare är eniga om att begreppet fri lek handlar om aktiviteter som barnen 

själva väljer. Anna beskriver även fri lek i den bemärkelsen att förskollärare har placerat 

barnen vid olika stationer där de sedan får leka fritt. Daniella belyser att fri lek kan 

innebära att förskolläraren är närvarande och delaktig, men på barnens villkor. På 

liknande sätt framhåller Anna att yngre barn ofta behöver en vuxens hjälp i leken och 

menar att det är viktigt att förskollärare finns i närheten. Till skillnad från Daniella och 

Anna anser både Cecilia och Elin att fri lek, för dem, innebär att förskollärarna inte är 

involverade över huvud taget, utan istället tar en mer passiv roll för att ge barnen så 

mycket utrymme som möjligt. 

Filippa upplever att begreppet fri lek känns förlegat, enligt henne borde man istället 

kalla det ”barnens självvalda aktiviteter”. Hon menar att ”fri lek” har en negativ klang 

samt att det låter som att man släpper barnen vind för våg vilket, enligt henne, inte är 

den fria lekens innebörd. Daniella tar direkt upp att fri lek förekommer utomhus likväl 

som inomhus. Vid längre eftertanke konstaterar även de andra förskollärarna att den fria 

leken inte bara förekommer inomhus utan även ute på gården.  

Sååå, den leken som är på gården är ju också fri. […] Visst har man sina fria lekar 

utomhus. Det får man ju inte glömma, faktiskt. (Elin)       
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5.2 Den fria lekens utrymme i verksamheten 
 

Anna och Elin uttrycker att fri lek i större utsträckning finns utomhus än inomhus. De 

menar att tiden inomhus inte räcker till då arbetslaget prioriterar andra saker, som 

exempelvis temaarbeten och styrda samlingar. Vidare belyser de att det är problematiskt 

att få in mycket fri lek i en verksamhet med de yngre barnen då det är mycket rutiner 

som ska hinnas med. Anna anser att de yngsta barnen inte klarar av att hantera den fria 

leken och menar att den istället utvecklas till en enda röra men tror dock att barnen 

skulle kunna lära sig att hantera fri lek. Vidare förklarar hon att barnen på hennes 

avdelning inte leker så mycket, utan sitter med något en stund för att sedan göra något 

annat. Anna belyser dock att arbetslaget ofta styr barnens aktiviteter för att 

verksamheten ska fungera. Elin å sin sida, menar att den fria leken ofta fungerar bra 

trots barnens unga ålder samt att hon gärna hade velat se mer fri lek inomhus. Dock 

anser hon att de dagliga ”måstena” begränsar dem. Hon beskriver att de yngre barnens 

vila upptar en relativt lång tid, då de äldre barnen vanligen får tid till fri lek.  

Jag skulle vilja att det fanns, kanske, utrymme för mer fri lek. Men visst, det är ju så för 

att, och för att det ska fungera… Vi måste, vi måste ju liksom strukturera upp dagen 

ganska så för att, för att eh, för att man ska hinna med alla bitar. (Elin)  

Cecilia uttrycker att de använder sig av mycket fri lek i verksamheten. Vid längre 

eftertanke konstaterar hon dock att tiden för fri lek respektive styrda aktiviteter är 

ungefär likvärdig under en dag. Daniella betonar att den fria leken borde få större 

utrymme i verksamheten, hon anser att även om barnen leker mycket så utnyttjas inte 

leken på rätt sätt. Med det menar hon att förskollärarna ofta tar till den fria leken för att 

de ska hinna att till exempel torka av borden och plocka i ordning efter maten. Det är 

vid dessa tillfällen, påpekar Daniella, som de lätt ”tappar” barnen och de inte vet vad de 

ska göra.   

Enligt Filippa har den fria leken en naturlig plats i verksamheten och hon förklarar att 

barnen får välja vad de vill leka med och sedan hålla sig till den aktiviteten en stund. 

Hon betonar vikten av att barn själva får bestämma vad de vill göra eftersom 

förskoleverksamheten ska vara barnens värld. Även Cecilia tar upp att barnen bör 

stanna en stund i en aktivitet då hon anser att det bidrar till en lugnare miljö. Samtidigt 

påpekar hon att en fri lek inte måste stanna i ett rum utan kan förflytta sig i de olika 

rummen för att på så vis få leken att leva vidare.  

Om man säger sakerna i dockvrån, dom är ju inte fastlåsta i det rummet, dom kan gå på 

picknick till ett annat rum. Att man liksom bjuder på det, bara dom städar efter sig 

(skratt). Det är oftast det som många ser som problem, och det blir stökigt och det blir så 

mycket grejer. (Cecilia) 

Filippa förklarar att en liten stund av dagen går åt till att samla barnen och prata om 

vilka som är där, för att uppmärksamma varje barn. Innan maten har de dessutom en 
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reflektionssamling där barnen får berätta för varandra vad de gjort under förmiddagen 

och därmed få en möjlighet att lära av varandra. Under samlingen får barnen möjlighet 

att reflektera över vad de faktiskt gör och hur de lär sig samt träna på att stå inför andra 

och berätta, menar Filippa. 

Bettina uttrycker att de försöker låta barnen utöva fri lek i stor utsträckning. Istället för 

att alla alltid har styrd aktivitet samtidigt, väljer arbetslaget att en mindre grupp åt 

gången gör något som förskollärarna planerat. Denna tid får den resterande delen av 

barngruppen leka fritt i en lugnare och mer harmonisk miljö, tack vare att en del av 

gruppen utövar en annan aktivitet, uttrycker Bettina. Detta är något som även Elin 

belyser, hon menar att de ibland kan se bortom sin planering för att låta några barn 

stanna inne vid utevistelsen och istället få leka fritt inomhus. Ofta delar de då upp 

barnen så att en mindre grupp får vara inne, vilket hon menar skapar lugn och ro för 

barnen och en bättre lekmiljö. Vilka barn som får vara inne och leka varierar och 

bestäms genom att förskollärarna läser av gruppen för att se hur de leker, fortsätter Elin. 

Även Cecilia, Daniella och Filippa framhåller vikten av att kunna ändra i sin planering 

och utgå från barnen. De betonar att de är öppna för att läsa av barnen och anpassa 

verksamheten efter deras behov för dagen.  

Det kanske är tre, fyra barn som börjar tröttna, ”nä men vi tar frukt nu”, och så går jag ut 

med dom för vi är ändå tre pedagoger på förmiddagen så det fungerar ju att göra så. 

(Daniella) 

Daniella belyser att det är av lika stor vikt att exempelvis ha samling tidigare än planerat 

om barnen inbjuder till det, hon anser att det är deras uppgift att fånga barnen i den fria 

leken. Precis som Daniella och Elin framhåller, menar även Bettina att det ibland är 

nödvändigt att se bortom det planerade för att slippa avbryta barnen i den fria leken. 

Hon uttrycker dock att det ibland kan vara nödvändigt att avbryta den fria leken då 

barnen på avdelningen där hon arbetar leker så bra att det inte alltid finns möjlighet att 

vänta ut dem, då de ofta skulle kunna leka i flera timmar. Dock är hon av åsikten att 

man så långt det går bör undvika att avbryta den fria leken då hon upplevt att barnen blir 

gladare och mer positiva om de får leka färdigt. Likaså Filippa belyser att det i vissa fall 

kan vara nödvändigt att avbryta fri lek, för att inte hela verksamhetsplaneringen ska 

fallera. Samtidigt anser hon att barnen ska få leka färdigt i den mån det är möjligt och 

förklarar att det var mer vanligt att förskollärarna avbröt barns fria lek för några år 

sedan än vad det är idag. Anna å sin sida menar att de kan se bortom planeringen genom 

att skjuta på en styrd aktivitet men att de sällan gör det då det ofta slutar i kaos. Hon 

belyser att barnen är vana vid sina rutiner och inte klarar av dessa förändringar.  

 
5.3 Den fria lekens påverkan på barns utveckling 
 

Flera förskollärare anser att den största delen av barns utveckling sker genom den fria 

leken. De menar att denna lek gynnar barns motoriska, sociala och fysiska utveckling. 
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Elin och Anna belyser att barn i den fria leken får möjlighet att träna sig socialt genom 

att till exempel hantera konflikter och ta kontakt med den de vill leka med. Vidare 

belyser Daniella att barn bearbetar sina tankar och idéer i fri lek och genom det lär sig 

saker spontant. Hon hävdar även att barn i den fria leken bearbetar saker de gjort i de 

styrda aktiviteterna, vilket hon menar innebär att de tar till sig denna kunskap genom fri 

lek.  

Viktigt att tänka på, menar Daniella, är att inte tvinga ett barn att till exempel måla då 

detta inte gynnar barnets utveckling på något sätt. Hon anser att barnet så småningom 

kommer vilja måla när denne ser att andra barn gör det. Utveckling kan inte ske om det 

inte finns något intresse för aktiviteten, anser Daniella. Bettina hävdar precis som 

Daniella att barn utvecklas mycket genom fri lek, hon upplever att de utvecklar sitt 

sociala samspel då de får träna på att vänta på sin tur och visa hänsyn till varandra, på så 

vis tränas de även i att visa empati för varandra. Hon uttrycker att detta är något som 

barnen på hennes avdelning inte kan, men som de genom fri lek får chans att träna på, 

och framhåller att lärandet kräver träning och måste få ta tid.  

Enligt Bettina tränas språket och det matematiska tänkandet genom fri lek. Vidare 

menar hon att barn genom fri lek kan få utlopp för sin fantasi och sitt kreativa tänkande. 

Även Cecilia tar upp att den fria leken utvecklar barns fantasi och tränar deras förmåga 

att kunna inta olika roller. Hon upplever att rollekarna bidrar till att försiktiga barn 

vågar ta för sig mer och att de kan ta en ledande roll då de inte agerar som sig själva. 

Genom fri lek får barn även möjlighet att bearbeta upplevelser och erfarenheter, anser 

hon. Anna och Cecilia belyser att barn i fri lek lär av varandra och att det är något som 

är viktigt att ta tillvara på, istället för att själv hjälpa till bör förskollärarna få barnen att 

hjälpa varandra. 

 

5.4 Fri lek kontra styrda aktiviteter 
 

Alla förskollärare uttrycker att fri lek är viktigt, men att samlingarna till viss del ändå 

bör användas för att skapa en väl fungerande verksamhet. De menar att samlingarna har 

en lugnande funktion då hela gruppen samlas och kan samtala med varandra. I 

samlingen blir alla barn sedda och får möjlighet att känna sig bekräftade, anser 

förskollärarna.  Båda delarna i en kombination behövs för att få en bra verksamhet, 

menar flertalet av respondenterna. Anna förklarar att de styrda samlingarna är ett måste 

i den barngrupp där hon jobbar för att få ner ljudnivån och få ihop gruppen. Enligt Anna 

är det alltså problematiskt att utesluta de styrda aktiviteterna både för gruppens skull 

och för att de i sig är viktiga. Vidare menar hon att även den fria leken ofta är ganska 

styrd hos dem. Hon belyser att barngruppen behöver hjälp med leken på så vis att de 

vuxna föreslår vad de kan leka med och bedömer hur många barn som kan leka på 

samma ställe, för att den fria leken över huvud taget ska fungera. Elin anser att de styrda 

aktiviteterna är så viktiga att de inte alltid går att utesluta men påvisar att dessa inte 
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handlar om någon slags skolsituation. Hon berättar att dessa styrda aktiviteter ofta 

handlar om olika lekar, sånger, ramsor och liknande.  

Daniella belyser att det är de styrda aktiviteterna de alltid fokuserat på vid planering och 

liknande, men menar att de på den avdelning där hon arbetar har börjat fundera över hur 

de ska få in mer fri lek i verksamheten. Hon betonar vikten av att utgå från barnens 

intresse och anser att de bör fånga barnen och deras intresse i den fria leken. Vidare 

belyser hon att de försöker att använda sig av det de ser att barnen leker då de planerar 

styrda aktiviteter. Det kan också vara så att förskollärarna bestämt ett tema som barnen 

spinner vidare på i leken, menar Daniella, och förklarar att det är viktigt att ta till vara 

på lämpliga tillfällen att arbeta med detta. Det bästa anser hon är att fånga barnen när de 

leker något som kan förknippas med temat för att utifrån det arbeta vidare. Genom det 

menar Daniella att ett större intresse skapas samt att de styrda aktiviteterna och den fria 

leken går hand i hand. Cecilia upplever att den styrda verksamheten och den fria leken 

vävs in i varandra då barnen ofta får inspiration från de styrda aktiviteterna då de leker 

fritt. 

Bettina uttrycker att hon sett en förändring vad gäller synen på vilka aktiviteter som är 

lärande och utvecklande för barnen. Hon menar att synen tidigare varit att barn enbart 

lär och utvecklas i styrda samlingar och att fri lek ”bara” varit lek och inget som 

medfört ett lärande, hon anser dock att denna syn har förändrats. Nu ser arbetslaget 

lärandet överallt och hela tiden, vilket Bettina upplever som positivt. Hon uttrycker att 

det krävs ett intresse från barnens sida för att lärande ska kunna ske. Tidigare då man 

haft storsamlingar menar hon att det har varit svårt att få alla barn intresserade och 

därmed har det varit svårt att skapa ett lärande hos dem. Hon ser en fördel med fri lek då 

varje förskollärare har möjlighet att individualisera lärandet genom att sitta med, ställa 

frågor och vidareutveckla leken utifrån den nivå barnen befinner sig på.  Vidare belyser 

hon att förskollärare kan fånga barnens intresse i den fria leken genom att föra en dialog 

med dem utifrån lekens innehåll.  

Bettina har reflekterat över att barnen nu för tiden är mer positiva än tidigare då de 

vanligen avbröt den fria leken för styrda aktiviteter. Hon upplevde dem som tvära och 

att de hade svårt att visa glädje för att få leka, vilket hon tror kan berott på att de ofta 

blev avbrutna när de lekte. Bettina upplever att det har blivit roligare att arbeta sedan 

arbetslaget börjat fokusera mer på fri lek och mindre på styrda aktiviteter. Hon förklarar 

att de tack vare den fria leken slipper många stressmoment, vilket i sin tur har bidragit 

till att barnen blivit mer harmoniska och roligare att arbeta med. Även Filippa ser stora 

fördelar med den fria leken och upplever att barnen lär sig mer under fri lek än under 

styrda aktiviteter. Hon menar att detta beror på att barnen har större lust och motivation 

när de leker. Enligt Filippa blir barnen rastlösa och uttråkade om det blir för mycket 

styrda aktiviteter, vilket i sin tur leder till att de börjar bråka med varandra.  

De orkar ju inte, de tycker ju det är tråkigt. Det är klart att de måste få leka. (Filippa) 

Samtidigt menar Filippa att det är viktigt att barnen får träna på att sitta stilla och lära 

sig under styrda former, men hon betonar att detta måste ske på ett lustfyllt sätt. 
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5.5 Förskollärarens roll i den fria leken 
 

Enligt Filippa är det lätt att falla tillbaka i den roll som hon anser att förskollärare hade 

för några år sedan. Förr upplevde hon att förskollärare avbröt barns fria lek i större 

utsträckning än idag, då arbetslaget vanligen höll fast vid en planering och hade svårt att 

vara flexibla. Filippa menar att det är viktigt att reflektera över sin roll som förskollärare 

och påminna sig själv om vad som faktiskt är viktigt. Istället för att avbryta barn i den 

fria leken kan det vara fördelaktigt att locka med dem, uttrycker Filippa. Hon anser att 

det leder till en mer lustfylld verksamhet. 

Bettina belyser vikten av att som förskollärare undvika att störa barns fria lek, men 

menar ändå att de ibland kan behöva vara delaktiga i att påbörja leken. Hon tar upp att 

barnen kan behöva stöttning att komma igång för att veta hur de ska gå tillväga, vilket 

även Elin framhåller. Vidare menar dock Elin att hon är kluven vad gäller huruvida 

förskollärare ska vara delaktiga i den fria leken eller inte. Hon upplever att barn leker 

för lite och vill därför helst låta dem leka ostört. Daniella hävdar att förskollärare har 

som uppdrag att bjuda in till fri lek. Hon framhåller att fri lek inte uppstår utan att 

barnen blir inspirerade, vilket enligt Daniella är förskollärarnas ansvar.  

Vi måste ju inbjuda till den fria leken. Fri lek uppstår ju inte bara av sig självt, utan vi 

måste erbjuda dom. Vi har ett uppdrag i den fria leken, vi kan inte bara säga till barnen 

”gå in och gör nånting nu”. För där då, då tappar vi hela. (Daniella) 

Filippa och Bettina menar att barns fria lek ofta utgår från styrda aktiviteter och sådant 

de samtalat om under samlingar. De hävdar att barnen får mycket inspiration därifrån. 

Likaså inspirerar barnens fria lek förskollärarna när de utformar den planerade 

verksamheten, menar Filippa och förklarar att det handlar om en ömsesidig påverkan. 

Cecilia och Filippa hävdar att det är av stor betydelse att man som förskollärare låter 

barnen fatta sina egna beslut i den fria leken. Om en förskollärare stör barnen i den fria 

leken och försöker bestämma vad de ska leka, kan barnens lust och intresse hämmas, 

menar Filippa. Bettina betonar vikten av att iaktta barnen för att inte störa dem i leken i 

onödan. Hon påpekar att det är särskilt betydelsefullt att barnen får leka för sig själva 

ute på gården, utan närvarande vuxna. Vidare menar Bettina att det ger barnen en 

frihetskänsla om de får vara för sig själva när de leker utomhus, samtidigt som 

förskolläraren iakttar och reagerar om leken spårar ur. Både Anna och Filippa belyser 

att de vuxna, när det gäller inomhusleken, måste finnas nära barnen hela tiden för att de 

inte ska tappa tråden och börja springa omkring.  

Enligt Filippa krävs en förskollärares närvaro för att höja nivån på den fria leken och 

stötta barnen att utveckla den ytterligare. Detta framhåller även Bettina som menar att 

det är av stor betydelse att förskollärare är närvarande och ställer utvecklande frågor 

som för den fria leken framåt, vilket hon menar möjliggör ett lärande. Hon anser att det 

är viktigt att en förskollärare finns i närheten och samtalar med barnen samt lär dem nya 
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begrepp. Anna å sin sida framhåller vikten av att vuxna finns i närheten för att hjälpa 

barnen med kommunikation, då de ibland saknar kunskaper för att kunna göra sig 

förstådda vilket kan hindra den fria leken. Hon menar dock att det är viktigt att avvakta 

och låta barnen försöka lösa problem för att få känna att de lyckas samt att de växer med 

det.  

Daniella anser att det är en svår avvägning mellan att stötta och störa barn i fri lek. Hon 

framhåller dock vikten av att som vuxen finnas nära och menar att barnen håller fast vid 

den fria leken längre om det finns en vuxen i närheten även om denne inte är delaktig 

utan bara finns där. Vidare menar Daniella att de vuxna måste ta sig tid att vara nära 

barnen i den fria leken och inte använda sig av leken för att de ska kunna göra något 

annat. Hon anser att det handlar om att prioritera, och förklarar att det är viktigt att se 

vad som händer i barns fria lek istället för att göra något annat. Förskollärarna är olika 

bra på detta, menar Daniella. Det är något som även Filippa belyser då hon påpekar 

vikten av att förskollärare är delaktiga i barnens lek för att lära känna barnen och kunna 

sätta sig in i deras tankar och idéer. Hon förklarar att det är något de arbetar mycket med 

på förskolan, i den utsträckning det är möjligt. Om förskollärare är närvarande skapas 

lugnare lekar som kan fortgå under längre tid, menar Filippa. Hon upplever att barnen 

blir mer rastlösa och nervösa om förskollärare inte är delaktiga i den fria leken. Bettina 

och Filippa framhåller att det är betydelsefullt att vara uppmärksam på barn som har 

svårt att komma igång att leka. Att hjälpa dessa barn att starta upp en lek eller komma in 

i en lek som redan påbörjats är av stor vikt och förskollärarnas uppdrag, enligt Bettina. 

Filippa förklarar att förskollärare kan inta en roll i den fria leken och därmed få med de 

barn som är lite utanför.  

 

5.5.1 Förskollärarens roll för att skapa förståelse för fri lek 
 

Daniella och Elin upplever att föräldrar tycker att fri lek är ”bara” lek och att de inte 

förstår att den fria leken för med sig ett lärande. Hon känner att det tyvärr fortfarande 

finns åsikter om att det är i de styrda aktiviteterna som barn utvecklas. Utifrån detta 

anser Daniella att det är av stor vikt att dokumentera barns fria lek för att kunna visa vad 

de faktiskt tränar genom den. Daniella har dock inte upplevt att föräldrarnas tankar 

påverkat deras arbetssätt, men menar ändå att det är viktigt att kunna förklara på vilket 

sätt fri lek gynnar barns utveckling om frågan uppkommer.  

Bettina uttrycker att en del föräldrar till en början ifrågasatte varför de sällan har styrda 

aktiviteter på avdelningen. Hon berättar att förskollärarna under ett föräldramöte 

förklarade hur de ser på lärande samt visade bilder på den fria leken och utifrån dessa 

belyste vilket lärande olika situationer för med sig. Detta bidrog i sin tur till att 

föräldrarna fick en ökad förståelse och därmed en positiv syn på fri lek i förskolan.  

Det var en förälder som sa det på föräldramötet att ”det är så roligt att ni, att vi ser att 

liksom lärandet kommer in på ett så naturligt sätt och att det inte är så tillrättalagt 

liksom”. (Bettina) 
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Elin har inte varit med om att någon förälder ifrågasatt verksamheten om de uteslutit 

styrda aktiviteter, men tror att de skulle göra det om det hände allt för ofta. Enligt 

Filippa har föräldrar enbart varit positiva till fri lek i verksamheten. Hon förklarar att 

grundtanken med deras verksamhet är att alla lär lika mycket av varandra oberoende av 

ifall det rör sig om fri lek eller styrda aktiviteter. Filippa menar att detta tankesätt är 

föräldrarna väl införstådda med. 

Barn lär mig lika mycket som jag kan lära dem. (Filippa)  

 

5.6 Resultatsammanfattning 
 

Alla förskollärare ger uttryck för att de anser att fri lek är en viktig del i verksamheten. 

De flesta upplever det dock problematiskt och svårt att få tid till fri lek då det finns 

mycket rutiner som sätter stopp. Trots deras positiva tankar om fri lek är de av den 

åsikten att styrda aktiviteter är nödvändiga då de menar att dessa skapar en för barnen 

gynnande lärandesituation. Dessutom anser de flesta av förskollärarna att de styrda 

aktiviteterna krävs då de har en lugnande effekt på barnen, vilket leder till en lugnare 

miljö. En förskollärare tar dock upp att barnen blivit mer harmoniska och glada sedan 

de börjat använda sig av mer fri lek i verksamheten. Förskollärarna har som åsikt att 

barn utvecklas mycket och att den utveckling som sker med hjälp av styrda aktiviteter 

egentligen lika gärna kan ske genom fri lek.  

När det gäller hur vuxna ska förhålla sig till barn som leker är de intervjuade 

förskollärarna av olika åsikter. Några anser att det är av största vikt att förskollärare är 

nära och ibland även delaktiga i den fria leken medan de andra anser att barnen ska få 

leka ostört av vuxna och menar att det gynnar dem mer. Förskollärarna ger uttryck för 

att det är nödvändigt att tydliggöra för barnens föräldrar vad de har för tanke med den 

fria leken och på vilket sätt den gynnar barnen. De menar att detta bidrar till en större 

förståelse för verksamheten hos föräldrarna.  
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6 Diskussion  
 
Här efterföljs en diskussion om metoden som använts vid genomförandet av studien 

samt på vilket sätt den kan ha påverkat resultatet. Nedan diskuteras även resultatet i 

förhållande till våra tankar och tidigare forskning.  

 
6.1 Metoddiskussion 
 

Patel och Davidson (1994) samt Bell (2000) menar att en kvalitativ studie är att föredra 

när det handlar om att förstå vad människor upplever. Efter genomförd studie håller vi 

med författarna då vi menar att den kvalitativa studien fungerat bra. Möjligheten har 

inte funnits att intervjua en stor mängd förskollärare, genom att vi ställt fler följdfrågor 

har vi istället gått på djupet i de intervjuer som genomförts. I fortsatta studier hade det 

varit intressant att intervjua fler förskollärare för att få en större bredd, vilket vi menar 

kunde gjort att fler mönster och kategorier kunnat synliggöras mellan olika 

förskollärare.  

Vi har inspirerats av den fenomenografiska forskningsansatsen, vilket enligt Claesson 

(2002) innebär att ta reda på människors uppfattningar om ett ämne. Detta stämmer bra 

överens med studiens syfte, då den inte syftar till att ta reda på vad som är rätt eller fel 

utan förskollärares egna uppfattningar om fri lek.  

Studiens utgångspunkt har varit intervjuer med sex förskollärare. Denna metod anser vi 

har varit lämplig för innehållet i studien. Intervjuer har varit en bra form då vi kunnat 

ställa följdfrågor under tiden för att vara säkra på att vi inte missuppfattat det 

respondenterna uttryckt. Genom en öppen intervju har vi även kunnat föra en dialog 

med respondenten för att få tydliga svar där vi kan vara säkra på att vi tolkat 

respondenternas svar rätt. Att använda sig av intervju som metod menar vi dock skulle 

kunnat bidra till att respondenterna svarat det de tyckt låter bra eller som de trott att vi 

velat höra, eftersom de gentemot oss inte är anonyma. I en enkätundersökning hade 

respondenterna haft möjlighet att vara helt anonyma även för oss vilket kunde haft 

betydelse för svaren som de gav. Detta hade dock ökat risken att vi tolkat deras svar på 

fel sätt vilket kunde fört med sig ett mindre trovärdigt resultat.  

En risk som finns med intervjumetoden är att de som intervjuar ställer ledande eller 

värderande frågor vilket i så fall kan påverka resultatets trovärdighet. Vid intervjuerna 

har vi varit uppmärksamma på hur frågorna ställts till respondenterna för att minska 

risken att påverka resultatet. I några få fall har vi dock förstått att det är lätt att bli 
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ledande eller värderande under intervjuer. Vi upplever däremot inte att dessa få tillfällen 

påverkat resultatet eftersom respondenterna haft tydliga åsikter om ämnet fri lek. Vi ser 

ändå att det kunde varit en fördel för studien om vi varit mer vana vid att utföra 

intervjuer då studien genomfördes. Detta kunde gjort att vi under intervjuerna lättare 

kommit på fler lämpliga följdfrågor. Stukát (2005) belyser att denna form av intervju 

ställer höga krav på intervjuarens förmåga att genomföra intervju. Vi håller med Stukát 

och har som åsikt att intervjustudiers trovärdighet ökar då de genomförs av personer 

som är vana att intervjua och har en bra intervjuteknik. Samtidigt räcker det inte med en 

bra teknik, utan kunskap inom studiens ämne är av stor vikt för att kunna förstå och 

tolka det som respondenten säger.  

Intervjuerna transkriberades vilket upplevts som ett stöd och en säkerhet i studien. Vi 

menar att transkriberingarna har varit bra då det funnits möjlighet att gå tillbaka till 

dem. Då osäkerhet uppstått om det som skrivits i resultatet har transkriberingarna hjälpt 

oss att skapa ett så trovärdigt resultat som möjligt.  

 
6.2 Resultatdiskussion 
 

Nedan följer en resultatdiskussion där våra tankar, tidigare forskning och 

respondenternas svar diskuteras i förhållande till varandra. 

 

6.2.1 Begreppet fri lek 

Alla förskollärare var överens om att begreppet fri lek innebar aktiviteter som barn 

själva har valt. Anna gav uttryck för att de arbetade med lekstationer som barnen blev 

placerade vid, vilket hon tog upp i sin beskrivning av den fria leken på förskolan. Vi 

ställer oss frågande till om man verkligen kan kalla detta för fri lek, då barnen inte 

själva får vara med och välja sin egen aktivitet. Enligt oss innebär fri lek, precis som 

alla förskollärare var överens om, att barnen själva får välja vad de vill göra.  

Vi har reflekterat över att förskollärare främst fokuserat på inomhuslek och inte 

utomhuslek då vi pratat om fri lek. Daniella tog dock genast upp att fri lek finns både 

inne och ute. Vår uppfattning är att förskollärare inte tänker på att ta tillvara på 

utevistelsen och vad den har att tillföra. För många förskollärare upplever vi att 

utevistelsen till största delen handlar om att barnen ska få frisk luft och att de därför 

glömmer att ta tillvara på denna tids lärandetillfälle. 
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6.2.2 Den fria lekens utrymme i verksamheten 

Under intervjuerna uttryckte förskollärarna mer eller mindre att de anser att fri lek är en 

viktig del av verksamheten. Detta belyser även Pramling Samuelsson och Asplund 

Carlsson (2003) som menar att den fria leken bör ha en central plats i förskolan. Genom 

intervjuerna har vi fått uppfattningen att även förskollärare har som åsikt att den fria 

leken bör finnas med som en central del i verksamheten. Vår tolkning är att 

förskollärarna har en ambition att låta fri lek få större utrymme än tidigare. Pramling 

Samuelsson och Asplund Carlsson hävdar å sin sida att de upplevt att den fria leken 

håller på att försvinna till fördel för ett mer skolinriktat innehåll i verksamheten. Trots 

de intervjuades ambitioner om detta uttrycker flera av dem att det är problematiskt att få 

in så mycket fri lek som de egentligen skulle vilja på grund av de dagliga rutinerna som 

finns. Vår åsikt är dock att det trots rutiner av olika slag går att få in mer fri lek i 

förskolan om man vill. Enligt vårt sätt att se handlar det om att prioritera vad som är 

viktigast.  

Flera av förskollärarna tar upp att dagliga måsten såsom mat, blöjbyten, vila, utevistelse 

och den dagliga samlingen begränsar utrymmet för fri lek. Vi menar ändå att det går att 

rucka på vissa rutiner för att genom det gynna den fria lekens utrymme i verksamheten. 

Precis som flera av dem tar upp anser vi att det inte alltid är nödvändigt att gå ut just 

den tiden som de brukar, om barnen leker. Dessutom menar vi att även om till exempel 

blöjbyte och vila måste ske, borde det gå att anpassa den resterande tiden av dagen för 

att leken ska få större utrymme.  

Vi har fått uppfattningen att de flesta förskollärarna inte är beredda att offra till exempel 

styrda samlingar för den fria lekens skull även om de ser fri lek som något viktigt. Vi 

funderar över om detta kan handla om att de är vana att arbeta med styrda samlingar och 

att de därför har svårt att se att samma lärande kan ske om den fria leken får större 

utrymme. Knutsdotter Olofsson (1996) framhåller att det är vanligt förekommande att 

förskollärare känner en osäkerhet vad gäller hur mycket fri lek de kan föra in i 

verksamheten. Författaren menar att det ofta handlar om en osäkerhet att inte få med det 

innehåll som enligt läroplanen ska finnas med men betonar att läroplansmålen faktiskt 

kan uppnås genom fri lek. Enligt vårt sätt att tolka Anna anser hon att tiden till fri lek 

inte räcker till då arbetslaget prioriterar temaarbeten och andra styrda aktiviteter i första 

hand. Vi undrar om detta val kan ha med osäkerheten kring att uppnå målen, som 

Knutsdotter Olofsson tar upp, att göra. Vår tolkning utifrån tidigare forskning är att 

läroplansmålen kan uppnås genom fri lek men att det kräver närvarande förskollärare 

som är medvetna om läroplanens innehåll.  

Knutsdotter Olofsson (1993) belyser vikten av att låta den fria leken ta plats i 

verksamheten, hon menar att den ofta fått stå tillbaka på grund av styrda aktiviteter. 

Vidare hävdar författaren att det är viktigt med struktur i vardagen och anser därför att 

en kombination av fri lek och styrda aktiviteter är att föredra. Särskilt en av 

respondenterna tar upp detta då hon belyser att de arbetar mycket med fri lek, men att de 

delar barnen i små grupper med vilka de genomför styrda aktiviteter. Vidare upplever 

respondenten att det är en bra kombination för att få barnen positiva och engagerade i 

det de gör. Tidigare har den fria leken fått mindre utrymme vilket hon hävdar har gjort 
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att barnen varit på sämre humör för att de vill leka istället för att delta i de styrda 

aktiviteterna. Såsom vi tolkar respondenten fungerar denna kombination av fri lek och 

styrda aktiviteter bra både för barnen och för själva verksamheten. Att barnen blivit 

gladare och mer positiva anser vi är en stor fördel vilket gör att vi känner att vi gärna 

skulle vilja arbeta på liknande sätt.  

Alla förskollärare tar upp att det är viktigt att kunna vara flexibel och ändra i sin 

planering för barnens skull. De flesta förskollärarna belyser vikten av att så långt det är 

möjligt undvika att avbryta barnen när de leker. Detta överensstämmer med Knutsdotter 

Olofsson (1996) som hävdar att förskollärare bör utgå från barnen vid planering av 

aktiviteter för att inte riskera att avbryta någon påbörjad lek. När förskollärarna 

uttrycker sina tankar om detta låter det väldigt positivt, såsom vi tolkar det verkar det 

dock inte fungera i praktiken. Under intervjuerna fick vi uppfattningen att det var något 

som flera förskollärare mest uttryckte att de hade ambitionen att göra, även om de inte 

alltid arbetade för det. Pramling Samuelsson och Sheridan (1999) menar att det är av 

stor vikt att barn får leka utan avbrott och hävdar att det tar tid att leka. I likhet med 

Pramling Samuelsson och Sheridan berättar Bettina att hon upplevt att barnen blivit 

gladare sedan de gett barnen mer tid för fri lek samt börjat låta dem få leka färdigt.  

 
6.2.3 Den fria lekens påverkan på barns utveckling 
 

Alla förskollärare är överens om att den fria leken på det ena eller andra sättet gynnar 

barns utveckling, vilket både Pramling Samuelsson och Sheridan (1999) och 

Knutsdotter Olofsson (1996) tar upp. Den tidigare forskningen och förskollärarnas 

åsikter om vilka färdigheter som utvecklas genom fri lek stämmer överens med 

varandra. De menar att fri lek bland annat gynnar barns motoriska- och språkliga 

utveckling samt dess fantasiförmåga. En av förskollärarna uttrycker precis som 

Pramling Samuelsson och Sheridan (1999) att barns sociala samspel utvecklas under 

den fria leken. Författarna menar även att barn genom den sociala träningen lär sig att 

visa hänsyn till varandra samt att tänka sig in i andra människors situationer, vilket leder 

till en utvecklad empatiförmåga. Utifrån tidigare forskning och respondenternas svar 

uppfattar vi att den fria leken har stor betydelse för barns utveckling och att leken på 

grund av detta är en mycket viktig del i verksamheten.  

Daniella belyser att den fria leken gynnar barns utveckling eftersom de har ett intresse 

för det. Ett intresse och engagemang hos barnet krävs för att utveckling ska kunna ske 

fortsätter hon. Det finns inte någon anledning att tvinga barnet att exempelvis måla om 

denne inte vill, det gynnar ingen, anser Daniella. I likhet med Daniella menar Pramling 

Samuelsson och Asplund Carlsson (2003) att när barn är aktiva i en för dem rik och 

meningsfull lek utvecklar de kunskap. Knutsdotter Olofsson (1993) belyser vikten av att 

ge barn utrymme i den fria leken, hon menar att det är gynnande för barn och samtidigt 

bidrar till att de leker mer, längre perioder och mer komplicerade lekar. Vidare menar 

hon att konflikterna minskar då barn får frihet i leken. Barn bör få utrymme att själva 

bestämma vad de vill leka, det skapar ett större intresse och engagemang vilket i sin tur 

leder till ett större lärande, framhåller Knutsdotter Olofsson.  
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I den fria leken bearbetar barn sina tankar och idéer, menar Daniella, som även 

framhåller att lek hjälper barn att förstå det de gjort i de styrda aktiviteterna. På liknande 

sätt belyser Cecilia att barn i fri lek får möjlighet att bearbeta sina upplevelser och 

erfarenheter, som de fått både på förskolan och andra ställen. Detta menar även 

Pramling Samuelsson och Sheridan (1999) som hävdar att barn genom fri lek befäster 

kunskap och begrepp som de tidigare lärt sig. Löfdahl (2002) uttrycker att barn skapar 

sin mening och kunskap genom fri lek. Hon menar att vad för slags kunskap som skapas 

är olika från barn till barn och beror på vilka tidigare kunskaper och erfarenheter de har. 

Eftersom barn i fri lek får möjlighet att bearbeta sina upplevelser uppfattar vi att de kan 

ta till sig en mer bestående kunskap än om de enbart får något berättat för sig. Utifrån 

Sheridan (1999) och Löfdahl (2002) tolkar vi att bearbetning befäster en djupare 

kunskap och förståelse.  

En viktig del av barns lärande sker i den fria leken då barn lär tillsammans och av 

varandra, förklarar Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2003). Författarna 

menar att detta hittills har varit ett förbisett område inom förskolan. På liknande sätt 

belyser Anna att barn lär av varandra i den fria leken. Vidare menar hon att det är viktigt 

att ta tillvara på det och att låta barnen hjälpa varandra istället för att själv hjälpa dem. 

Utifrån intervjuerna kan vi tolka att flera förskollärare uppmärksammat betydelsen av 

att barn får möjlighet att lära av varandra.   

 
6.2.4 Fri lek kontra styrda aktiviteter 
 

Knutsdotter Olofsson (1996) hävdar att om fri lek används medvetet på förskolan bidrar 

det till en lugnare barngrupp. Det är någonting som även Bettina uppmärksammat då 

hon upplever att de genom den fria leken slipper många stressmoment, vilket i sin tur 

bidrar till en mer harmonisk barngrupp. Elin å sin sida anser att de styrda aktiviteterna 

är så viktiga att de inte går att utesluta. Dessutom tar alla respondenter upp att styrda 

samlingar behövs för att de har en lugnande effekt på barngruppen. Respondenterna 

menar alltså att både den fria leken och de styrda samlingarna bör finnas i en 

kombination.  

Respondenterna menar att det är under de styrda samlingarna som barnen blir sedda och 

får känna sig bekräftade. Vår tolkning är att detta kan ske även i fri lek om 

förskollärarna är närvarande och till viss del aktiva. Vi uppfattar att allt går att lära 

genom fri lek och att en lugn och harmonisk barngrupp kan skapas utan styrda 

aktiviteter. Med tanke på vad respondenterna tagit upp upplever vi att det handlar om ett 

nytt sätt att tänka för att få in mer fri lek på ett sätt som gör att verksamheten ändå 

fungerar. Vår tolkning utifrån intervjuerna är att respondenterna upplever att fri lek 

kräver mer av dem då de inte är vana vid ett sådant arbetssätt. Detta är dock ett nytt sätt 

för oss att se på saken då vi tidigare haft uppfattningen att det kräver mer av 

förskollärare då de planerar styrda aktiviteter för barngruppen.  

Enligt Knutsdotter Olofsson (1993) upplever många förskollärare den fria leken som 

kaotisk och därmed psykiskt påfrestande. Detta är något som Anna tar upp, hon menar 

att de är tvungna att använda sig av styrda aktiviteter för att få ner ljudnivån samt att 
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samla gruppen. I motsats till Knutsdotter Olofsson och Anna menar Bettina att mycket 

fri lek i verksamheten gör att arbetet blir roligare och mer harmoniskt, eftersom man 

genom den slipper många stressmoment i form av att samlas en speciell tid för att till 

exempel ha samling. Enligt vår tolkning är det positivt om man i verksamheten kan 

undvika en del av de stressmoment som ofta förekommer i dagsläget, såsom samlingar, 

utevistelse, vila och så vidare. En tanke är att det skulle vara en fördel att planera 

verksamheten utifrån barngruppen och dess aktiviteter från dag till dag. Vi förespråkar 

utifrån det som framkommit att förskollärarna har en planering men att de utifrån 

barnen bestämmer när varje sak ska göras för att inte behöva avbryta barnen när de 

leker. Genom det uppfattar vi att barngruppen blir mer samlad och lär sig att hantera fri 

lek. Knutsdotter Olofsson (1996) belyser att många förskollärare upplever det som mer 

krävande att arbeta med fri lek än med styrda aktiviteter, samt att de upplever att arbetet 

med styrda aktiviteter är mindre psykiskt påfrestande. Vi upplever att det handlar om en 

vana att arbeta på det ena eller andra sättet och att det kan ta tid att komma in i att arbeta 

i en verksamhet med mycket fri lek. Vi tror dock att detta är ett bra arbetssätt för både 

barn och personal om man låter det ta tid för att få det att fungera.   

 

6.2.5 Förskollärarens roll i den fria leken 
 

Vissa respondenter anser att förskollärare bör vara närvarande, andra menar att 

förskollärare inte ska vara involverade. Vi uppfattar att det är en svår avvägning att som 

förskollärare vara närvarande och delaktig utan att störa och förstöra barns fria lek. 

Enligt Utbildningsdepartementet (1998) ska vuxna ge barnen stimulans och vägledning 

för att de genom aktivitet ska öka sin kompetens och kunskap. Samtidigt hävdar 

Pramling Samuelsson och Sheridan (1999) att det är en fördel om förskollärare är med 

och stödjer och utvecklar barns fria lek. Elin å sin sida är kluven vad gäller huruvida 

förskollärare ska vara delaktiga i barns lek eller inte. Hon anser att det finns för lite tid 

till fri lek och menar därför att barnen ska få leka ostört de stunder de leker. Johansson 

och Pramling Samuelsson (2007) ser detta som ett problem då de menar att man genom 

förskollärares avståndstagande går miste om viktiga ögonblick där lärande och fri lek 

möts. I likhet med Johansson och Pramling Samuelsson uppfattar vi att förskollärare har 

en viktig roll i fri lek.  

Knutsdotter Olofsson (1993) menar, i likhet med Daniella, att barn leker mer och under 

längre tid då det finns en vuxen i deras närhet. Vidare menar Knutsdotter Olofsson att 

en vuxens närvaro kan påverka fri lek så att den blir mer harmonisk. På liknande sätt 

uttrycker Filippa betydelsen av att förskollärare är nära barnen i den fria leken då det 

skapar lugnare lekar som kan pågå under längre tid. Vi tolkar dock att det är en svår 

avvägning på vilket sätt förskollärarna bör finnas nära för att inte förstöra leken. Vår 

uppfattning utifrån respondenterna och tidigare forskning är att barn lätt tappar fokus 

från den fria leken för att istället lägga fokus på förskollärarna i deras närhet.  Enligt vår 

tolkning handlar det om att som förskollärare känna sin grupp och deras behov samt att 

kunna läsa av situationen för att inte störa eller förstöra den fria leken.  

Alla förskollärare belyser mer eller mindre att barn behöver stöttning i fri lek, de 

fokuserar dock på olika form av stöd. Några menar att förskollärare har som uppdrag att 
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bjuda in till fri lek och anser att den inte kan uppstå utan att barnen blir inspirerade, 

vilket förskollärare har ansvar för. De andra förskollärarna diskuterar huruvida de ska 

inta en roll eller inte i barns lek och genom det vara ett stöd i den fria leken. Welén 

(2003) tar upp att det tidigare funnits en osäkerhet vad gäller förskollärarens roll i den 

fria leken. Osäkerheten har enligt författaren gjort att fri lek oftast skett utan någon 

vuxens inblandning. Denna osäkerhet upplever vi finns kvar än idag, då vi vid 

intervjuerna upplever att flera av respondenterna inte är övertygade om att det de gör är 

rätt.  

Enligt två av respondenterna krävs en förskollärares närvaro för att ta den fria leken till 

en högre nivå och stötta barnen att föra leken framåt. Anna framhåller att barn kan vara 

i behov av vuxnas kommunikativa hjälp i fri lek, både för att kunna göra sig förstådda 

men också för att föra leken framåt. Löfdahl (2002) framhåller att det är av stor vikt att 

förskollärare stöttar barnen och kommunicerar med dem under tiden som de leker. 

Vidare menar hon att intresset är som störst när den fria leken pågår och menar att 

förskollärare bör ta vara på detta. Vi har som åsikt att en vuxens stöttning är viktig men 

att det inte är en självklarhet att den alltid är till fördel för den fria leken. Som 

förskollärare uppfattar vi att det är viktigt att läsa av situationen och anpassa sig efter 

vad barn leker för att veta hur mycket kommunikation de klarar av och hur mycket 

stöttning de är i behov av. Vidare har vi som åsikt att en förskollärares närvaro, om den 

inte är nödvändig, faktiskt kan hämma den fria leken och barnen istället för att leda den 

framåt och till en högre nivå. Johansson och Pramling Samuelsson (2007) tar upp fem 

kategorier om hur barn ser på förskollärarens roll i den fria leken. Den första av dessa 

kategorier handlar om att barn vill ha just stöttning i leken.  

Wetso (2006) hävdar att en förskollärare som inte kan läsa av barnens fria lek eller visar 

intresse för den lätt kan störa den fria leken. Löfdahl (2002) framhåller att det krävs ett 

aktivt engagemang och deltagande på barnens villkor för att inte förstöra barns fria lek. 

Vikten av att som vuxen kunna läsa av barns signaler för att kunna anpassa sig och 

därmed hjälpa dem att vidareutveckla leken är något som Wetso (2006) tar upp. På 

liknande sätt betonar fyra respondenter vikten av att iaktta barns fria lek för att inte störa 

den i onödan. Anna har som åsikt att förskollärare bör avvakta att hjälpa barnen vid till 

exempel konflikter i den fria leken. Hon menar att de bör få möjlighet att lösa dessa 

själva och att de gynnas och växer av det. Cecilia och Filippa tar upp vikten av att 

avvakta för att låta barnen fatta sina egna beslut i den fria leken. De menar att det finns 

risk att barnens lust och intresse för fri lek hämmas om förskollärarna styr.    

Daniella och Elin ger uttryck för att många föräldrar inte ser fri lek som ett 

lärandetillfälle, utan istället tror att det enbart är under styrda aktiviteter som barn lär 

och utvecklas. Daniella betonar att det är betydelsefullt att förskollärare synliggör för 

föräldrar vad barn lär sig genom fri lek för att skapa en förståelse för hur de arbetar i 

verksamheten. Detta belyser även Welén (2003) som tar upp vikten av att förskollärare 

kan motivera för föräldrar varför de använder sig av fri lek i förskolan. Även vi är av 

åsikten att det är viktigt att synliggöra den fria lekens betydelse för föräldrar för att de 

ska få en ökad förståelse för att lek utvecklar många förmågor hos barnen. Med hjälp av 

åskådliga bilder från verksamheten och med stöd i läroplanen går det att på ett konkret 

sätt förklara vad barn lär sig genom fri lek. Enligt Bettina har föräldrar ifrågasatt varför 
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de använder sig av få styrda aktiviteter på avdelningen. Hon förklarar att arbetslaget 

efter detta berättat om den fria lekens betydelse under ett föräldramöte, något som fick 

upp ögonen för många föräldrar och bidrog till en ökad förståelse.  

Varken Elin eller Filippa har upplevt negativ respons från föräldrar när det handlar om 

fri lek. Enligt Filippa beror det på att föräldrarna är väl införstådda med verksamhetens 

tankesätt, något som hon anser är mycket viktigt. I likhet med Filippa, menar även 

Pramling Samuelsson och Sheridan (1999) att det är av stor betydelse att förskollärare 

och föräldrar samarbetar med varandra. Om föräldrar ska ha möjlighet att påverka 

verksamheten krävs att de får en djupare insikt i den, anser författarna. Vår uppfattning 

är att en god relation mellan förskollärare och föräldrar är angeläget för att kunna skapa 

en så bra verksamhet som möjligt för barnen. Pramling Samuelsson och Sheridan 

belyser att kontinuerliga samtal om barnets utveckling, lärande och trivsel ökar 

förtroendet mellan förskollärare och föräldrar. Detta bidrar i sin tur till att föräldrarna 

kan känna trygghet med att arbetslaget arbetar med barnens utveckling och lärande i 

fokus, oavsett metod. 

 
6.3 Slutord 
 

Studien har varit intressant då den fått oss att till viss del ändra våra tankar om den fria 

lekens utrymme i förskolan. Efter att vi läst litteratur hade vi som åsikt att fri lek var 

helt oumbärlig i förskolan samt att styrda aktiviteter inte nödvändigtvis behöver finnas i 

verksamheten. Efter intervjuerna kom vår uppfattning dock att ändras då vi genom dem 

fått en större förståelse för de styrda aktiviteternas betydelse. Litteraturen och 

intervjuerna anser vi har bidragit till en ökad förståelse för att fri lek och styrda 

aktiviteter i en kombination är att föredra för barnen. Vår uppfattning efter genomförd 

studie är att den fria lekens utrymme i verksamheten beror på hur förskollärarna är vana 

att arbeta. Vi menar att det handlar om olika sätt att tänka och tror att den fria leken 

skulle kunna få större utrymme i all förskoleverksamhet men att det krävs mycket arbete 

för att få det att fungera.  

Efter genomförd studie upplever vi att det finns mycket som skulle vara av intresse att 

studera närmre. Bland annat skulle det vara spännande att undersöka om synen på fri lek 

och vilket utrymme den får skiljer sig åt i olika kulturer. Vidare skulle en studie som 

enbart inriktar sig på föräldrars syn på fri lek samt hur den påverkar barnen vara 

intressant. Att studera två förskolegrupper under en längre tid som arbetar på två olika 

sätt är något vi skulle velat göra om tiden funnits. Vår tanke är att man skulle kunna 

göra jämförelser mellan två grupper, en där fri lek får stort utrymme och en där de 

styrda aktiviteterna får det mesta utrymmet för att se skillnader på hur de olika 

metoderna påverkar barnen.  
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Bilaga 1 
 

Intervjufrågor 
 

 Vad innebär begreppet fri lek för dig? 

 

 Berätta för oss hur ni arbetar med den fria leken på förskolan 

 

 Hur stor vikt lägger arbetslaget vid fri lek? 

 

 Vad anser du att den fria leken har för betydelse på förskolan? 

 

 Hur stort utrymme bör den fria leken få ta i verksamheten, anser du? 

 

 Hur uppfattar du att barns utveckling påverkas av fri lek?  

 


