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Sammanfattning 

Det här examensarbetet handlar om vad två pedagoger på respektive förskola har för syn 

på barns lek i deras verksamhet; vad dessa två pedagogers uppfattningar om skillnaden mellan 

lek och fri lek är, samt hur deltagande pedagogen själv kan vara i leken kommer att 

behandlas. Ett annat område som behandlas i examensarbetet är om respektive förskollärare 

anser att miljön på förskolan kan påverka barn i deras lek och hur den kan formas för att 

gynna lekandet. Som metod har intervjuer och observationer använts och genom dem har det i 

slutsatsen kommit fram vad två förskollärare och deras kollegor anser om lek samt hur det 

överensstämmer med praktiken. 

Det har tidigare forskats en del om lek men inte om pedagogers uppfattningar om fri lek. 

Därför blev valet att behandla just den frågan i mitt examensarbete. En intressant jämförelse 

är att de teoretiska perspektiven författarna har i litteraturen har speglat hur författarna själva 

ser på lek, och då har även en relatering till vad studiens pedagoger kan ha för teoretiska 

perspektiv gjorts eftersom det påverkar deras uppfattning om lekens betydelse. Det är en egen 

tolkning som gjorts under granskning av resultat. 

Vad som kommer fram ur denna undersökning är att det finns olika sätt att uppfatta lek 

och hur man som pedagog kan agera och delta i lek. Lek är viktig för dessa pedagoger och 

den ska till stor del finnas i verksamheten eftersom den främjar barns utveckling ur flera 

perspektiv. Lek och fri lek skiljer sig åt på så sätt att i den fria leken får barnen själva 

bestämma över leken enligt en av de intervjuade. På dessa förskolor som ingår i 

undersökningen valde dessa pedagoger att inte delta i barnens lek, då de vill att barnen ska 

lära sig leka utan vuxna, såvida inte konflikter uppstår och barnen behöver en vuxens 

vägledning. Även då ville personalen att barnen till stor del skulle kunna reda ut situationen 

till stor del själv eftersom det främjar den personliga identitetsutvecklingen hos barnen. Barn 

ska kunna leka själva utan en vuxen närvarande i leken; en av pedagogerna ansåg att barnen 

skulle vara varandras kamrater och inte de vuxna. Miljön har enligt de intervjuade stor effekt 

på barnens lek och hur leken kan påverkas genom den. Barnen ska kunna tillgodose sin egen 

lek på så sätt att materialen ska vara tillängliga för barnen, såsom leksaker, skapandematerial 



  

osv.  

På dessa två förskolor överensstämde resultatet från undersökningen på flera områden, 

intervjupersonerna hade ungefär liknande värderingar om hur viktig leken var och även vad 

de hade för uppfattningar om den. Av intervju samt observation upplevdes det att de 

intervjuade i huvudsak ”lever som de lär”. De agerade till största delen i praktiken som de 

uppgav i intervjun.  

 

Nyckelord: Fri lek, förskola, förskollärare, lek, pedagog,  
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1. Inledning  
 
Under mina år som lärarstuderande har jag ändrat mig i mitt tankesätt och jag har börjat se 

mer kritiskt på verksamheten inom förskolor. Med det menas att jag lärt mig att se mer till 

individen och dess behov i verksamheten på förskolan. Kanske pedagoger borde se mer till 

barnens intressen. Vad behöver barnen under sin dag på förskolan? Jag har även lärt mig att 

alla barn inte är lika, tidigare hade jag som motto att alla barn ska behandlas lika. Jag har 

förstått nu att det inte är möjligt. Jag ser som sagt den pedagogiska verksamheten med lite mer 

kritiska ögon, innehållet i den och hur den fungerar i praktiken. 

Något som har fångat mitt intresse extra mycket under min utbildningstid är barnens lek 

i förskolan, bl.a. eftersom jag för egen del insett att barnen behöver den i sin utveckling. Jag 

finner det även intressant att se barnen i deras lek, jag som vuxen får också ut något av det, 

kanske kan jag genom leken lära känna dem. Något annat som även intresserar mig är den lek 

som barnen får komma på och utveckla själva. Jag kallar den för den fria leken. (Begrepp för 

lek kommer jag att ta upp senare i texten.) Får varje barn tid och utrymme till att leka fritt? 

Kan det vara så att den fria leken ibland glöms bort? Den leken då de själva får bestämma vad 

de ska ta sig för. Hur mycket ska de vuxna bestämma över barnens möjlighet till att leka fritt? 

Under mina år som barnskötare och ännu mer nu under min utbildning har jag sett skiftande 

möjligheter för barn att leka fritt. På vissa förskolor finns mer tid över till detta och på andra 

mindre. Kunskapen hos personalen om lekens betydelse har även skiftat från olika förskolor 

och jag har märkt att de har olika synsätt på leken och lekens innebörd. Jag har lagt märke till 

att den fria leken är något som kan förekomma då inget annat är inplanerat. Då får barnen leka 

ett tag själva innan det blir avbrott för lunch eller mellanmål. Lekens betydelse har skiftat 

genom tiderna, leken har inte alltid setts som den gör idag.  

 

Syfte och problemformulering 

Mitt syfte och frågeställning ligger i att undersöka hur två pedagoger på två förskolor ser på 

barns lek och om de ser någon skillnad på lek och fri lek. Jag vill även undersöka vad de anser 

om sitt eget deltagande i barnens lek och hur de anser att den pedagogiska miljön kan påverka 

barnen i deras lek. Liknande forskning finns sedan tidigare. En fråga utifrån det kan vara om 

jag kommer att komma fram till något nytt genom min undersökning. Min egen studie 

kommer även att handla om de intervjuer och observationer jag ska genomföra 

överensstämmer med varandra. Ämnet lek intresserar mig eftersom jag själv tycker att leken 
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inom förskola är viktig. Det här är de huvudfrågor som jag vill undersöka och få svar på 

genom min undersökning. 

• Hur ser man som förskollärare på barns lek?  

• Hur anser förskollärare att lek och fri lek skiljer sig från varandra? 

• Hur anser förskollärare att miljön på förskolan kan påverka barnen? 

• Hur deltagande vill förskollärare vara i barns lek? 

Det har tidigare forskats en del om lek, jag har däremot inte funnit så mycket forskat om hur 

pedagoger ser på barns fria lek, så det är något jag ämnar studera i mitt examensarbete. 
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2 Begreppsdefinition 
 

Själva ordet lek kommer från grekiskans laikos som är bildat av ordet laos som betyder folk. 

Från tyskan till oss kom ordet lêk vilket lånats från kyrkolatinet- laicius som betyder olärd, 

oinvigd, den som tillhörde folket (Sandberg 2003). 

I det här avsnittet ska jag ta upp vad litteraturen säger om hur begreppen lek respektive fri lek 

kan definieras och vad som kan skilja dem åt. 

Ordet lek är ett lätt ord att använda eftersom det är något barn gör nästan jämt. Vad 

betyder då ordet lek; Vilken innebörd har ordet? Finns det en konkret beskrivning av ordet? 

Är det någon skillnad på fri lek och lek? Vi ska nedan se hur olika författare definierar 

begreppet lek.  

2:1 Vad är lek respektive fri lek? 

Lillemyr (1990) menar att begreppet lek är svårt att förklara. Lek finns i väldigt mycket, både 

hos människor och djur och i alla åldrar igenom.  

Även Fagen (1995) genom Löfdahl (2002) talar om att barns och djurs beteende liknar 

varandras i leken. Man kan se det i både rörelse och i deras kommunikation. Pramling 

Samuelsson (2003) skriver att det är svårt att definiera lek eftersom det inte är speciellt 

mycket forskat om det, det kan vara lätt att blanda ihop lek och lärande då barn ibland lär 

lättare genom lek, och leken används i förskolepedagogiken som ett hjälpmedel till att lära. 

Författaren poängterar även som det Fagerli m.fl. (2001) skriver nedan att man som vuxen 

måste ta ansvar för barns behov, utveckling och lärande. 

Det känns entydigt att rama in leken som ett begrepp, då man kan studera den på olika 

sätt, den kan studeras genom både rörelse, inlärning, i det sociala och i det kognitiva skriver 

Lindqvist (1996). Enligt författarna verkar det som man inte riktigt kan sätta fingret på vad 

lek egentligen är och hur man ska definiera det, de menar att de flesta förstår vad lek är då 

man nämner begreppet. 

För att sedan komma in på fri lek menar samma författare att fri lek är en försköning av lek, 

så det begreppet är ännu svårare att definiera. I mina egna intervjuer kommer vi sedan att se 

vad pedagogerna själva anser som fri lek.  

Lindqvist (1996) menar även att lek är något barn tar sig för själv. Något de själva 

planerar. Här kan man tolka det som att författaren menar att lek endast finns i den 
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egenplanerade leken. Kan det vara så som Lillemyr (1990) säger att leken är ett ”allsidigt 

fenomen”, författaren menar att lek finns i så mycket runt omkring oss, leken kan uppkomma 

i stort sett var som helst. Alla känner igen leken och vet vad lek är eftersom att alla någon 

gång kommit i kontakt med den hävdar Fagerli m.fl (2001). Han jämför leken med ett tillstånd 

hos den som leker, eftersom det är något som man är i här och nu och blir uppslukad av när 

man är i den. Enligt författarna verkar leken vara svår att definiera, och det verkar inte som att 

det finns ett ord som bestämmer vad lek är.  

Forskare har olika teoretiska perspektiv på det som beforskas vilket innebär att det kan 

vara svårt att fastställa ett begrepp för lek (Sandberg 2003). Författaren menar att forskare 

måste ha ett bredare synsätt på leken, ett mer övergripande (a.a.). 
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3 Tidigare forskning om lek 
 

Här kommer jag att ta upp vad teorin har att säga om lek. Författare har ofta olika teoretiska 

perspektiv och menar att det påverkar deras syn på lek (Sandberg 2003). I det här avsnittet 

kommer jag att ta upp vad några av författarna har för teoretiska perspektiv. Vad säger de 

olika författarna om hur lek kan gynna barn, och hur ser pedagoger på barns lek. Den litteratur 

jag har med nedan har jag sökt efter och hittat på Gävles högskolebibliotek, ett kommunalt 

bibliotek samt i olika databaser som: Eric, Academic search elite, Libris samt Higgins. 

3:1 Teoretiska perspektiv 

Det är svårt att analysera leken med bara en teori menar Lillemyr (1990), en kombination av 

flera teorier är en idé. Men de ska komplettera varandra på ett smidigt sätt. Teorierna ska dock 

ha ungefär samma grundsyn. Han menar att genom vår syn på barnet ser vi vad ett barn är, 

dels vad det redan kan och vad vi förväntar oss av barnet. Hur man som pedagog ser på lek 

påverkas av vilken grundsyn pedagogen har. I det pedagogiska perspektivet ingår filosofisk 

grundsyn, sociologisk grundsyn samt psykologisk grundsyn. Jag ger en kort tolkning utifrån 

författaren vad de står för. I den filosofiska grundsynen ingår pedagogens uppfattningar om 

viktiga värden i livet, såsom människosyn, samhällssyn och livssyn. Det här är olika 

uppfattningar som kommer att ligga som grund i hur pedagogen ser på barns lek och även 

lekens roll i uppfostran. Det sociala begreppet står för de processer som gör att barnet blir 

socialt, alltså hur barnet utvecklas i relationer till andra människor, hur det möter omvärlden, 

vilka normer, värderingar och livsmönster barnet har och får. Processer som gör att barnet 

utvecklas till en självständig individ. Den filosofiska och sociologiska grundsynen påverkar 

den psykologiska grundsynen. Som till exempel: Hur ser pedagogen leken som aktivitet? En 

fråga som kan ställas i och med det kan vara hur personligheten hos barnen utvecklas under 

förskoletiden? Författaren menar att alla pedagoger har en pedagogisk grundsyn men att man 

bara måste bli klar över hur den ser ut. Vad författarens grundsyn är återspeglar sig i texten på 

hur han ser på leken. Han menar att leken spelar en stor roll i de socialisationsprocesser barnet 

går igenom och leken är betydande för den utvecklingen. Enligt honom kan barn lättare förstå 

konflikter och problem genom lek, genom leken får de kunskap om sitt och andras beteende 

(a.a.).  

Löfdahl (2002) tar upp det sociokulturella perspektivet i sin avhandling, det är hennes 

teoretiska perspektiv. Författaren anser att barn är sociala varelser och i avhandlingen läggs 
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tyngden på hur barnen kommunicerar i leken. Författaren menar att barngrupp och omgivning 

är beroende av varandra, och säger att kontexten är något som ”väver samman” barngruppen 

och det de leker påverkar omgivningen och vice versa. Kulturen färgar de tankar och 

föreställningar vi har. Tillexempel kan lekmiljön i hur den är inredd påverka barnet i dess lek. 

Löfdahl (2002) antyder att lek är kulturella aktiviteter. I det sociokulturella synsättet tar barn 

till sig av kulturen och anpassar sig efter den för att passa in. Kommunikationen som är en 

viktig del inom det sociokulturella perspektivet är ett medel för barnet att fungera i sociala 

situationer.  

Leken handlar enligt Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2003) om att 

upptäcka den fysiska världen, barn bearbetar världen genom leken. I rolleken använder barnet 

sin kropp, material och språk. Det gör de för att återskapa upplevelser de varit med om, att 

bearbeta händelser främjar barnet eftersom de får öva och utveckla det som de redan vet och 

tidigare varit med om. Det är utvecklingspedagogisk teori som ligger till grund för det 

författarna tar upp. De menar att barn utvecklas genom leken, att leken är byggstenen till 

många områden inom barns utveckling. Då kanske man ska ta till sig i det Fagerli m.fl. (2001) 

menar att barn ska få rätt till att leka, och att möjligheten finns för dem att göra det.  

Sandberg (2003) belyser det kulturella och miljöpsykologiska perspektivet. Barndomen 

tillhör en kulturell kategori som kan förändras under tidens gång, såsom samhälle, klass och 

ålder. I avhandlingen definieras lek i olika termer av utveckling, upplevelser, aktiviteter och 

regler. Författaren tar tillvara på det Vygotsky säger att genom lek utvecklas individen. Leken 

är en aktivitet, den kan vara både synlig och osynlig, med det menar författaren att leka kan 

man göra i sina dagdrömmar eller leka i en lek, själv eller med andra. I det miljöpsykologiska 

perspektivet betonas samspelet av individen och miljön omkring den. Det som även Löfdahl 

(2002) tog upp ovan i sin text. Sandberg (2003) menar att miljön påverkar och utvecklar 

individen samtidigt som individen kan påverka miljön omkring sig. Leken kan till exempel 

påverkas av miljön den utspelar sig i. 

3:1:1 Kognitiva teorier om lek 

Lillemyr (2002) skriver att med kognitiva teorier menas det som rör minne, inlärning, 

språkutveckling och tänkande. Piaget (1896-1980) (a.a.) är en person som de flesta tänker på 

då de hör kognitiv teori. Han ansåg att barn utvecklade det kognitiva genom samspel och 

anpassning till dem omkring sig.   

Piaget (a.a.) menade att leken utvecklades i olika stadier som hade med ålder att göra. I 

det första sensomotoriska stadiet där barnet är 0-2 år menar han att barnet kan börja lägga 
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ihop ett och ett av det de gör, de drar slutsatser av olika samband. Han anser att man i detta 

stadium hittar lekens uppkomst. Det är detta stadium som lägger grunden för vidare 

lekutveckling. Leken har alltså betydelse från första början. I det pre-operationella stadiet då 

barnet är 2-7 år övar de sin föreställningsbild. Vad får barnet för föreställningar om saker och 

ting? Här är bland annat lek och imitation en viktig del för barnet. Barnet imiterar mycket av 

det de ser. Det konkret-operationella stadiet då barnen är cirka 7-11 år lär de sig att tänka 

logiskt. Barn blir intresserade av att förstå saker som sker och händer omkring dem, det 

resulterar i många frågor från deras håll. I det formellt-operationella stadiet är barnet cirka 11 

år och äldre, här har barnet ett abstrakt tänkande. Barnet kan analysera och dra slutsatser 

utifrån det de kan. 

För Vygotsky (1896-1934) (a.a.) var glädje och regler viktiga för barns lek. Leken kan 

ses som harmlös och väldigt fri för barnet i den, men ofta går barnen mot sina behov då de 

leker. Han menade att leken kan få dem att göra saker de annars inte kunnat. I leken uppnår 

barnet en inre mening, här kan man leka det man känner och tänker på. Han menar att fantasin 

är viktig, den kan vara ett verktyg att förstå verkligheten (Lillemyr 2002). Detta instämmer 

även Sandberg (2003) med då hon menar att enligt Vygotsky var kreativiteten viktig, den 

hade stor betydelse för barns utveckling. Det barn skapar i sin fantasi har att göra med vad de 

tidigare varit med om, tidigare erfarenheter. Han menar att dessa erfarenheter är grunden för 

fantasi. 

3:2 Hur gynnar leken barnet 

Löcken (2004) (enligt Johansson och Pramling Samuelsson 2006) skriver att leken faktiskt 

gör något med barnet medan det leker, den ger följder menar hon, barn lär genom lek. 

Rasmussen (2002) (enligt Johansson och Pramling Samuelsson 2006) håller inte med helt om 

detta. Lek är något eget, den har sina egna drag. Man ska inte blanda ihop lek och lärande allt 

för mycket anser Rasmussen. Lillemyr (2002) skriver att vuxna ibland glömmer att barn kan 

lära genom lek och att man faktiskt som pedagog kan använda sig av lekpedagogik. Här ser vi 

alltså att författarna anser olika om hur barn lär genom lek. De flesta författare är ganska 

överens att lek och lärande går hand i hand, det har jag kunnat se genom den litteratur som jag 

läst. Lillemyr (2002) menar även att barn lär känna sig själva och få tillit till sig själv genom 

lek, de lär även känna andra genom den och utvecklas socialt, något som de bär med sig under 

hela livet. Han menar att barnet leker för att det uppskattar det och tycker det är roligt, de 

leker för att leka. Även Jagtöien m.fl (2002) menar att barn leker för att leka. Enligt henne 

leker inte barn för att bli bättre presterande på något, hon menar att leken är ett mål i sig själv. 
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Barn når mål utan att veta om det (a.a.) Genom att få prova på saker upprepade gånger i leken 

känner barn att de behärskar situationer till slut, genom att engagera sig i leken lär sig barn 

göra saker på egen hand, detta övar barnens emotionella förmåga (Pramling Samuelsson och 

Asplund Carlsson 2003). 

Enligt Johansson och Pramling Samuelsson (2006) använder barn sig av det de har lärt 

sig och har med sig utifrån sina erfarenheter, de reflekterar även det som har hänt i deras liv. 

Genom det kan vi vuxna som Lillemyr (2002) säger lära oss mycket om barnen genom deras 

lek. Genom leken kan vi se hur de utvecklas både socialt och kognitivt. Han menar även att 

det är den fria leken, det vill säga den självinitierade leken som han kallar det som tilltalar 

dem mest.  Johansson och Pramling Samuelsson (2006) instämmer att allt är möjligt i leken, 

där kan allt hända. Det är där barn lär sig samarbeta. Samarbetet mellan barn byggs upp 

genom utvecklade lekar med rikt innehåll. Barn kan lära känna sina kamrater genom fantasi 

och inlevelseförmåga som leken bidrar med. Att leken ger positiva effekter råder inga tvivel 

om enligt Jagtöien m.fl. (2002). Som fler författare sagt ovan instämmer Jagtöien med att 

leken bidrar till att utveckla barns individualitet, självuppfattning och förståelse för andra 

människor. Hon menar att barnet lär sig förstå sin omvärld. Kan det då vara som Johansson 

och Pramling Samuelsson (2006) anser att läraren kan stärka barnens lek och lärprocesser 

genom att delta då det behövs, en avvägning pedagogen ska göra. En uppgift är även att ge 

alla barn möjlighet till lek, vissa barn kan ha svårare att ta för sig i leken och behöver därför 

hjälp in i den. Men en lärare ska delta i leken på barnens villkor, så att leken gynnar barnet på 

bästa sätt. Läraren ska finnas där och vägleda barnen tillägger författarna. Genom vad 

författarna tagit upp verkar de eniga om mycket och anser att leken gynnar barnen i flera olika 

aspekter.   

3:3 Pedagogens syn på lek 

I och med de utvecklingspsykologiska teorierna som kom på 1930-talet fick man som 

pedagog en annan syn på barns lek menar Löfdahl (2002) i sin avhandling. Den fick plötsligt 

större betydelse, nu kunde man se att lek utvecklade barn både kognitivt och socialt. 

Pedagogerna kunde nu också se till barnet, se hur barnet utvecklades utifrån var det befann sig 

lekmässigt. Det är först på senare år forskningen inom barns lek har växt, därför att man anser 

att leken och lärandets roll flätas samman och man tycker att det ena ger det andra (a.a.) 

Personligen har jag inte funnit mycket i litteraturen som tar upp just hur pedagogen ser på lek.  

Fagerli m.fl. (2001) hävdar att det är viktigt för förskolläraren att känna till hur barn 

leker och att de leker. De ska kunna observera och bedöma var i leken barn befinner sig, 
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tillexempel om de leker med andra barn och hur de utvecklas i leken. Författaren menar även 

att leken är så värdefull för barnen så det är något förskolläraren bör ha fokus på, att leken 

finns och att barn får leka fritt under sin tid på förskolan. Även i Sandbergs avhandling (2003) 

antyder författaren att vuxna inklusive förskolepersonal som möter barnen i den dagliga 

verksamheten ska ha förståelse och inlevelseförmåga för barnens lek, de ska själva kunna 

komma ihåg vad just deras lek betydde för dem när de var barn. Fagerli m.fl. (2001) menar 

även att pedagoger och föräldrar anser att leken ska vara central i förskolan eftersom den är så 

pass viktig, för leken ska det alltid finnas plats. Författaren skriver om två begrepp som han 

tycker att pedagogen bör hålla sig till. Första begreppet är lekens egenvärde och det andra är 

lärande genom lek. Han har åsikten att lekens värde är stort och att det ska uppskattas för vad 

det är och vad den betyder för barn (a.a.). 

 

3:4 Sammanfattande reflektioner 

De teoretiska perspektiven är olika hos olika pedagoger och enligt Lillemyr (1990) påverkas 

varje pedagogs syn på barn av den grundsyn man har. Lillemyr skriver själv om det 

pedagogiska perspektivet. Han menar även att barn lättare kan lära känna människor omkring 

dem, men också lära känna sig själv genom leken. Barn är sociala varelser och genom lek lär 

de sig kommunicera anser Löfdahl (2002). I samma avhandling skriver hon om just det 

sociokulturella perspektivet. Barn påverkas av den miljö de befinner sig i men även av 

kulturen omkring sig, det barnen redan kan och har varit med om färgar av sig i deras lek. I 

den utvecklingspedagogiska teorin handlar det om för barnet att bl.a. upptäcka och bearbeta 

den fysiska miljön i leken (Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson 2003). Genom lek 

utvecklas individen sa Vygotsky (Sandberg 2003). Då kan jag relatera till det författaren säger 

att i det kulturella och miljöpsykologiska perspektivet utvecklas barnet genom samspelet med 

miljön omkring dem (a.a.). 

Barn utvecklas kognitivt i sin lek genom olika åldersindelade stadier enligt Piaget. 

(Lillemyr 2002). Barn utvecklas i samspel med andra. 

Det går en röd tråd genom det författarna tar upp angående hur lek kan gynna barn, det 

de antyder leder många gånger till samma uppfattning om hur leken kan påverka barn positivt. 

Piaget (enligt Lillemyr 2002), Lillemyr (2002) och Johansson och Pramling Samuelsson 

(2006) är alla överens om att leken bidrar med att stärka barnet socialt, i leken lär de sig att 

samarbeta. Lillemyr (2002) och Jagtöien (2002) anser båda att barnen leker just för att leka, 

de ser inget mål i den utan leken är ett mål i sig. Vi kan sammanfatta med det Johansson och 
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Pramling Samuelsson (2006) säger att leken ger följder, det är inte bara något barn gör, de får 

ut mycket av leken. Leken gynnar barnen på flera sätt som författarna tagit upp ovan. 

Att förskollärare känner till hur barn leker och att de leker hävdar Fagerli m.fl. (2002) är 

viktigt. Även att de genom barnens lek ska veta var i lekutvecklingen barnet befinner sig. 

Leken är värdefull och fokus ska ligga på verksamheten (a.a.). Sandberg (2003) menar att 

man som pedagog ska relatera till den egna barndomen och vad den betydde för dem. På så 

sätt kan man som vuxen enklare sätta sig in i barnens känsla och lust för lek (a.a.). 
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4 Metod 
 

När jag bestämde mig för vilket ämne och vilken fråga jag skulle undersöka stod det klart för 

mig att jag skulle använda mig av både intervjuer och observationer. Jag ansåg att det skulle 

ge mig ett rikare innehåll om jag använde de båda undersökningsmetoderna. Det var vid ett 

seminarie när jag diskuterade med seminarieledarna om arbetet jag kom fram till att syftet 

med intervjuerna och observationen skulle vara att jämföra om det som hände i praktiken 

stämde överens med det intervjupersonerna sagt. 

4:1 Urval 

Till en början funderade jag över hur många personer som skulle intervjuas och observeras. 

Jag bestämde mig ganska omgående för att intervjua två förskollärare på två olika förskolor 

för att sedan observera barngrupperna på respektive avdelning de arbetade på. Jag bedömde 

att det skulle räcka med att intervjua två förskollärare så att jag skulle hinna behandla 

innehållet. Jag tog först kontakt med en förskola där jag hade tänkt intervjua två förskollärare, 

vi bokade tid då jag skulle komma och allt var bestämt. De ringde dock upp samma dag och 

tackade nej. Så det var bara att försöka finna en ny förskola. Genom en bekant fick jag 

möjlighet att intervjua på det friskoleområdet som han är rektor över. De bedriver två 

förskolor inom en kristen församling som ligger i en kommun i mellansverige. Förskolorna 

har en kristen profil med inslag av kristendom i vissa sammanhang på förskolan.  

Jag kontaktade förskolorna som ligger i närheten av varandra. Vi bestämde tidpunkt för 

intervjun. Jag intervjuade de båda förskollärarna en gång vardera. Jag bestämde mig för att 

intervjuerna skulle ske först, eftersom jag ville se om det i praktiken fungerade som det jag 

kommit fram till i intervjun. Efter intervjuerna bestämde vi genast tid för de första 

observationstillfällena. 

4:2 Förberedelser för insamling av data 

Jag började med att läsa vad metodlitteraturen hade att säga av insamling av kvalitativ data, 

såsom intervju och observation (Bryman 2001 och Stukát 2002). Jag skrev ett brev till 

föräldrarna till de berörda barnen först och främst eftersom de skulle delas ut före 

observationerna skulle göras. I brevet skrev jag att jag skulle observera leken i barngruppen 

men inga specifika barn. Jag skulle heller inte lämna ut något barns namn, heller inte 
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fotografera eller filma barngruppen. Jag lämnade kontaktinformation till mig i brevet 

(bilaga1) så att föräldrarna kunde vända sig till mig vid eventuella funderingar. Sedan skrev 

jag intervjufrågor som jag ansåg skulle vara relevanta till min undersökning. Det var viktigt 

att frågorna skulle kunna styrka det jag ville undersöka, många gånger funderade jag över om 

de var relevanta för min studie. Frågorna skulle ta reda på förskollärarnas egna synsätt på lek. 

Men frågorna måste formuleras på ett sådant sätt att svaren skulle bli så fylliga och givande 

som möjligt.  

Jag ger här en beskrivning av intervjuns frågor; (bilaga 2) Av frågorna ville jag få fram 

hur personalens synsätt på lek var, vad lek betydde för dem, att få deras synpunkter på 

skillnaden mellan fri lek och lek, samt deras uppfattningar om skillnaden mellan fri lek och 

lek. Något som kan vara bra för att se barnen i deras lek kan vara att observera dem, därför 

ville jag veta vad de två förskollärarna ansåg om observation, huruvida de observerade barnen 

eller inte, även hur det gick till, alltså vilken form av observation de använde. En fördom jag 

hade innan dessa intervjuer var att pedagoger i allmänhet vill delta i barnens lek, jag ville höra 

deras synpunkt i det hela, om hur de anser vikten av att delta. Även hur pass deltagande 

pedagogen i verksamheten skall vara. En annan fråga som jag gärna vill ha svar på av dem var 

vad de ansåg att barnen fick ut av sin fria lek, om det händer något med barnen då de leker. 

Något jag har kommit fram till under de senaste åren är att alla barn faktiskt inte leker, det av 

olika anledningar. Jag ville därför höra med de intervjuade om de hade barn på avdelningarna 

som inte lekte, även hur personalen hanterar sådana situationer. Om vi övergår till miljön på 

förskolorna; kan de påverka barnens lek? Hur kan miljön stimulera barn till fri lek? Att den 

kanske kan påverka hur barnen leker ansåg jag intressant, därav frågan. Den sista frågan jag 

ställde anser jag själv viktig; Är avbrott i leken vanlig på de förskolor där jag valt att göra min 

undersökning? Mina intryck från olika förskolor där jag har arbetat har varit skiftande. Jag 

ville därför ta reda på vad just dessa två pedagoger ansåg om det, hur pass vanligt det är. 

Jag besökte de båda förskolorna för att förbereda dem på mina frågor samt att dela ut 

brevet till barnens föräldar. Breven lades på barnens hyllor så att varje förälder kunde ta hem 

det i slutet av dagen. De båda intervjupersonerna ville behålla intervjufrågorna så att de kände 

sig mer förberedda den dagen jag skulle intervjua dem, så de fick behålla ett varsitt exemplar. 

Sedan bestämde vi tid för första intervjutillfället. Efter intervjuerna bestämde vi tidpunkt för 

observation. Av etiska skäl informerade jag förskollärarna att inga av deras riktiga namn 

kommer att stå med i min text, även att all insamlad data som jag har från förskolorna 

kommer att lämnas in till skolan där det sekretessbeläggs. Jag informerade även i mitt brev till 

föräldrarna (bilaga 1) att inget av deras barns namn står med i mitt examensarbete. 
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Innan de första observationerna på respektive förskola gick jag igenom intervjuerna jag 

genomfört därefter kom jag fram till vad jag ville lägga tyngden på att observera. Jag gjorde 

en enklare minneslapp. Det fanns vissa områden jag ville koncentrera mig mer på vid 

observationstillfällena. Just därför att allt som vi talat om i intervjun inte var möjligt att 

observera. Vad jag ville lägga tyngdpunkten på var om pedagogerna observerade barnen i 

deras lek och på vilket sätt de gjorde det. Hur deltagande personalen var i barnens fria lek 

ville jag också titta närmare på, även hur de ställde sig till leken och om de spontant deltog i 

den. Utifrån det jag hade fått fram från intervjun gällande barn på avdelningarna som inte 

lekte ville jag se hur personalen hanterade det, och om det vid observationstillfällena fanns 

barn som inte lekte. Jag ville även se om det fanns avbrott i leken och hur personalen 

hanterade dem, om de förvarnade barnen för avbrott eller om barnen fick bryta upp från leken 

utan förvarning. När jag observerat två gånger vardera på de två förskolorna gick jag igenom 

vad jag sett och skrev ner det i min anteckningsbok. 

4:3 Utförande 

Här nedan kommer jag att beskriva hur jag gått till väga med intervjuer samt observationer. 

Jag kommer att kalla de medverkande för person 1 och grupp 1, person 2 och grupp 2. Till 

intervjuerna valde jag att dokumentera med hjälp av en handbandspelare. Innan 

intervjutillfällena hade jag gjort en provintervju där jag övat mig på allt det praktiska som 

kommer till under en intervju. Att bandspelaren fungerade och att det vi sade hördes på 

bandet, men även det som hade med frågorna att göra, att de passade in i syftet med mitt 

arbete och att svaren blev fylliga utifrån frågorna, även att den intervjuade förstod 

intervjufrågorna och så vidare. Jag valde att inte skriva ner det som sades vid intervjutillfället 

då jag ansåg att jag kunde missa viktig information. Det kändes heller inte som att jag skulle 

få så bra kontakt med den intervjuade om jag skrev hela tiden. Jag ville ha kontinuerlig 

ögonkontakt med den jag talade med och kunna ställa följdfrågor som gav fylligare svar. 

Sådant kanske jag skulle ha missat om jag haft ”näsan” i anteckningsblocket under intervjun. 

Jag vill även att den som intervjuades skulle känna att jag var intresserad och närvarande av 

det den hade att säga. Tiden för intervjuerna var ca: 40 minuter. Observationstillfällena tog ca: 

1,5-2 timmar vardera. 

4:3:1 Intervjuerna 

När jag kom till intervjuplatserna satt jag mig ner i ett ostört rum med de jag skulle intervjua. 

Det gällde både person 1 och person 2. Barngruppen till person 1 hade utelek vid tillfället 
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medan barngruppen till person 2 hade innelek men i andra rum så vi stördes inte av dem. Jag 

hade ett eget frågeformulär (bilaga2) med mig och även min bandspelare som jag ställde 

mellan oss så att båda skulle höras på inspelningen.  

Intervjun gick bra och både person 1 och 2 var förberedda och hade viss anteckning med 

sig som förberedelse. Under diskussionens gång slappnade person 1 ifråga av allt mer och 

talade mer fritt. Jag fick fylliga svar även om svaren ibland kunde sväva ut i bredare 

pespektiv. Person 2 höll sig mer till det nedskrivna men talade även mycket utöver frågorna 

och även den personen gav mig fylliga svar. Efter intervjun bestämde jag ett 

observationstillfälle hos respektive förskola till veckan efter. Det råmaterial jag fick fram av 

intervjuerna lyssnade jag igenom flera gånger och skrev ner det den intervjuade sagt. Därefter 

sållade jag ut det jag ansåg väsentligt för min undersökning, det som hörde till 

frågeställningen. 

4:3:2 Observationerna 

När jag kom till förskolorna 1 och 2 hade jag som sagt innan bestämt mig för vad som det 

skulle läggas extra mycket vikt vid, vad som skulle observeras lite mer. Jag satt i bakgrunden 

hela tiden och förflyttade mig runt i lokalen på ett så smidigt sätt som möjligt så att det inte 

skulle störa barngruppen. Jag skrev inte vid tillfället ner anteckningar utan det gjordes efter 

observationen. Jag försökte att inte tala med personalen eftersom det var i huvudsak deras 

interaktion med barnen jag skulle studera. Det var svårt att stå helt utanför gruppen och bara 

observera eftersom barnen ibland kom till mig och bad om hjälp om saker, något barn ville 

även att jag skulle läsa för det, det hade jag inte gjort mitt under observationen men här gick 

jag med på det eftersom jag skulle till att avsluta. Barnen kom även och ville prata med mig 

under arbetets gång, och jag gav dem respons på kontakten. 

4:4 Summering av metod 

Så här i efterhand är jag nöjd med min struktur och val av metod. Jag anser mig även ha fått in 

rik information, speciellt från intervjuerna då jag menar att de gav mig mer information än 

observationerna. Vid en studie kan det kanske vara bra att närvara under en längre tid i 

förskolan för observation för att få mer konkret information till undersökningen, så kallad 

etnografi. Den tiden finns dock inte att tillgå under en så här pass kort undersökningsperiod. 

Stoffet från observationerna kanske därför inte blev så rikt som jag hoppats, men intressant 

ändå. Jag är tacksam över att jag använde bandspelare vid intervjuerna eftersom jag fick en 

väldigt bra diskussionskontakt med de intervjuade. De slappnade av allt mer som intervjun 
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pågick. På en föreläsning (metodkurs Ht-07) i skolan har vi talat om för- och nackdelar med 

att dela ut intervjufrågorna i förväg, det sades att intervjupersonerna då kanske skulle kunna 

förbereda frågor som de vet att jag vill höra. Men jag ansåg att genom att ge dem frågorna i 

förväg gav det dem möjlighet att fundera hur de arbetar och det gav mig i sin tur fylliga svar, 

kanske fylligare än om de inte vetat om frågorna innan. Har de inte sett frågorna innan kanske 

det kunnat bidra med nervositet, och då hade de kanske inte fått allt sagt som de ville säga vid 

tillfället.  
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5 Resultat 

Vilka uppfattningar har förskollärarna som jag intervjuat om lek och fri lek? Vilken 

information ger observationerna? Överensstämmer observationerna med vad förskollärarna 

uttrycker att de strävar och vill arbeta efter? Under en bandinspelning kommer mycket 

information med som jag inte anser relevant för frågeställningen. För en intervjuad person är 

det lätt att komma in på andra områden som rör verksamheten eftersom intervjun är så pass 

öppen. Jag har på grund av det valt det urval som jag finner intressant för mitt arbete.  

5:1 Miljöbeskrivning av observationsplatserna 

Förskola 1: Den här förskolan befinner sig i undervåningen av församlingsbyggnaden, på 

övervåningen arbetar anställda inom kyrkan. Förskolan har en avdelning med integrerad 

barngrupp, alla åldrar från 1-3 går på en och samma avdelning. Avdelningen har fyra ganska 

stora lekrum för barnen att leka i. Ett av rummen är ett målarrum som endast används när 

någon pedagog är med. Två av rummen är mat/lekrum och utanför ett av lekrummen finns ett 

stort rum med en stor mjuk rund matta, detta rum används oftast som kuddrum. Det är det 

rummet man först kommer in i efter hallen.  

Personalen har valt att dela av lokalen på vissa ställen för att få mindre rum i rummen, 

tillexempel som för dockor, bilar och byggklossar. Det finns mycket yta att tillgå och alla 

leksaker är pedagogiskt utplacerade så att barnen ska nå dem. De saker de inte får leka med 

utan en vuxen närvarande står högre upp på hyllor. De säger själva till då de vill använda det 

materialet. Utöver matborden har avdelningen ett stort bord som är lägre i höjd, med stolar till 

i barnens storlek. Till avdelningen hör även ett kök, där frukost och mellanmål tillreds. 

Lunchen kommer från ett större kök. 

Förskola 2: Den här förskolan befinner sig i ett äldre hus som innan förskolan öppnade för 

ca: två år sedan var prästbostad. Det är en stor röd villa beläget på landet. Endast 

undervåningen används till förskoleverksamhet. Intill hallen finns ett stort lek/matrum. Intill 

det rummet på varsin sida finns två andra lekrum. Ett är inrett som lekkök och dockrum, i det 

andra rummet finns material till bygglekar, även leksaksbilar och leksaksgarage finns.  

Lokalen är försedd med ljusa rum med stora fönster och äkta trägolv. Utanför 

byggnaden går djur och betar. Bortanför djuren ses åkrar och skogar. Personalen själv 

beskriver läget som idylliskt.  

På den här förskolan finns färre antal leksaker framställda (återkommer till syftet av det 

här i resultatdelen). I det stora rummet finns endast tre hyllor med böcker och några leksaker 
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på. Desto fler leksaker finns att tillgå i de andra lekrummen. Kanske eftersom de är planerade 

efter teman (dockrum, bilrum etc.).  

5:2  Intervjuresultat 1 och 2 samt observationsresu ltat 1 och 2 

Jag kommer först att redovisa resultaten från förskola 1. Med intervjun först och 

observationen efter eftersom det kommer att bli en jämförelse mellan intervju och 

observation. Därefter följer resultaten av intervju och observation från förskola 2. Jag 

använder mig av fingerade namn på de intervjuade personerna i stället för person 1 och 2. Jag 

kallar intervjuperson 1 för Malin och intervjuperson 2 för Lena. 

Intervju 1 

Malin är en av fyra anställda på förskolan/avdelningen. Hon har arbetat inom förskola 17 år, 

arbetade som barnskötare innan hon blev förskollärare 1992, och har efter det arbetat på olika 

förskolor i kommunen. Utöver henne arbetar två heltidsanställda kvinnliga barnskötare plus 

en kvinnlig barnskötare på 75 % (Hon delar sin tjänst på de båda förskolorna jag har med i 

undersökningen).  

Malin anser att leken finns hela dagen för barnen på förskolan. Det är det barnen gör 

mest på förskolan enligt henne själv. I leken tränar de sin sociala kompetens, konfliktlösning 

och de lär sig samarbeta genom den. Det här fortsätter de lära sig resten av livet anser hon. 

Malin berättar att barn inte alltid kan tala om allt de känner och gör så de uttrycker det genom 

leken. Den fria leken tycker Malin påminner mycket om leken, kanske att barnen får öva sig 

ännu mera socialt i den fria leken. Här står verkligen samarbetet i centrum. Genom den leken 

lär sig barn hur andra barn lever menar hon. 

Jag ställde en följdfråga till Malin om man som vuxen kan lära sig mycket om barnen 

genom att titta på dem via leken. Hon anser sig lära mer när hon studerar dem i den fria leken, 

eftersom det händer mycket i den enligt henne själv. Hon menar att man som pedagog kan se 

hur barnen bearbetar händelser i sitt liv genom leken. Malin tycker sig även se hur barn 

samarbetar med andra barn. Det är även ett tillfälle att se hur barnen mår, om de mår dåligt 

tillexempel, då kan man se hur de bearbetar det i leken tillägger hon. 

Malin anser att det finns skillnad på lek och fri lek. Hon tycker att fri lek är på barnens 

villkor och den mer styrda leken är planerad av pedagogerna. Även här återkom hon till att 

barnen bearbetar det som händer i den fria leken. Malin gav mig ett exempel om ett barn vars 

mamma krockade med bilen, det barnet bearbetade den händelsen genom leken. Enligt Malin 

är det är viktigt att barn får gå undan och bearbeta det som händer dem. Barngruppen Malin 

arbetar i föredrar fri lek säger hon. Hon säger att inget slår den fria leken. Pedagogerna vill 
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helst inte störa barnen allt för mycket då de leker eftersom de är rädda att störa dem då. Malin 

berättar att vissa föräldrar inte anser leken så viktig, de förstår inte vikten av den. En del 

föräldrar kunde enligt Malin bli förvånade om deras barn lekt hela dagen på förskolan. ”Har 

de inte gjort något mer” kan föräldrarna utropa då. Jag var då tvungen att fråga Malin om de 

försöker förklara för föräldrarna om hur personalen ser på leken och dess betydelse. Hon 

berättade att de försöker förklara vikten av den fria leken för föräldrarna då något sådant 

uppstår och att de ibland tar upp det på föräldramöten de har. Malin säger att föräldrarna ofta 

får bättre förståelse för leken efteråt och hur arbetslaget vill arbeta med den. Ibland skickar 

pedagogerna ut förfrågningar till föräldrarna om vad de anser om saker och ting på förskolan, 

tillexempel om den fria leken. Någon gång har någon förälder antytt att de tycker att 

personalen bara ”står” då de har utelek med barnen och att de inte är aktiva med dem. 

Personalen på förskolan förklarade då att de gör det medvetet för att inte störa barnen i deras 

lek. Malin säger att de har otroligt bra översikt över dem på gården och ser direkt om något 

händer. De talade även om för föräldrarna att barnen bjuder in dem i deras lek när de känner 

för det. En annan aspekt Malin har på varför de inte vill gå in för mycket i leken är för att de 

vill att barnen ska kunna leka utan vuxna. Personalen vill att barnen ska bli egna individer. De 

vill även att de ska kunna lösa konflikter i viss utsträckning själva, en vuxen ska inte ingripa 

för fort för att lösa barns konflikter anser Malin. 

Malin berättade för mig att de observerar barnen hela tiden, men inte i planerad 

observationsform då man observerar ett barn i taget. På den här förskolan observerar de 

kontinuerligt. Det sker i stort sett under hela tiden under dagen, personalen finns i bakgrunden 

och observerar det barnen gör. Malin säger att de har en bok där de skriver ner det de vill ta 

upp med de andra i personalen. Sedan diskuterar de det sinsemellan. Det händer någon 

enstaka gång att de observerar under planerade former, när det är något speciellt hos ett barn 

som de vill undersöka extra tillägger Malin.  

Som Malin antydde tidigare så försöker de så lite som möjligt vara med barnen i deras 

lek. De deltar i leken om det skulle behövas för att vägleda barnen i leken, eller om något barn 

”drar benen” efter sig och har tråkigt. Hon anser för övrigt att pedagogen ska vara så lite 

deltagande som möjligt barns lek. Om leken fungerar behöver man inte gå in i den. 

Malin tycker att barnen får ut väldigt mycket av lek. Hon menar att barnen ofta imiterar 

det pedagogerna gör, tillexempel när de leker samlingar med varandra. Vuxna påverkar barn i 

allt de gör anser Malin. Genom leken lär sig barnen även empati och samarbetsförmåga.  

Det finns barn på avdelningen som inte förstår lekens signaler berättar hon, barn som 

inte leker. Det finns även barn som inte leker för att de mår dåligt. Vissa av barnen som inte 
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kan leka kan i vissa fall förstöra för andra barn i deras lek fortsätter hon. Man får då fundera 

varför barnet gör så och varför det inte leker. Malin menar att det är viktigt att pedagogerna 

uppmärksammar situationen. Jag frågade hur de hanterar det. Malin svarade att de tar de 

barnen åt sidan och försöker ”servera” lek till dem, de försöker visa barnet hur man leker. De 

sitter då med barnen i leken och vägleder dem. 

Malin anser att den pedagogiska miljön är viktig för barnens lek, den ska stimulera barn 

till att leka. Materialen ska vara tillgängliga för barnen, även finnas på en höjd så att barnen 

når dem. Det ska finnas leksaker som passar alla barn. På den här avdelningen använder de 

sig av korgsystem. Det är korgar som står på hyllor med olika lek- teman i. Hon tycker inte att 

man på en avdelning behöver många rum, rummen går att ”stycka av” med hjälp av skynken 

och möbler. Men problem med för lite yta har de inte på den här avdelningen, de har mycket 

plats att tillgå. Enligt dem är det viktigt att miljön ser inbjudande ut, personalen skulle vilja 

utveckla och göra miljön ännu mer attraktiv för barnen än vad de har råd med. 

Vad det gäller avbrott i leken så försöker Malin och hennes kollegor att få så få antal 

avbrott i leken som möjligt. Vissa avbrott finns ju och de måste finnas där, som måltider till 

exempel menar hon. Under en sommar ett tidigare år flyttade de tidpunkten på mellanmålet 

och åt det senare just för att barnen skulle få leka ifred. Det blir även avbrott i leken då 

föräldrar kommer, men däremellan försöker pedagogerna att inte avbryta. De försöker att 

binda de planerade aktiviteterna samman och inte sprida ut dem över dagen, på det sättet 

reduceras avbrotten. 

Observationer på förskola nummer 1 

På den här förskolan/avdelningen är 18 barn inskrivna. Det är en integrerad barngrupp där 

barn från 1-6 år går. Jag gjorde två observationer på denna förskola och jag väljer att 

sammanföra materialet från dem. Som jag skrev ovan har jag valt att observera utvalda frågor 

från intervjun som jag ville titta extra på i observationen. Vid båda observationerna hade 

barnen innelek. Vid de båda tillfällena var tre till fyra pedagoger närvarande. 

Något jag ville titta närmare på i observationen var hur pedagogerna observerade barnen 

i leken. Jag kunde se att personalen fanns i bakgrunden nästan hela tiden då barnen lekte fritt. 

När jag anlände till förskolan på eftermiddagen hade de nyligen ätit lunch. Barnen hade 

kommit igång med lek och personalen satt samlade runt ett bord mitt i det stora lekrummet 

med varsin kaffekopp i handen. De samlades alltid på det sättet efter lunch, innan eventuell 

aktivitet i barngruppen skulle planeras eller göras i ordning. Jag lade märke till att barnen var 

van med denna situation och att det fanns en trygghet i att ha pedagogerna runt bordet. Jag 

kunde se att de i stort sett hade kontroll på vad barnen gjorde hela tiden, även då de inte 
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tittade på barnen lyssnade de. Det märkte jag eftersom personalen reagerade om något hände i 

barngruppen, som osämja tillexempel. Pedagogerna satt på en så pass central plats på 

avdelningen så de hörde om något hände i rummen intill. När fikastunden avslutats begav sig 

personalen ut i de olika rummen där barnen lekte. De deltog inte i leken men ”pysslade” hela 

tiden med något i bakgrunden, samtidigt som de var med på vad barnen gjorde i och med att 

de tittade till leken med jämna mellanrum. De observerade kontinuerligt och delade med sig 

till varandra då någon händelse uppstod. Jag uppfattade att gruppen av barn kände sig 

avslappnade med hur personalen agerade runt barnen, att de alltid fanns omkring dem. 

Vad gällde personalens deltagande i barnens lek så uppfattade jag aldrig att de deltog i 

någon rollek, inte under observationstillfällena i alla fall. Under den fria leken lekte barnen 

själva i deras lekar som för övrigt flöt på mycket bra och jag kände ett lugn i lokalen och det 

fanns inte tillstymmelse av stress eller hög ljudnivå i barngruppen. De lekte länge och väl med 

det de tagit sig för att göra. Vid ett tillfälle satt dock personalen vid det stora runda 

barnbordet. De satt där tillsammans med fyra barn. Barnen lade pussel och ritade och 

personalen talade med varandra samtidigt som de talade med och hjälpte barnen. Jag ansåg 

från observationen att döma att de engagerade sig mycket i det barnen sade och gjorde. Vid 

första observationstillfället ägnade sig personalen mer åt ”sysslor”. De gick runt och ordnade 

med olika saker som skulle göras, som att städa i utklädningshyllan, men personalen fanns 

alltid i närheten av barnens lek. Vid några tillfällen under de båda observationstillfällena 

ingrep personalen om konflikter uppstod. 

Under tiden som jag observerade lekte alla barn bra och det var inget barn jag inte såg 

leka. Det finns ett barn i gruppen som har svårt att förstå leksignaler. Han hamnade ofta i bråk 

med andra barn under de tillfällen jag var där. Personalen var mycket snabb att ingripa då det 

hände. De pratade med barnet om vad som just hänt och gav honom en annan aktivitet att 

göra, eller lät honom återgå till samma lek om de ansåg att det fungerade. En av barnskötarna 

gav pojken en ”time out” vid ett tillfälle då han fick sitta på en stol tills barnskötaren lät 

honom lämna platsen. Han satt still ett tag men allt eftersom tiden gick tröttnade pojken och 

lade sig på golvet. Samma pedagog stod på håll och ropade till pojken att sätta sig på stolen, 

och han satt sig återigen på stolen.  

För att gå över till hur miljön såg ut för att främja barnens lek så bedömde jag att lokalen 

var bra planerad. Lekmaterialet var placerat så att det var tillgängligt för barnen. Möblerna var 

i barnstorlek.  

Vid båda observationstillfällena på denna förskola fanns inga avbrott i leken, mer än då 

barnen fått leka under en längre period på eftermiddagen och det var dags att avsluta för att 
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äta mellanmål. De förberedde inte barnen för avbrott utan kom mitt i deras lek och talade om 

för dem att det var dags att plocka ihop. De fick god tid på sig till detta och inget barn 

protesterade, något av barnen fick en uppmaning till att städa då det inte var färdigstädat.  

Intervju  2  

Lena är en av tre anställda på förskolan/avdelningen. Hon började arbeta som barnskötare 

1987, hon utbildade sig till förskollärare 1992. På avdelningen arbetar en förskollärare till 

samt två barnskötare, en av barnskötarna arbetar 75 % och delar sin tjänst på de båda 

förskolorna. 

Lena och den andra personalen på förskolan anser att leken är byggstenar för barnens 

utveckling. Den är nödvändig för barnens lärande. Hon menade även att leken inte är någon 

fristående företeelse som barnen sysslar med utan det är en ständigt pågående process. Barnen 

leker hela tiden och de behöver leken säger hon. Lena jämför barnens lek med djurbarnens 

lek, hon tycker de påminner om varandra, eftersom de leker och det gör även våra barn. I 

djurvärlden är leken nödvändig för överlevnad, kan djuren inte leka så stöts de ut. Barn 

överlever om de inte kan leka, men de behöver kunna det för gemenskapens skull. Jag frågade 

Lena en följdfråga där jag undrade hur viktig pedagogerna anser att leken är. Den är mycket 

viktig anser hon. Hon sa att det är pedagogernas uppgift att ge barnen redskap och 

förutsättningar till lekprocess. Lena tillägger att barn som inte går i förskola inte får de 

förutsättningarna i samma utsträckning. Alla barn kommer från olika hemmiljöer och på 

förskolan kan pedagogerna tillgodose leken på ett sätt som föräldrar kanske inte har tid eller 

möjlighet till i hemmet. 

Processer utvecklas i den sociala utvecklingen menar hon i sin syn på fri lek. Barnen 

kommer hit och lär sig hur man ska fungera med andra. Det sker en social utveckling. De 

utvecklar sin personlighet genom att ta hänsyn till andra, kompromissa, lära sig ge och ta, 

bearbeta upplevelser och fantisera tillsammans. Allt kan hända i den fria leken. 

Det finns en skillnad mellan lek och fri lek anser Lena då man i den styrda leken (som 

den ofta är då det inte är fri lek) ofta har ett syfte och en målsättning som förskollärare. Till 

exempel om ett eller flera barn behöver stärka sin plats i gruppen, så försöker pedagogerna 

stärka det barnets position som exempelvis att träna på att välja, ta beslut eller våga prata. Om 

barnen behöver träna på något väljer de vuxna lekarna. I leken kan man träna på mycket anser 

Lena. Skillnaden är att i den fria leken bestämmer barnen leken och den styrda leken planerar 

de vuxna menar hon.  

Likheterna var många till den andra förskolan där jag intervjuade. Även här observerade 

pedagogerna barnen kontinuerligt men de hade sällan planerade observationer på enskilda 
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barn. Lena tillägger att de inom arbetslaget ständigt har dialoger mellan varandra. På 

planeringen tar de upp det de har sett i barngruppen. Anledningen till att de ständigt 

observerar barnen i det de gör är för att de vill lära känna varje individ, det är deras uppgift 

menar hon. Det sker automatiskt, det är bara något hon gör då hon stiger innanför dörren på 

förskolan. 

Lena talade om för mig att de vuxna på avdelningen vill ge barnen så mycket utrymme i 

den fria leken som möjligt, de ska få skapa sin egen lekvärld. De vuxna vill alltså inte delta i 

barnens lek om de inte behöver. Ibland kan ett barn behöva hjälp in i leken och då hjälper en 

vuxen såklart till säger Lena. De går även in i leken om den behöver styras upp men annars 

vill personalen inte störa dem i deras lek. En vuxen finns hela tiden i periferin eftersom den 

fria leken ska vara så fri som möjligt enligt henne. Lena vill att barnen ska vara varandras 

lekkamrater, pedagogen ska inte vara det. En vuxen kan vara med i rummet men i utkanten så 

att det inte stör leken. Lena menar att om de vuxna deltar för mycket i leken kan det störa 

barnens lekprocess, och tror att det är bra för barnen att få leka på egen hand. Däremot kan 

man få vägleda de mindre barnen i leken desto mer eftersom de inte kan leka på samma sätt 

som de större barnen. 

Barnen lär i leken utan att de är medvetna om det säger hon, de känner lust och glädje av 

lek och den skapar ett sammanhang i den tillvaro de lever i. Barnen får mycket tid till fri lek 

här på förskolan enligt Lena men de skulle vilja ge barnen mer tid. Hon anser ändå att de får 

den tid till det som de behöver. Skogen är ett bra ställe att leka fritt på tillägger hon, eftersom 

de lär sig så mycket där. Lena och hennes kollegor konstaterade en dag att under tiden de varit 

i skogen hade de både haft kemilektion då de drack varm blåbärssoppa som skulle svalna, 

matematik då de övade höjd, bredd och djup, sedan gymnastiklektion eftersom barnen rörde 

sig så mycket i skogen. Allt detta fick de genom att leka. 

Alla barn kan som sagt inte leka som Lena talade om tidigare i intervjun. De har barn på 

avdelningen som har svårt för att leka med andra barn, de vet helt enkelt inte hur man gör. Ser 

personalen att barn inte leker ingriper de eftersom de anser att leken är så viktig för dem. Lena 

berättade att ett av barnen imiterar alla de andra barnen eftersom han inte själv vet hur man 

gör. För att hjälpa det barn som har svårigheter av olika slag delar personalen upp barnen i 

grupper och arbetar extra med den grupp som just det barnet är med i. De gör övningar där 

barnet tränar på hur man agerar tillsammans med andra. Viktigt för barnet är att lära sig att 

kunna ge och ta, visa hänsyn och hur man kompromissar. För övrigt gör pedagogerna 

lekövningar eller så finns de med i rummet och styr upp situationer som kan uppkomma. De 

vägleder utan att sätta allt i händerna på barnen. Lena menar att de vill ge barnen de rätta 
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verktygen. 

Lena anser att miljön påverkar barnens lek och hur den är konstruerad. Vissa barn blir 

tillexempel stressade av för mycket färg i lokalen. Enligt Lena tänker många vuxna att ett 

barnrum ska vara ”klatschigt” med mycket färger och figurer, när det i själva verket kan få en 

negativ effekt då för många intryck kan stressa barnen. Lena menar att de försöker att ha 

jordnära färger i sina lokaler. Det ska heller inte finnas för mycket leksaker i hyllorna på 

avdelningen anser Lena. Fick hon själv bestämma skulle det kanske bara stå en sak på varje 

hyllplan, men tillägger att de är fler som arbetar tillsammans och de måste anpassa sig till 

varandra. Barn kan ha svårt att bestämma lek med för mycket leksaker omkring dem anser 

Lena. Det ligger en bilmatta på golvet som Lena visar mig och enligt henne kan man i ett 

första intryck tycka att den ser rolig ut, men den kanske inte passar alla barn eftersom den är 

”plåttrig” med många olika färger och mönster menar hon. På den här förskolan har man delat 

upp olika aktiviteter i olika rum som dockvrå och barnkök i ett rum, i ett annat rum finns bilar 

och byggleksaker. Just av den anledningen att inte alla lekaktiviteter ska blandas samman. 

Med tanke på detta använder de enfärgade dukar där barnen lägger pussel, gör egna halsband, 

armband eller lägger pärlplattor. För mycket mönster i duken kan störa koncentrationen 

hävdar hon.  

Avbrott i leken blir det alltför ofta tycker Lena eftersom de har måltider, utelek, 

fruktstund och så vidare. Ibland om personalen anser det mindre bra att bryta upp leken låter 

de barnen leka vidare. De kan tyvärr inte alltid göra så då barnen leker menar Lena men de 

försöker då de kan. Hon säger att de försöker att förbereda barnen för avbrott så att de är 

förberedda när det är dags att plocka ihop. Ofta går det mycket bättre då. Det handlar ju om 

att visa respekt för barn tillägger hon. Lena relaterar till sig själv hur hon skulle känna om 

någon bara kom in i rummet och sa att hon skulle plocka ihop det hon gjorde. Vi är ju alla 

människor menar hon, oavsett om vi är barn eller vuxna så har vi känslor och behov. Att låta 

barnen avsluta är viktigt. 

Observationer på förskola nummer 2 

På den här förskolan är 17 barn inskrivna, även det här är en integrerad barngrupp med barn 

från 1-6 år. Jag gjorde två observationer även på denna förskola och väljer att sammanföra 

materialet från dem. Båda observationerna utspelade sig inomhus. Vid tidpunkterna fanns två 

pedagoger med i barngruppen. 

Även på denna förskola observerades det kontinuerligt. Pedagogerna fanns nära barnen 

då de lekte men ”sysslade” med annat vid sidan av leken. Vid flera tillfällen befann sig 

pedagogerna i andra rum än där barnen var, de var ofta ute i köket. Ofta gick de genom 
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rummen där barnen befann sig men stannade aldrig upp, bara då något inträffade som krävde 

deras uppmärksamhet. Jag blev ofta lämnad själv med de lekande barnen. De vuxna 

kommunicerade då och då under tiden jag var där men inte så ofta. Sa de något till varandra 

var det i relation till någon händelse i barngruppen, som en konflikt tillexempel. Då påpekade 

man situationen till den andre pedagogen. Vid de båda tillfällena hade man nyss avslutat 

frukost så pedagogerna plockade undan disken och torkade borden.  

Personalen var inte speciellt deltagande i barnens lek, de gjorde som sagt sitt på annat 

håll men fanns nära barnen då de rörde sig mellan lokalerna. Vid ett tillfälle satt Lena på 

golvet där barnen befann sig. Vid ett annat tillfälle satt en av barnskötarna vid ett bord då 

några barn lade pussel. Men de var aldrig deltagande i någon lek förutom det. Även här kunde 

det bero på att personalen plockade undan efter frukost. Men de fanns alltid där för barnen om 

barnen ville något, och de intresserade sig för det barnen hade att säga. Lekstämmningen var 

mycket bra vid båda tillfällena och barnen kändes lugna och trygga och tillfreds med 

situationen. Några gånger kom pedagogerna med förslag till lek då något barn inte visste vad 

det skulle göra och positiv uppmuntran gavs till barnen under lekens gång. Jag ansåg att 

pedagogerna var närvarande och med på det som hände även fast de inte alltid befann sig i 

rummet. 

Enligt förskolläraren jag intervjuade fanns det ett barn på avdelningen som inte lekte. 

Det barnet uppfattade inte leksignaler så bra. Jag uppfattade inte att det fanns något barn som 

inte lekte då jag var där. Alla barnen som var där vid den tidpunkten lekte. Det var en flicka 

som kom för dagen som hade svårt att ta sig för en aktivitet, men en pedagog visade henne 

runt och frågade om det fanns något hon ville göra. Efter ett tag satte hon sig vid bordet och 

började rita. Hon var väldigt blyg för mig till en början men tog snart kontakt med mig som 

också satt vid bordet. 

Miljön upplevde jag som lugn, jag trivdes med lokalerna då de är av gammeldags stil 

och inte alls påminner om de ”vanliga” förskolemiljöerna. Väggfärgerna är i samma ton 

förskolan igenom och det gav ett harmoniskt intryck. Det fanns heller inte så mycket tavlor 

upphängda.  

Inga avbrott förekom då jag var på förskolan förutom då det var det var dags att gå ut, 

då fick de bryta upp för första gången men då hade barnen lekt sedan frukost. Ingen personal 

förberedde barnen för avbrott utan de blev tillsagda att plocka undan direkt. Det tog ett tag att 

plocka undan, några av barnen hittade på annat under tiden så personalen fick uppmana vid 

några tillfällen att de skulle städa. Barnen fick städa i lugn och ro så jag upplevde ingen stress 

i barngruppen, mer än att några inte ville städa. Som jag ser det hade de inget emot att bryta 
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upp från leken de lekte. 

 

5:3 Jämförelse och sammanfattning av intervjuer och  observationer  

De två förskolorna är inte speciellt integrerade med varandra men de tillhör samma 

församling och har samma rektor. De arbetar på ett liknande sätt och har många liknande 

värderingar om lek men även om annat som rör verksamheten. Pedagogerna känner till 

varandra väl och kanske var det därför resultatet blev så pass lika från observationerna av de 

två förskolorna. Jag visste inte innan att de arbetar så lika. Hur stämmer det som sades med 

det jag observerat? Jag börjar med hur observationen stämmer överens med intervjun på 

förskolan där Malin arbetar. Nedan gör jag jämförelser mellan områden jag fokuserat på både 

i intervjuer och observationer samt en sammanfattning av intervjuresultat. 

Observation av barn såg jag endast i form av att personalen fanns i rummen, att de 

gjorde kontinuerlig observation. Malin talade om för mig att de alltid observerade barnen i 

deras lek. Det var mer som en vana för dem att göra. Malin sa att pedagogerna ville vara så 

lite närvarande i leken som möjligt, de ville ge barnen utrymme till sin egna fria lek. Vad jag 

såg från observationerna fanns de i närheten barnen men lekte inte med dem mer än att de 

kunde sitta med dem runt borden då de ritade eller lade pussel. Kanske var det därför barnen 

lekte så bra, pedagogerna lämnade dem utrymme till det. Jag ansåg att barnen hade lätt att 

börja leka och de lekte länge med samma lek. Malin och hennes kollegor hade ett syfte med 

att sitta runt ett bord och dricka kaffe varje dag efter lunch, hon ansåg att barnen kände en 

trygghet av det och kunde leka lugnare när de fick vara själva utan vuxna. Så uppfattade jag 

det också, det var en otroligt lugn och harmonisk lek som utspelade sig. Barnen satt i sina små 

grupper i rummen och lekte självinitierade lekar (lekar som inte pedagogerna uppmanat till). 

Ville barnen något kom de bara till bordet där de vuxna satt.  

För den pojken som inte kände till leksignalerna så väl ingrep pedagogerna med 

detsamma. Malin påpekade vikten av att ingripa så fort som möjligt och jag 

uppmärksammade att de var snabba med att vara på plats då något gick snett i leken pojken 

var med i. Jag uppfattade att personalen gjorde som hon sa att de gjorde, de tog pojken åt 

sidan och pratade om det som hänt och gav honom idé till ny aktivitet om han inte kunde 

fortsätta med den han lekt. Jag kanske inte håller med om att ”time-out” passade så bra för 

den pojken i det sammanhanget och jag undrar om han fick ut något av det. Däremot tror jag 

(baserat på egna erfarenheter) på deras strategi att ”servera” lek, att visa barnet hur man går 
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till väga i lek och hur man kan agera mot andra barn. Jag tycker att personalen var väldigt 

snabb med att se när saker och ting hände i barngruppen, men de ingrep inte alltför fort utan 

iakttog händelsen och såg hur barnen skulle lösa det.  

Malin ville att barnen skulle ha möjlighet till att nå alla leksaker och det uppfattade jag 

att de gjorde. De hade även de små avskärmade rummen som hon talade om och det gav en 

viss avskildhet som gjorde att barnen fick vara ifred med det de gjorde. 

Det var ett avbrott i leken då jag besökte förskolan och det var när barnen skulle äta 

mellanmål. Jag tycker att det som Malin sa på intervjun stämde mycket bra överens med det 

jag såg. Jag var som sagt på förskolorna så pass lite för att kanske kunna se jämförelsen i ett 

bredare perspektiv, hade jag varit där under en termin hade jag kanske studerat skillnaderna 

djupare eftersom jag fått se mera.  

Även Lenas intervju stämde överens med det som hände i praktiken. Om de verkligen 

observerade då de befann sig i barngruppen kan jag inte svara på, men för det mesta fanns de 

nära barnen och enligt henne själv var det då observationen ägde rum. Lena ansåg att 

personalen inte skulle närvara i själva leken som en roll, det stämde överens med det jag såg. 

Under tiden jag var där lät de barnen leka själv utan deras medverkan. Hon ansåg att en vuxen 

kunde vara med i rummet men inte medverka.  

Det enda barnet som inte lekte då jag var där var den lilla flickan som kom ny för dagen. 

Som Lena sa i intervjun var en pedagog framme med det samma vid hennes sida och tog sig 

an henne och gav henne förslag till lek, de försökte att få henne att känna sig trygg.  

Lena och hennes personal ville ha en lugn och rogivande lekmiljö. Hon sa att hon helst 

önskat att bara ha ett fåtal leksaker på hyllorna, men det var ju om hon själv fick bestämma. 

På den här avdelningen fanns ganska mycket leksaker framme, dock inte i det stora rummet 

där de även åt sina måltider, där var utbudet av saker mer sparsamt. För övrigt anser jag att 

miljön överensstämde med det hon sa. Det enda avbrott som inträffade i leken var innan 

barnen skulle gå ut på förmiddagen. Lena sa i intervjun att de alltid förberedde barnen för 

avbrott, det gjorde de dock inte under de två gångerna jag observerade. Så det är den enda 

avvikelse jag kunde se, annars stämde det Lena sa i intervjun överens med det som hände. 

Sammanfattning av det område jag inte valde att observera 

Jag ska även sammanfatta ett annat område ur intervjuerna som jag valde att inte ha med i 

observationen. Det är pedagogernas tankar kring de områden jag intervjuade och som jag inte 

diskuterat tidigare. 

Jag bedömde att pedagogerna hade en överensstämmande syn på barnens lek. Malin och 

Lena var överens om att leken var viktig för barnens lärande. Malin anser att barn tränar sin 
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sociala kompetens genom leken men även konfliktlösning och samarbetsförmåga, Lena menar 

att leken är viktig för gemenskapens skull, hon sa även att barn som inte går på förskola inte 

får samma lekförutsättningar som barn som går i förskolan. Barn kommer från olika 

hemmiljöer och då kanske inte vissa barn får möjlighet till lek på samma sätt som ett 

förskolebarn där pedagogerna uppmuntrar till lek. Visst kan det kan vara så, men lekens 

förutsättningar kan variera från förskola till förskola och jag hoppas givetvis att alla 

förskolepedagoger anser att lek är viktigt.  

Malin ansåg att barn kan utvecklas mer socialt i den fria leken eftersom barnen får 

samarbeta mer på egen hand genom den. Deras skillnad på lek och fri lek är i stort sett lika 

eftersom de båda menar att i den fria leken bestämmer barnen regler för hur leken ska gå till, 

där är leken på barnens villkor, medan leken annars kan vara styrd av pedagoger och då är det 

pedagogerna som planerar den och barnen får till stor del anpassa sig efter de reglerna. Jag 

anser att fri lek kan förekomma i den styrda leken, beroende på hur styrd och planerad den är 

av den vuxne. Jag anser även att det kan vara bra för barnen att använda sin fantasi i den 

styrda leken då den kan vidareutvecklas av barnen själva. Malin påpekade vid två tillfällen att 

barnen bearbetar händelser i deras liv genom den fria leken och i leken får de utlopp för 

känslor och händelser. Enligt Malin ”slår inget” den fria leken. Under mina observationer var 

ingen lek styrd, barnen fick mycket tid till att leka fritt och enligt pedagogerna så är det på det 

sättet de vill arbeta. Lena sa att allt kan hända i den fria leken, där är inget omöjligt. Genom 

den fria leken får barnen ut väldigt mycket anser de båda förskollärarna. Även här nämndes 

samarbetsförmågan och det är viktigt att kunna samarbeta. Barnen känner lust och glädje i lek 

samt att de lär sig mycket genom leken utan att vara medvetna om det enligt Lena. Hur 

pedagogerna agerar intill barnen påverkar barnen otroligt mycket tycker Malin eftersom de 

imiterar mycket av det den vuxne gör. Malin relaterar till samlingarna barnen själva brukar ha 

då de leker, hon menar att de gör den identisk med hur de vuxna gör då de har samlingar med 

barnen. 
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6 Diskussion 

Mitt intresse med det här examensarbetet var att få reda på hur förskollärarna ute på 

förskolorna ser på leken, vilken betydelse den har för dem. I den här diskussionsdelen 

kommer jag att ta upp vad jag kommit fram till i min undersökning, alltså hur pedagogers syn 

på leken är samt att jämföra och diskutera hur intervjuer och observationer stämmer överens 

med varandra. 

 

Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar sin nyfikenhet  

och sin lust samt förmåga att leka och lära (Lpfö 98) 

 

6:1 Förskollärarnas syn på lek 

De två förskollärarna som jag intervjuade arbetade ungefär lika med hur de ville att leken 

skulle användas på respektive förskolor. De lade stor vikt till att leken skulle finnas och att 

den skulle ha en stor roll i deras pedagogik. Detta på grund av att de anser att leken har en 

viktig funktion i barnens liv.     

Både Malin och Lenas sätt att beskriva deras syn på lek påminner både om det 

pedagogiska perspektivet (Lillemyr 1990) samt det utvecklingspedagogiska perspektivet 

(Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson 2003). De här två teorierna stämmer ganska bra 

överens med varandra enligt min egen tolkning. Alla pedagoger har en pedagogisk grundsyn, 

man måste bara bli klar över hur den ser ut (Lillemyr 1990). Att barnen utvecklades till en 

självständig individ var viktigt för Malin. En annan aspekt som de båda är överens över är hur 

barnen utvecklas socialt och hur de kan samarbeta med andra barn genom leken. Hur 

pedagogen ser på lek ingår i den psykologiska grundsynen som i sin tur ingår i det 

pedagogiska perspektivet. Dessa pedagoger ansåg även att barn bearbetar det som händer i sin 

omvärld genom leken, de skapar leken utifrån sådant de redan vet (Pramling Samuelsson och 

Asplund Carlsson 2003).  

 

Hur ser pedagogerna på skillnaden mellan lek och fri lek? 

Pedagogernas syn på lek på dessa förskolor var väl genomtänkt och jag kunde se att de arbetat 

väl och mycket med det utifrån intervjuerna att döma. Barnen fick på de båda förskolorna 

stort utrymme till att leka, speciellt till den fria leken. Genom lek utvecklas barnet ansåg 

Vygotski (Sandberg 2003). Leken finns överallt, i ens dagdrömmar eller i en lek som man 

leker själv eller med andra och den kan vara både synlig och osynlig (a.a.). Lena ansåg att allt 

kan hända i den fria leken eftersom barnen kan ta sig för vad de vill i den. Något som även 

Johansson och Pramling Samuelsson (2006) menar i sin bok. Samarbetet mellan barnen byggs 
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upp tack vare ett rikt innehåll i leken. Barnen bearbetar sin omvärld genom leken, händelser 

de varit med om i sitt liv återskapar de i leken (Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson 

2003). Ett av intervjuresultaten visade att den fria leken är på barns villkor, det var så Malin 

såg skillnad på lek och fri lek, att barnen själva fick bestämma i den fria leken. Där skapade 

barnen handlingen medan de vuxna planerade leken som var mer åt det styrda hållet. I den 

styrda leken planerade pedagogerna en lek/aktivitet för att de vill öva lite extra på vissa 

områden med barnen, som tillexempel en lek som lär barnen att ge och ta, hur man som barn 

förhåller sig till andra barn. Jag tycker att sådana lekar bör lekas kontinuerligt med alla barn 

eftersom det är viktig att kunna känna och visa empati. Det kanske kan vara svårt för barnen 

att upptäcka det själva, jag anser att den fria leken därför behöver stärkas från den vuxnes 

sida.  

Jag kunde genom observationerna se att personalen var noga med att ge barnen utrymme 

till att upptäcka den fria leken och låta dem styra den själva. Det är väldigt viktigt att barn 

lämnas utrymme till att leka fritt så att de kan tillgodose sin lek (Fagerli m.fl. 2001). Visst 

instämmer jag med det Fagerli m.fl (2001) antyder, det är viktigt att barnen får möjlighet till 

den fria leken samtidigt som jag anser det viktigt att personalen är med och vägleder barnen i 

den fria leken för att vissa sidor hos barnen ska stärkas. 

Jag tycker att det kan vara en bra idé att observera barnen då de leker, det var något som 

både Malin och Lena gjorde kontinuerligt under lekens gång. Malin sa att hon lärde känna 

barnen genom leken, där kunde hon se hur barnen mår, genom deras sätt att leka och hur de 

agerar mot sina vänner. Enligt min bedömning var det en sund syn på lek som kom fram 

genom intervjuerna, jag hoppas att de arbetar på det sättet hela tiden och på ett medvetet sätt, 

det kan vara lätt att diskutera om lek och tycka något, men en annan sak att använda sig av det 

i praktiken. Nu var det under en väldigt kort period som jag observerade men jag upplevde att 

pedagogerna till stor del levde som de lärde under den tiden. En sak som inte stämde överens 

med intervjun var att de båda pedagogerna ansåg det mycket viktigt att förbereda barnen inför 

avbrott i leken, alltså att säga till i god tid innan det är dags att avbryta leken så att barnen får 

tid på sig att avsluta leken. Vid de båda observationstillfällena vardera förberedde de inte 

barnen för avbrott. De sade till barnen då det var dags att avsluta att de skulle avsluta sin lek, 

alltså ingen förvarning. Jag anser dock att barnen fick god tid på sig att plocka undan i lugn 

och ro och upplevde heller inte att stress uppstod i barngruppen när det var dags för städning. 

 

Den vuxnes deltagande i leken 

Något som kom att förvåna mig utifrån intervjuerna var att pedagogerna inte deltog i barnens 

fria lek och att det var avsiktligt.  

Att som vuxen delta i leken på barns villkor är viktigt, man kan delta för att stärka 

lekprocessen, men det är en avvägning hur detta ska ske eftersom leken ska gynna barnet på 

bästa sätt. Vissa barn behöver speciell hjälp och vägledning i leken och då behövs framför allt 
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en vuxen som hjälper till (Johansson och Pramling Samuelsson 2006). Ingen av de båda 

pedagogerna jag intervjuade ansåg det bra att delta i barnens lek. Lena ansåg att barnen skulle 

vara varandras lekkamrater och inte de vuxna. Malin sa att de bara går in i leken om det 

behövs för att vägleda ett barn, hon menade att de ”serverar” leken för dem om det behövs. 

Alltså de hjälper barnen att komma igång med en lek eller hjälper de barn som kan ha svårt att 

förså lekens signaler, men de deltar helst inte i leken. Det är första gången jag hör att personal 

avsiktligt inte deltar i barns lek, det är något en del pedagoger strävar efter att bli bättre på i 

andra förskolor jag arbetat på. Men man kan se deltagandet i leken ur olika aspekter. Som jag 

ser det är det inte på ett negativt sätt som pedagogerna inte deltar i barnens lek på dessa 

förskolor. De deltar inte eftersom de inte vill störa barnen i deras lekprocess, Malin nämnde 

att de vill att barnen ska bli egna fristående individer som kan ta för sig i livet på egen hand 

utan för mycket hjälp. Men å andra sidan kan jag anse att det på många ställen i leken kan 

vara bra med en vuxen med eftersom en vuxen kan bidra med kunskap om hur man som barn 

kan agera med sina medmänniskor samt hur man kan agera i olika situationer, även stärka 

barnens etiska, empatiska samt moraliska kännedom som de kanske inte kan komma fram till 

på egen hand i den fria leken.  

 

Miljöns påverkan i leken 

Lekmiljön kan påverka barnen i deras lek (Sandberg 2003). Miljön spelar en stor roll för 

leken ansåg de båda förskollärarna. Lena och hennes kollegor kanske tänkte mer på hur 

lokalerna skulle vara inredda för att gynna barnens skapande och lekbehov. En lugn och 

avslappnande miljö ville de ha för barnen, därför ville de inte inreda med för mycket färger då 

de ansåg att det kunde ge upphov till stress i barnens lek. Det miljöpedagogiska perspektivet 

betonar hur miljö och individ samspelar med varandra och hur miljön kan utveckla barnet 

(Sandberg 2003, Löfdahl 2002). Ur min egen synpunkt kan det kanske vara så att olika barn 

trivs i olika miljöer, barn är olika och de stimuleras i leken på olika sätt, kan det då vara så att 

barn behöver en viss tillgång till miljö som passar just dem? Det kanske är fel att skapa en 

miljö som man tror ska passa alla barn. Malin ville gärna att lekmiljön skulle stimulera barnen 

och att alla leksaker skulle vara tillgängliga för dem. Hon ansåg att den skulle se inbjudande 

ut så att den framkallar till lek. Malin påstod att kommunala förskolor kan ha sämre ekonomi 

och att de på hennes förskola har råd att inreda miljön på ett mer attraktivt sätt för att det ska 

gynna barnens lek. Jag kunde se det på inredning som gardiner och detaljer som man kanske 

inte annars kostar på sig i lika stor utsträckning på kommunala förskolor. Det fanns en 

eftertanke i hur de hade inrett rummen på de båda förskolorna för att gynna barnet. Barnen 

skulle kunna nå det de ville leka med. Även här kan vi återkomma till det Malin sa om att de 

ville att barnen skulle bli egna individer eftersom pedagogerna ville att barnen ska kunna 

tillgodose sig material utan att hela tiden be en vuxen om hjälp. En summering av det här 

stycket är att personalen anser att miljön är viktig för att gynna leken, de vill genom den att 
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barnen ska kunna locka fram fantasier och lekar på ett positivt sätt. Kanske kan man dock 

lägga vikt vid att barn är olika och ska stimuleras efter deras egna behov. 

 

Eftersom jag finner det mycket intressant med barns lek på förskolan och framför allt hur 

pedagoger ser på barnens lek har det varit givande att få undersöka mera i ämnet. Jag har 

kommit fram till att pedagoger inte har lika syn på lek, men att de väljer att lägga vikt på det 

de själva anser är viktigt inom leken. Det var intressant och till en början förvånande att se att 

dessa kvinnor hade en annan syn på deltagande i barns lek än det jag varit van vid att se på 

andra förskolor. Att pedagogerna där jag gjorde min undersökning medvetet valde att inte 

delta just för att de ansåg att det främjade barnen mest i deras lek. Det var nog det i mitt 

resultat som förvånade mig mest. De har förstås en egen syn på den förskolan varför de inte 

deltar och jag anser det inte vara på ett negativt sätt. Pedagoger i allmännhet tror jag ser på 

verksamheten och framför allt lek ur olika synvinklar, men alla väljer de nog utifrån den 

grundsyn de har den pedagogik de tror ska gynna barnet mest. Jag finner det omöjligt att alla 

pedagoger måste/ska ha samma synsätt på vad som gynnar just deras förskolebarn mest. Det 

var alltså en viss fördom från min sida att de skulle arbeta på liknande sätt vad gäller 

deltagande i leken som jag är van vid. Det är viktigt att få andra perspektiv på hur 

förskoleverksamheter fungerar och att man kan arbeta på olika sätt fast det inte behöver vara 

fel för det. 

Jag har efter den här undersökningen blivit ännu mer övertygad om hur viktig den fria 

leken faktiskt är för barn och hur mycket de utvecklas som individer av den. En blandning av 

min egen syn på lek, vad de intervjuade, observationerna samt vad litteraturen uttrycker om 

lek har gjort att jag har fått ett bredare synsätt och kunskap om lekens vikt. Om jag någon 

gång ska göra vidare forskning ska jag utföra undersökningen under en längre period med 

många fler intervjupersoner samt observationstillfällen just för att i större utsträckning kunna 

observera likheter och olikheter samt olika uppfattningar vad gäller vikten av fri lek hos de 

intervjuade.  
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Bilaga 1      
 

2007-09-24

 

 

 

 

 

  
Detta brev är till dig (förälder/vårdnadshavare) som har barn på förskolan. 

 

Jag är en student som gör en undersökning, den handlar om pedagogens syn på barns fria lek i 

förskolan och hur pedagogerna arbetar med det. Detta innebär att jag vid ett eller flera 

tillfällen kommer till förskolan för att observera den fria leken. Jag kommer inte att filma 

eller fotografera barnen, inte heller nämna barnen vid deras namn i texten. Det är leken jag 

kommer att fokusera på och inget specifikt barn. Innan observationen har jag intervjuat en 

förskolepersonal på avdelningen, syftet är att jämföra det pedagogen svarat med hur det 

fungerar i praktiken.  

Observationen kommer inte vara göras på en bestämd grupp barn, utan de barn som är på 

avdelningen vid observationstillfället. Kontakta mig gärna om du har funderingar kring detta. 

 

MVH: Lina Andersson 

 

Mail: XXXX  

Mobilnr: XXXX-XXXXXX 

Student vid: Högskolan i Gävle 

Institutionen för XXX 

Handledare: Kerstin Bäckman 

Tfn: XXX-XXXXXX 
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Bilaga 2 

 
Intervjufrågor  om pedagogens syn på barns lek i förskolan 

 

 
 

1. Berätta för mig hur du ser på lek i förskolan? 

2. Hur ser du på fri lek? 

3. Vad anser du är skillnaden mellan lek och fri lek? 

4. Observerar ni barnens lek? 

5. Av vilken anledning och i såfall hur observerar ni? 

6. Hur deltagande är ni pedagoger i barnens fria lek? 

7. Hur deltagande anser du att pedagogen ska vara i den fria leken? 

8. Vad tror du barn får ut av sin fria lek? 

9. Har du upplevt att det finns barn på avdelningen som inte leker? 

10. Hur hanterar ni det isåfall? 

11. Hur tycker du att en pedagogisk miljö ska se ut så den stimulerar barns fria lek? 

12. Hur vanligt är det med avbrott i barnens fria lek hos er? 

 

 

 

 

 

 

 


