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Abstrakt 
Syftet med studien var att studera förskollärares uppfattningar av den fria leken i 

förskolan. Fri lek är en naturlig del i barnens vardag i förskolan, men begreppet är brett 

och kan tolkas ur olika perspektiv hos förskollärarna. Studien utgår från en kvalitativ 

metod med semistrukturerade intervjuer med åtta förskollärare i en kommun i mellersta 

Sverige. Med stöd av Eriksons lekteori och med teorins centrala begrepp identitet, 

lekhandlingar och konsekvenser och utfall har resultatet analyserats. Resultatet visar 

skillnader mellan förskollärares uppfattningar om vad fri lek innebär. Samtliga 

förskollärare menar dock att den fria leken har en central betydelse i barns liv och att 

den är livsviktig för deras utveckling. En förskollärare menar att barn som inte får leka 

blir ingen hel människa. Förskollärarna beskriver att den fria leken skapar goda 

förutsättningar för lärande och utveckling. Resultatet visar att det finns lekhandlingar 

som förskollärare uppfattar som önskvärda och icke önskvärda. Fri lek som går emot 

samhällets norm styrs om eller förmildras. Förskollärarna beskriver olika faktorer i 

förskolan som kan begränsa barnen i deras fria lek; tiden, förskollärares förhållningssätt, 

icke önskvärda lekhandlingar och den fysiska miljön. Studiens resultat har även visat att 

det kan uppstå negativa konsekvenser i barnens utveckling om deras fria lek i förskolan 

begränsas, de kan till exempel hämmas i sin utveckling av identitet. Slutligen kan 

barnens fria lek i förskolan inte betraktas som helt fri, utan styrs eller begränsas på 

grund av omgivande faktorer.  
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1. Inledning 

Fri lek är sannolikt något som alla någon gång under sitt liv har upplevt. Under en dag i 

förskolan har barn möjlighet för fri lek där de själva väljer vilken aktivitet de vill 

genomföra. I den fria leken är i stort sett allting möjligt, du kan förvandla dig till en 

drake och ta dig ut i rymden. I fantasin finns det inga begränsningar, dock visar 

forskning av till exempel Storli och Hansen Sandseter (2015) och Tsai (2015) att barn 

kan begränsas på olika sätt i den fria leken i förskolan. Denna studie problematiserar 

vilka lekhandlingar som är önskvärda och icke önskvärda i den fria leken i förskolan 

och vilken uppfattning förskollärare har om den.  

 

I Sverige vistas de flesta barn i förskolan någon gång under sin barndom och förskolan 

är en del av det svenska samhället. Förskolans läroplan (Skolverket, 2018) beskriver att 

leken ska vara i centrum av barnens utbildning i förskolan. Leken beskrivs med att vara 

viktig för barn och att den bidrar till deras välbefinnande.  

 

För barn är det lek i sig som är viktigt. I lek får barnen möjlighet att imitera, 

fantisera och bearbeta intryck. På så sätt kan de bilda sig en uppfattning om 

sig själva och andra människor. Lek stimulerar fantasi och inlevelse. 

(Skolverket, 2018, s. 8). 

 

Förskolans läroplan (Skolverket, 2018) belyser att leken bidrar med att barns inlevelse 

och fantasi stimuleras. Enligt läroplanen är det viktigt att alla barn i förskolan får 

möjlighet att leka, och att barnen erbjuds en lustfylld och givande miljö där det finns tid 

och trygghet för att skapa och forma lekar, samt att uppleva och undersöka (Skolverket, 

2018).  

Fri lek kan definieras enligt en rad olika sätt. Sherwood och Reifel (2010) menar att det 

inte finns en allmän uppfattning av vad begreppet betyder och att tolkningar mellan 

olika individer varierar. I motsats till det menar Pyle och Danniels (2017) att begreppet 

fri lek innebär att det är barnen som bestämmer i leken med sin fantasi och att den är 

utan vuxnas påverkan.  

Annan forskning av till exempel Sutterby (2005) och Tullgren (2004) menar att det 

finns fri lek som är mer önskvärd ur förskollärares perspektiv och lekar som är mindre 

önskvärda. Tullgren beskriver att lekar som går emot samhällets normer styrs om mot 

normen eller avbryts helt av förskollärare, detta för att forma barnen efter samhället så 

att de i framtiden ska bli ”goda” medborgare. Sutterby menar att förskollärare styr barns 

fria lek med till exempel bestämda manuskript för hur leken ska genomföras och menar 

att leken då begränsas. Tullgren menar att förskollärare kan uppfatta att barnen har en 

fri lek, men att de inte har frihet till vad som helst, vilket innebär att de inte tillåts leka 

fritt. 

Enligt tidigare forskning som beskrivits ovan, är fri lek ett begrepp som kan tolkas olika 

mellan individer och att förskollärares uppfattning styr över vad barnen har möjlighet 

till att leka i den fria leken. Denna studie syftar till att studera förskollärares 

uppfattningar om den fria leken. Detta för att undersöka om barn begränsas i den fria 

leken och hur begränsningar kan skapa konsekvenser i barnens utveckling. 
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Studien disponeras följande: efter inledningen presenteras en definition av begrepp, 

därefter framkommer studiens syfte och frågeställningar. Vidare beskrivs tidigare 

forskning uppdelat i rubriker utifrån studiens frågeställningar, följt av metod och 

resultat. Studien avslutas med diskussion där metoden, resultatet och analysen 

sammanfattas och diskuteras. 

 

 

1.1 Definition av begrepp  

I tidigare forskning har begrepp som lärare i förskolan, förskole-personal eller 

förskollärare använts av författarna. Denna studie använder begreppet förskollärare som 

kommer att användas genomgående eftersom studien utgår från det perspektivet. 

 

 

2. Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att studera förskollärares uppfattningar av den fria leken i 

förskolan. Följande frågeställningar kommer att tillämpas för att besvara syftet: 

 

 Vad innebär fri lek enligt förskollärare? 

 Vilken fri lek uppfattar förskollärare som önskvärd och icke önskvärd? 

 Vilka konsekvenser kan uppstå av förskollärares uppfattningar om fri lek? 

 

3. Bakgrund 

Här presenteras tidigare forskning tematiskt utifrån studiens frågeställningar. Forskning 

som belyser olika konsekvenser av förskollärares uppfattning om barns fria lek 

presenteras under varje rubrik och inte som ett enskilt avsnitt i bakgrunden.  

 

Tidigare forskning har sökts fram i databasen ERIC via EBSCO och samtliga har 

begränsats med att kryssa i peer rewieved och full text. De sökord som har använts är: 

preschool teacher or kindergarten teacher AND perspective or perception or opinion or 

experience or attitude AND ”free play”. Sökorden har använts för att hitta forskning 

som utgår från förskollärares perspektiv av den fria leken. Ytterligare forskning har 

sökts fram genom sökorden: different perspectives AND preschool or kindergarten or 

early childhood education AND play. Sökningarna har även varierats med att söka efter 

specifika ord som till exempel limit*.   

 

Sökorden har använts för att få fram forskning som berör olika uppfattningar av lek, 

både önskvärda och icke önskvärda lekhandlingar samt att synliggöra olika 

uppfattningar som förskollärare har om den fria leken.  

Samtlig forskning har valts ut då den lyfter fram olika synsätt som förskollärare har om 

den fria leken. I urvalet har titel och abstrakt lästs igenom för att undersöka om 

forskningen har kopplingar till studiens syfte. 
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3.1 Barns fria lek   

Här presenteras tidigare forskning med olika uppfattningar om vad barns fria lek kan 

innebära. 
 

Saknad av en allmän förståelse 

Sherwood och Reifel (2010) belyser att det saknas en allmän förståelse av vad 

begreppet fri lek innebär. Det författarna menar är att fri lek kan användas av två 

individer, men beroende från deras tidigare erfarenheter kan betydelsen av begreppet fri 

lek ha helt olika innebörd mellan de två individerna (Sherwood & Reifel, 2010). I 

studien av Sherwood och Reifel använde samtliga förskollärare begreppet fri lek, men 

själva betydelsen av vad det innebär varierar mellan de förskollärare som ingår i 

studien.  
 

Barninitierad och fri från vuxnas inflytande  

Pyle och Danniels (2017) beskriver att i den fria leken får barnen bestämma själva, 

leken är inte vuxeninitierad, utan barnens egen fantasi och kreativitet gör utlopp för vad 

som ska utspela sig i leken. Izumi-Taylor, Pramling Samuelsson och Steele Rogers 

(2010) menar att i den fria leken har barn möjlighet att utveckla egna idéer samt utrycka 

och använda sin fantasi och kreativitet. Annan forskning som behandlar den fria leken 

är Tullgren (2004) som menar att i den fria leken får barnen bestämma över leken, det är 

utifrån barnens initiativ och med deras avsikt. Logue och Detour (2011) menar att barns 

lek har möjlighet att bli komplett när en vuxen inte riktar leken åt ett specifikt håll, utan 

att den vuxna enbart är med och stödjer leken. Förskolans personal måste låta barns fria 

lek utvecklas av barnen, utan att någon vuxen ska lägga sig i och göra egna riktningar i 

leken (Logue & Detour, 2011). Vuxnas förväntningar av barns lek ska inte påverka den 

fria leken som barnen befinner sig i, därav ska vuxna inte lägga sig i barns fria lek 

genom att påskynda leken och införa regler som de vuxna anser passar (Logue & 

Detour, 2011). 

 

Den fria leken som ett verktyg 

Tsai (2015) och Aras (2016) belyser hur förskollärare använder den fria leken för att 

erhålla information om barnet. Tsai menar att förskollärare anser att det är nödvändigt 

att de deltar i barnens lek för att bidra till en utveckling av barnens tidigare erfarenheter. 

Aras belyser att leken används för att förskollärarna ska kunna se vilket humör barnet 

har just denna dag, detta för att ge förskollärarna en överblick för att kunna utgå från 

barnet. En annan syn om barns fria lek beskrivs av Aras där förskollärarna använder den 

fria leken för att uppehålla barnen medan de själva ordnar med material till nästa styrda 

aktivitet. Här är lekens syfte att sysselsätta barnen medan förskollärarna har något annat 

att göra.  

 

Aras (2016) belyser att förskollärarna menar att syftet med fri lek är att ge barn 

möjlighet till att erhålla kunskap om social utveckling, använda sig av problemlösning 

och även att göra misstag. Annan forskning som beskriver färdigheter som utvecklas i 

fri lek är av Izumi-Taylor et al. (2010) som menar att förskollärare anser att barn 

upplever, utforskar samt får förståelse för sin omvärld genom den fria leken. Vidare 

menar Izumi-Taylor et al. (2010) att syftet med den fria leken är att barnen ges 

möjlighet att ta del av nya upplevelser och lära sig av andra som deltar i leken. Leken 
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kan också användas för att rikta innehållet mot lärande. Sutterby (2005) menar att 

förskollärare går in i barns fria lek för att forma leken mot ett specifikt lärande, 

förskolläraren har troligtvis inte en medvetenhet om den aktuella leken och styrningen 

resulterar i att barnen avbryter leken. En annan typ av styrning som Sutterby (2005) 

belyser är att förskolläraren har tagit fram ett manuskript där barnen utgår från bestämda 

repliker och roller i deras lek där det uppstår konsekvenser eftersom barnen styrs och 

genom det begränsas leken istället för att den expanderas.  
 

Tidigare forskning visar för det första att det saknas en allmän förståelse av 

förskollärares uppfattningar om vad begreppet fri lek betyder. För det andra beskriver 

forskning att i den fria leken är det barnen som bestämmer och att leken ska vara fri från 

vuxnas inblandning. Vidare belyser forskning att fri lek används för att skapa en 

uppfattning av barnets dagsform och för att sysselsätta barnen mellan aktiviteter. En 

annan aspekt av barns fria lek är att förskollärare använder den fria leken som ett 

verktyg. De studier som presenteras här visar att förskollärare har skilda uppfattningar 

om vad begreppet fri lek innebär. 

 

3.2 De önskvärda lekarna  

Här presenteras vad tidigare forskning beskriver om förskollärares uppfattningar om 

önskvärda lekhandlingar. 

 

De nyttiga lekarna enligt normen 

Storli och Hansen Sandseter (2015) menar att lekar som aldrig begränsas är de lekar 

som berör familje-lekar, uppfostrings lekar eller lekar med vårdande inslag. Det är de 

nyttiga lekarna som anses som önskvärda enligt förskollärarna då den prioriteras och 

används för att reglera de fridstörande och olagliga lekarna (Tullgren, 2004). Dock visar 

även studien att högljudda lekar ibland får fortskrida om den uppfattas som meningsfull 

av förskollärare (Tullgren, 2004). Förskollärare har en vision av hur lek ska utspela sig, 

(normen) och de lekar som hamnar utanför den normen motarbetas av förskollärare 

(Tullgren, 2004). Tullgren (2004) belyser att synen kring lek är att den ska bidra till att 

barn får kunskap om det verkliga samhället och att se skillnad mellan vad som är rätt 

och fel. Tullgren menar att det existerar ett tvång mot barn för att delta i lek, eftersom 

det finns en förhoppning om att de genom leken ska erhålla goda kunskaper som berör 

bland annat social kompetens. Tullgren använder begreppet rationalitet för styrning för 

att beskriva hur barn styrs mot icke valbara aktiviteter där de ska delta aktivt och vara 

en naturlig del i barns liv.  

 

Delade uppfattningar om positivt risktagande 

Hansen Sandseter (2011) menar att förskollärare anser att risktagande beteende i barns 

lek är något positivt. Förskollärarna menar att det finns en önskan att erbjuda barnen 

möjligheter att leka riskfyllda lekar för att inte begränsa deras lust mot utmaningar och 

spänning (Hansen Sandseter, 2011). Annan forskning visar att risktagande lekar är både 

önskvärda och icke önskvärda, risktagande lekar handlar till exempel om höga höjder, 

höga hastigheter och att leka med farliga verktyg (Hansen Sandseter, 2007; Little, 

Hansen Sandseter & Wyver, 2012). Vidare beskrivs det i Hansen Sandseters (2007) 

resultat att barnen uppmuntras till att använda sig av farliga verktyg som till exempel en 

såg, där förskollärare anser att det finns risker, men att de har barnen under noggrann 

uppsikt under dessa situationer. Little, Hansen Sandseter och Wyver (2012) belyser att 
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australienska förskollärare menar att riskfyllda lekar, som att leka vid höga höjder, leka 

med farliga föremål samt lekar som innebär höga hastigheter inte är acceptabelt i 

förskolan, eftersom det finns en risk att barnen kan skada sig. I studien lyfter författarna 

att i de norska förskolorna är riskfyllda lekar mer tillåtna jämfört med förskolorna i 

Australien där vissa riskfyllda lekar är icke önskvärda (Little et.al, 2012). 

 

Tidigare forskning visar att önskvärda lekar anses vara de nyttiga lekarna som utspelar 

sig enligt samhällets normer. För det andra beskrivs det att barn förväntas att leka. 

Vidare menar forskning att det finns lekar som bidrar med positiva aspekter med 

risktagande lek. Slutligen visar forskning att lekar kan vara både önskvärda och icke 

önskvärda beroende av förskollärarens uppfattning. Studierna beskriver förskollärares 

uppfattningar om önskvärda lekhandlingar i den fria leken. Tidigare forskning beskriver 

olika konsekvenser som kan uppstå, till exempel att begränsningar av barns fria lek kan 

riskera att hämma barnens lust mot utmaningar. 

 

3.3 De icke önskvärda lekarna 

Här presenteras tidigare forskning som beskriver lekar som förskollärare uppfattar som 

icke önskvärda och därför justeras eller styrs om av förskollärarna.  
 

Lekar som avbryts 

Tsais (2015) menar att fri lek som har inslag av icke önskvärt beteende avbryts av 

förskollärarna, till exempel. när barnen leker lekar där de jagar varandra. Vid sådan lek 

påminns barnen om vilka regler de har att förhålla sig till för att de ska erhålla kunskap 

om vilka förväntningar de har i förskolan (Tsai, 2015). Liknande resultat presenteras i 

Storli och Hansen Sandseters (2015) studie som belyser att de fria lekar som oftast 

begränsas i förskolans inomhusmiljö är de som benämns som ”jaga-lekar” och låstas 

slagsmålslekar. Dessa lekar är även de som begränsas mest i utomhusmiljön, men leken 

inomhus begränsas i större omfattning (Storli & Hansen Sandseter, 2015). Tullgren 

(2004) presenterar i resultatet tre olika teman av barns fria lek, de fridstörande, de 

olagliga lekarna och de nyttiga lekarna. Tullgren (2004) menar att det är de fridstörande 

(till exempel lek med drakar) och de olagliga lekarna (mörka och kaotiska) som är de 

icke önskvärda lekarna och de blir reglerade av en förskollärare. 

 

Kaotiska och irrationella lekar 

Tullgren (2004) menar att det finns olika typer av lek, lekar som i hög grad stimulerar 

lärande och utveckling, men även lekar som stimulerar i lägre grad och menar då de 

kaotiska och irrationella lekarna. Tullgren (2004) problematiserar det med att 

förskollärare tror att barnen ägnar sig åt fri lek, samtidigt är barnen inte fria i att vara 

irrationella, vilket kan betecknas som att om leken inte anses som nyttig avbryts leken 

och därför är barn inte helt fria i sin lek.  

 

Farlig lek 

Wood (2014) menar att förskollärare avbryter barns fria lek när de anser att leken inte 

utspelar sig säkert. Två exempel som lyfts fram av Wood är när barnen rullar runt och 

förskolläraren ser en risk att barnen kan krocka med varandra och då avbryter leken och 

det andra beskriver att barnen har regler i hur högt de får bygga torn på grund av risken 

för att tornet ska kunna rasa. Logue och Detour (2011) menar att om vuxna visar ett 

obehag till barns fria lek kan det resultera i att barns värdefulla lek hämmas. Hansen 
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Sandseter (2007) och Little et al. (2012) belyser att lekar som utspelar sig nära farliga 

element beskrivs som icke önskvärda och lekar i sådana miljöer avbryts. De farliga 

elementen utspelade vid vatten, brinnande eldstad och höga träd (Hansen Sandseter, 

2007: Little et al, 2012). Little et.al (2012) menar att förskollärarna i de australienska 

förskolorna förbjöd barnen att klättra i träd på grund av säkerhetsskäl. De hänvisade till 

det ansvar och de skyldigheter de har beträffande att ta hand om barnen och värna om 

deras säkerhet, samt att följa de regler som råder i förskolan. Förskollärarna menar att 

barnen har andra föremål att klättra på, men de dras till att klättra i träden, följden blir 

då att förskollärarna hindrar barnen från att klättra i träden, vilket resulterar i att klättra i 

träd är en icke-önskvärd lek (Little et.al 2012). 

 

Förskollärare styr lek mot normen 

Tullgren (2004) menar att det finns lekar som förskollärare anser bryter mot det som är 

acceptabelt i samhället och i förskolan. Tullgren (2004) menar att förskollärare går in i 

barnens fria lek och avbryter den och riktar leken åt ett annat håll som är acceptabelt. 

De lekar som avbryts är lekar som enligt förskolans norm har höga ljud samt de som är 

alltför rörliga för att vara accepterade i förskolan, förskollärare går då in i leken och 

deltar för att vaka över leken så att den följer de normer som råder (Tullgren, 2004). 

 

Tidigare forskning belyser för det första att det finns lekar som avbryts av förskollärare. 

För det andra beskriver tidigare forskning att det finns lekar som uppfattas som kaotiska 

och irrationella av förskollärare. I tidigare forskning presenteras det att lekar som 

uppfattas vara farliga eller som utspelar sig i farliga miljöer är icke önskvärda. Enligt 

tidigare forskning finns det lekar som styrs mot normen och att lekar som bryter mot 

normen ibland avbryts av förskollärare. Studierna visar förskollärares uppfattningar om 

icke önskvärda lekhandlingar i den fria leken och konsekvenser som till exempel att 

förskollärare tror att barnen ägnar sig åt fri lek, men att barnens lek egentligen inte är 

fri. 

 

Examensarbetets bidrag till forskningsfältet syftar till att synliggöra förskollärares 

uppfattningar om den fria leken. Studien syftar till att definiera begreppet fri lek, 

redogöra för lekar som upplevs som önskvärda och icke önskvärda av förskollärarna 

och vilka konsekvenser som kan uppstå beroende av förskollärares uppfattningar. 

 

4. Teoretiska utgångspunkter 

Den teoretiska utgångspunkt som tillämpas i denna studie är från den psykoanalytiska 

traditionen utifrån Erik Humberg Eriksons lekteori (Jensen, 2013). Nilholm (2016) 

menar att det kan uppstå problem vid användning av teorier som är benämnda utifrån 

vad de handlar om och inte utifrån en specifik persons tänkande, till exempel 

psykologisk teori. Vidare menar Nilholm att författare kan välja olika sätt att tolka 

teorin på. Denna studie utgår från den psykoanalytiska traditionen som är en teori som 

benämns utifrån vad den handlar om och därför har teorin avgränsats och utgår därför 

från Eriksons lekteori (Jensen, 2013; Nilholm, 2016). 
 

Eriksons definition av fri lek 

Eriksons lekteori belyser att det är begreppet frihet som är de typiska inom den 

psykoanalytiska traditionen (Jensen, 2013). Eriksons lekteori definierar leken med att 
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den utspelar sig av barns fria vilja, leken är frivillig för barnet (Jensen, 2013). Vidare 

menar Erikson att barn blir roade av leken och att de inte upplever negativa 

konsekvenser i leken som de hade kunnat göra utanför leken. Slutligen belyser Erikson 

att vid leken tar barn paus från verkligheten och menar att motsatsen till arbete är lek 

(Jensen, 2013). 
 

Centrala begrepp – identitet, lekhandlingar och konsekvenser och utfall 

Utifrån Eriksons lekteori har följande centrala begrepp använts för att analysera det som 

studiens resultat visar, identitet, lekhandlingar och konsekvenser och utfall (Jensen, 

2013). Erikson beskriver begreppet identitet med att den är central i barns utveckling 

och utforskande. Barn använder sig av lek för att prova på olika roller och genom det 

undersöker och utvecklar de sin identitet (Jensen, 2013).  

 

Erikson menar att begreppet lekhandlingar är något som genomförs med emotionella 

motiv (Jensen, 2013). Barn agerar i leken utifrån sitt humör och det kan bero på att de 

vill få igen en känsla av kontroll. Vidare beskrivs begreppet konsekvenser och utfall 

med att om barn inte har möjlighet till att leka, kan det medföra att de blir hämmade och 

fastnar i bestämda mönster. Fri lek kan resultera i att barn blir friare som människa och 

från de begränsande strukturer som existerar i samhället, bland annat de regler och krav 

som finns. Slutligen beskrivs det att lek kan möjliggöra för att finna sig själv, gynna 

utvecklingen och skapa en förståelse för omvärlden (ibid.). 

 

Olika stadier i barns utveckling  

Lindqvist (1996) belyser att grunden i den psykoanalytiska lekteorin är att leken är det 

viktigaste sättet för barn att bearbeta underliggande känslor och rädslor. Leken beskrivs 

med att den ska vara fri från vuxnas inblandning och att lekmaterial ska ge barn 

möjlighet för utveckling och bearbetning av konflikter (Lindqvist, 1996). Erikson menar 

i sin lekteori att barnet genom leken utgår från sig själv (Jensen, 2013). Ett exempel är 

att barn som upplever känslomässiga svårigheter, som till exempel att bli lämnad av en 

förälder utan att ha möjlighet att påverka situationen, bearbetar det med hjälp av lek för 

att skapa en känsla av kontroll över situationen (ibid.).  

 

I Eriksons lekteori finns det olika stadier som barnet går igenom (Jensen, 2013). Det 

första stadiet är autokosmisk lek, auto betyder själv och kosmisk betyder värld. Det 

första stadiet går barnet igenom under sitt första levnadsår och leken kretsar mestadels 

runt den egna kroppen. Det andra stadiet i Eriksons lekteori är mikrosfären, som innebär 

att observera barnets närstående omvärld och att se barnets sociala omgivning (Jensen, 

2013). I mikrosfären utforskar barnet tillsammans med personer i sin närhet 

samarbetsförmågor, samt hur de kan uttrycka den egna viljan och behov (Öhman, 

2011). Genomförs det på ett positivt sätt menar Erikson att det resulterar i att barnet 

skapar en tilltro till den egna förmågan och det bidrar också till en viljestyrka (Öhman, 

2011). I mikrosfären undersöker och leker barnet med olika föremål och de utvecklar 

samtidigt förmågan att samarbeta och att uttrycka sig (Öhman, 2011). Barn kan testa 

omvärlden genom att ta föremål från andra och därmed agera riskfullt (Jensen, 2013). 

Om det uppstår reaktioner i barns lek som uppfattas otäcka, kan det resultera i att barnet 

gör ett lekavbrott, men barnet kommer med tiden att börja leka igen och testa sig fram i 

sin omgivning (Jensen, 2013).  
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Det sista och tredje stadiet i Eriksons lekteori är makrosfären, som barnet befinner sig i 

när hen är redo för en större omvärld efter att barnet har undersökt sin närmiljö (Jensen, 

2013). I makrosfären kan barnet röra sig helt fritt och genom sin fria rörelse undersöka, 

och till exempel hoppa upp och springa samt stöta mot något, barnet undersöker då sina 

fysiska förmågor. Erikson menar att barn i detta stadie undersöker vad som endast kan 

utspela sig i fantasin och vilka gränser som finns i verkligheten. Barnet kan välja att 

agera och handla på olika sätt för att undersöka andras reaktioner och förmågor, men de 

undersöker även sina egna förmågor (ibid.). I makrosfären börjar barnet dela leken med 

andra, vilket har en stor betydelse för identitetsutvecklingen och känslan av gemenskap 

(Öhman, 2011). Barn använder leken bland annat för att hantera kraven från omvärlden 

och får även möjlighet att skapa en förståelse om sig själva (Öhman, 2011). 

 

Begreppet identitet är som tidigare beskrivits ett centralt begrepp i Eriksons lekteori 

(Jensen, 2013). Erikson menar att barn formar sin självidentitet, vilket innebär att de 

utvecklas och tränas i att delta i större sociala kontexter. Enligt Erikson börjar ett barn 

leka med sin identitet för att försöka komma nära det som kan uppfattas svårt i att vara 

en del av något stort, samt att försöka finna sig själv och sin rätta plats. Barnet provar 

sig fram i leken genom olika roller som finns i samhället till exempel som polis, 

förälder, läkare, kung med mera (ibid.).  

 

Vidare menar Erikson att barn använder sig av leken för att behandla svårigheter som 

uppstår på samma sätt som vuxna samtalar om problem, att leken har en terapeutisk 

funktion (Jensen, 2013; Öhman, 2011). Barn som upplever att sin identitet är hotad kan 

dra sig tillbaka till ett tidigare stadie för att i trygghet bearbeta händelser (Öhman, 

2011). Erikson beskriver i sin lekteori att barn kan genomgå identitetskriser och att de 

med hjälp av leken kan bearbeta stora livsfrågor, som till exempel ”är jag kompetent 

eller inte” (Jensen, 2013, s. 168).  

 

5. Metod 

I denna studie har kvalitativa intervjuer använts för att undersöka och besvara syftet 

som är att studera förskollärares uppfattningar av den fria leken i förskolan. Studien 

utgår från ett förskollärarperspektiv och därför användes kvalitativa intervjuer som 

metod. Bryman (2018) belyser att i kvalitativa intervjuer är det respondentens svar som 

är det väsentliga i studiens resultat. I studien har semistrukturerade intervjuer använts, 

vilket innebär att forskaren inför intervjuerna har förberett frågor som är tänkta att följa, 

en intervjuguide. Respondenten har möjlighet att utforma svaren fritt och utifrån det 

finns det möjlighet för forskaren att ställa följdfrågor som kan uppstå under intervjun. 

Användning av intervjuer som metod i studien resulterade i en flexibilitet då det fanns 

möjlighet att erhålla djupare och bredare svar från respondenten (ibid.).  

 

Teorin som valdes till studien är som tidigare beskrivits den psykoanalytiska lekteorin 

med fokus av Eriksons lekteori. Eriksons lekteori har ursprungligen utvecklats för att 

studera barn, men används i studien för att erhålla en djupare förståelse av svaren i 

intervjuerna och konsekvenser som kan uppstå i barns utveckling. Valet blev Erikson då 

han är en av de teoretiker som mest har präglat synen av barns utveckling i den svenska 

förskolan (Öhman, 2011). Studien utgår från den svenska förskolan och därför har 

teorin valts ut och för att det är en lekteori. Teorin användes för att analysera det som 

presenteras i resultatet utifrån svaren från respondenterna i intervjuerna. De centrala 
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begrepp i Eriksons teori som användes i studien var identitet, lekhandlingar och 

konsekvenser och utfall. Begreppen kommer att vara grunden i analysdelen och de 

kommer kopplas till negativa konsekvenser som kan uppstå om barn begränsas i den 

fria leken, att de då hämmas i sin utveckling av identitet. Henriksen (Brinkkjaer & 

Høyen, 2013) beskriver förslag till kvalitet och menar att det är människorna som det 

ska tittas på istället för att utgångspunkten är teorier och från abstraktionernas värld. 

Studien utgår därför från vad förskollärarna uttryckte vid intervjuerna och det kommer 

sedan att analyseras utifrån Erikssons lekteori.   

 

5.1 Urval 

Inledningsvis kontaktades en rektor i en kommun i Mellansverige som gav samtycke till 

studien. Ett missiv togs fram där information om studiens syfte, etiska överväganden 

och annan information beskrevs (se bilaga 1). Rektorn skickade sedan ut missivet i ett 

digitalt forum som all förskolepersonal i kommunen har tillgång till. Där efter 

kontaktades vi av förskollärare som var intresserade av att delta i studien och åtta 

förskollärare valdes ut för att intervjuas. Valen av vilka som skulle delta var 

slumpmässiga, då den enda informationen före intervju-tillfället var förskollärarens 

namn, förskola och avdelning. I den mån det gick varierades urvalet så att det skulle 

utgå från flera olika avdelningar/förskolor. Samtliga förskollärare i studien är kvinnor. 

 

Tabell 1. Förskollärarna som deltagit i studien 

Ålder Arbetserfarenhet 

som 

förskollärare 

Åldersgrupp 

27 år 2 år 1–3 år 

29 år 6 år 3–5 år 

34 år 11 år 4–5 år 

35 år 4 år 3–5 år  

38 år 13 år 4–5 år 

40 år 6 år 1–3 år 

54 år 31 år  4–5 år 

61 år 40 år 1–6 år 

 

5.2 Datainsamling 

Verktyget som användes vid intervjuerna var ljudupptagning med en mobiltelefon, 

vilket var en välfungerad metod då alla svar från respondenten spelades in under 

intervjun, vilket gör det enklare att samla in materialet. Bryman (2018) beskriver för att 

försäkra sig om en god kvalité är det viktigt att forskaren är noggrann i transkriberingen 

för att få fram de exakta svar som erhållits. Intervjuerna transkriberades genom att 

materialet lyssnades igenom och skrevs ned ordagrant med vad respondenten uttryckte. 

Varje intervju lyssnades igenom flera gånger för att inte missa viktiga aspekter. 

Användning av ljudupptagning underlättade för att få med det respondenten uttryckte, 

eftersom det går att gå tillbaka och lyssna igen till skillnad från om endast anteckningar 

hade använts. När forskare använder ljudinspelning är det mindre risk för att distraheras 

än vid användning av anteckningar, dessutom är det svårt att hinna med och anteckna 

allt som sägs samt att följa med i samtalet (Bryman, 2018).  
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5.3 Etik  

Det finns fyra huvudkrav som forskare ska utgå från vid studier, informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Codex, 2019). Inför 

intervjuerna skickades ett missiv ut till samtliga förskollärare som valde att delta i 

studien. Missivet innehöll information om studiens syfte och att det var frivilligt att 

delta samt att som deltagare har respondenten rätt att avbryta intervjun när som helst. 

Missivet bidrog med information om studiens syfte till respondenterna och att de när 

som helst kan ta tillbaka sitt deltagande, där hanteras informationskravet och 

konfidentialitetskravet som båda är huvudkrav vid forskning (Codex, 2019). I missivet 

framgår det att alla respondenter som deltar är anonyma, där av kommer informationen 

om vilka som deltagit i intervjuerna aldrig kunna identifieras och likaså kommer den 

geografiska platsen vara okänd (Löfdahl, Hjalmarsson & Franzén, 2014).  

 

Respondenterna informerades om samtyckeskravet före varje intervju genomfördes och 

de gav ett godkännande för att delta i studien (Codex, 2019) Vid intervjutillfällena 

informerades samtliga förskollärare igen om studien och att de när som helst kunde 

avbryta sitt deltagande (Löfdahl et al. 2014). Innan missivet skickades ut togs kontakt 

med en rektor som gav tillåtelse för studien. Löfdahl et al. (2014) menar att rektorn 

alltid ska tillfrågas först och ge tillåtelse innan någon kontakt sker med förskollärarna. 

Nyttjandekravet innebär att forskaren inte påverkar respondenten i beslut om att avbryta 

deltagandet, i studien har allt deltagande varit frivilligt och information om rätten att 

avbryta har delgivits flera gånger (Codex, 2019). Codex beskriver även att 

nyttjandekravet handlar om att det inte ska finnas ett beroendeförhållande mellan 

forskaren och respondenten och det har inte funnits i denna studie.  

 

Löfdahl et al. (2014) belyser att vid studier ska deltagarna garanteras konfidentialitet, 

personerna ska vara anonyma. Vidare ger Löfdahl et al. förslag att deltagarnas namn 

kan bytas ut, i denna studie kommer samtliga namn att vara fiktiva och alla namn 

kommer börja med bokstaven A. Allt material som samlats in från intervjuerna kommer 

att raderas när materialet noggrant har transkriberats. Vetenskapsrådet (2018) lyfter att 

det är forskarens ansvar att värna om deltagarnas integritet och att studien genomförs 

moraliskt acceptabelt samt med god kvalitet. Respondenterna som givit sitt 

godkännande att delta informerades även muntligt om studiens syfte och vilka etiska 

regler som råder (Vetenskapsrådet, 2018). 

 

5.4 Genomförande 

Intervjufrågorna i studien är öppna frågor och togs fram för att besvara syftet och 

frågeställningarna (Bryman, 2018). En pilotintervju genomfördes för att synliggöra 

vilka eventuella svar som kunde framkomma och frågor som upplevdes som svåra att 

besvara formulerades om. När intervjufrågorna var färdigställda kontaktades en rektor 

som kontaktade ett x antal förskolor. Där efter var det de förskollärare som var 

intresserade av att delta i studien som tog kontakten. Avsikten var att deltagandet skulle 

ske av egen vilja. När åtta förskollärare anmält intresse för deltagande i studien 

kontaktades de och det bestämdes gemensamt tid och plats för genomförandet av 

intervjuerna. Samtliga intervjuer har ägt rum vid varje förskollärares arbetsplats i ett 

rum med stängd dörr. Förskollärarna fick information både före intervjun med missivet 

om studiens syfte och etiska aspekter utifrån de fyra huvudkraven (Codex, 2019) de 

informerades även om detta innan intervjun påbörjades. Inledningsvis ställdes tre 

bakgrundsfrågor under intervjun och följdes sedan av intervjufrågorna (se bilaga 2). Vid 
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behov av mer utförligare svar uppmuntrades respondenterna att utveckla, ge förslag, 

berätta mer. Tiden för intervjuerna tog cirka 30 minuter för varje intervju.  

 

När alla intervjuer var genomförda och insamlade, transkriberades materialet noggrant. 

Intervjuerna spelades upp flera gånger för att inte missa viktiga aspekter (Bryman, 

2018). Efter att det insamlade materialet transkriberats lästes intervjuerna igenom flera 

gånger för att skapa en översiktlig bild över vad förskollärarna beskrivit och sedan 

bearbetades materialet för att urskilja teman i respondenternas svar. Löfdahl et al. 

(2014) menar att vid bearbetning av data krävs någon typ av strategi för att fortsätta 

lyssna vilka svar som erhållits. Den strategi som användes i denna studie var att söka 

efter teman som framkommit i förskollärarnas svar i intervjuerna. Att ta fram teman 

handlar om att upptäcka vad som är viktigt för den intervjuade (Löfdahl et al, 2014). 

Användning av tematisk analys menar Löfdahl et al. är bra vid studier som studerar 

flera människors perspektiv för att synliggöra hur de förhåller sig varierande mot 

samma fenomen.  

 

5.5 Analysmetod 

I tillvägagångsättet för studiens analys arbetades en analysmall fram där Eriksons 

centrala begrepp identitet, lekhandlingar och konsekvenser och utfall (Jensen, 2013) och 

studiens syfte och frågeställningar synliggjordes. Där efter skapades teman utifrån vad 

förskollärarna uttryckte vid intervjuerna och citat placerades in i analysmallen. Citaten 

placerades i tabellen utifrån vilket tema citatet berörde. Frågeställningarna ställdes 

framför varje tema för att synliggöra om temat besvarade den frågeställningen (se tabell 

nedan).  

 

Efter transkriberingen kategoriserades förskollärarnas svar och det framkom nio teman.  

De teman som framkom är; Barns egen fria vilja, Komplext och svårt att definiera, 

Barns fria rollekar, konstruktionslekar med mera, Förskollärarna ger stöd och skapar 

önskvärd fri lek, Fri lek med olagligt och farligt innehåll, Högljudda och kaotiska fria 

lekar, Lek som lärande, Den fria leken är livsviktig, men olika faktorer kan skapa 

negativa konsekvenser och Önskan om att fostra goda medborgare.  

 

Barns egen fria vilja och Komplext och svårt att definiera, analyseras utifrån Eriksons 

lekteoris definition av begreppet fri lek. Eriksons definition av begreppet fri lek används 

för att analysera förskollärarnas uppfattningar om vad fri lek innebär. Barns fria 

rollekar, konstruktionslekar med mera, Förskollärarna ger stöd och skapar önskvärd fri 

lek, Fri lek med olagligt och farligt innehåll analyseras med Eriksons centrala begrepp 

lekhandlingar. Begreppet lekhandlingar används för att analysera förskollärarnas 

uppfattningar om lekar som framstår som önskvärda och icke önskvärda. Lek som 

lärande, Den fria leken är livsviktig, men olika faktorer kan skapa negativa 

konsekvenser och Önskan om att fostra goda medborgare analyseras utifrån Eriksons 

centrala begrepp konsekvenser och utfall. Konsekvenser och utfall används för att 

analysera konsekvenser som kan uppstå utifrån förskollärares uppfattningar om 

begreppet fri lek. Eriksons centrala begrepp identitet används genomgående i analysen 

med främst fokus mot avsnittet med konsekvenser och utfall. Begreppet identitet 

används främst för att beskriva konsekvenser som kan uppstå om barn begränsas i den 

fria leken, att de då kan hämmas i sin utveckling av identitet (Jensen, 2013).  
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Tabell 1.2 

 

Syftet med studien är att studera förskollärares uppfattningar om den fria leken. 

Eriksons lekteori (Jensen, 2013) identitet, lekhandlingar och konsekvenser och utfall 

Eriksons definition av lek. 

Vad innebär fri 

lek?  

Vilken fri lek framstår som önskvärd och 

icke önskvärd? 

Vilka konsekvenser framkommer i 

förskollärares uppfattningar om fri 

lek? 

Fri lek  Önskvärda 

lekhandlingar 

Icke önskvärda 

lekhandlingar 

Konsekvenser och utfall 

Barns 

egen 

fria 

vilja  

Begrep

pet fri 

lek är 

odefini

erbart 

och 

kompl

ext  

Barns 

fria 

rollek

ar, 

konstr

uktion

slekar 

med 

mera 

Förskollär

arna ger 

stöd och 

skapar 

önskvärd 

fri lek 

Fri lek 

med 

olaglig

t och 

farligt 

innehål

l 

Högljud

da och 

kaotiska 

fria lekar 

Lärande 

skapas i 

den fria 

leken 

Den fria 

leken är 

livsviktig, 

men olika 

faktorer 

kan skapa 

negativa 

konsekven

ser 

Önskan 

om att 

fostra 

goda 

medborga

re 

 

5.6 Studiens reliabilitet och validitet 
 

Brinkkjaer och Høyen (2013) beskriver Kvales förslag till kvalitet utifrån tre olika krav. 

För det första beskrivs det att forskningsprocessen endast kan värderas om det finns 

underlag som tidigare forskning belyst (Brinkkjaer & Høyen, 2013). Denna studie har 

belyst tidigare forskning utifrån flera olika aspekter inom ämnet fri lek för att bidra med 

en bred och tydlig bild vad andra forskare har erhållit för resultat. Det andra kravet är att 

kommunikation är viktigt för en studies validitet, att kunskaper blir utvecklade när det 

sker en dialog mellan de inblandade (Brinkkjaer & Høyen, 2013). I samband med att de 

semistrukturerade intervjuerna genomfördes uppstod det en dialog mellan de inblandade 

parterna i studien. Det sista kravet beskrivs med att validitet är pragmatiskt och att 

validera kan vara att dokumentera hur och varför resultatet är relevant (Brinkkjaer & 

Høyen, 2013). I inledningen har kopplingar till förskolans läroplan (Skolverket, 2018) 

dragits då det visar studiens betydelse utifrån samhällets krav av undervisningen i 

förskolan. Löfdahl et al. (2014) menar att validitet handlar om att använda en relevant 

metod med lämpliga frågor för att kunna besvara studiens syfte. Då syftet var att studera 

förskollärares uppfattningar av barns fria lek är metoden att intervjua förskollärare och 

frågorna handlar om barns fria lek i förskolan. Studien undersöker det som syftet ska 

undersöka och därför stärks validiteten (Löfdahl et al, 2014).  

 

Bryman (2018) menar att uppfylla reliabilitet i kvalitativ forskning kan bidra med 

svårigheter eftersom det inte går att ”frysa” den sociala miljön. Det finns förslag för att 
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uppnå de kriterier som finns om extern reliabilitet, ett av de är att forskare som upprepar 

samma studie bör ha samma sociala roll i den mån det går som den första forskaren för 

att kunna jämföra materialet med den ursprungliga studien (Bryman, 2018). Bryman 

beskriver att det finns problem med generalisering i kvalitativa studier eftersom de 

endast samlar in material från ett fåtal personer i en viss organisation och är därför inte 

representativa för en population. Respondenternas svar kommer att jämföras med 

likheter och skillnader mellan varandra och även kopplas till Eriksons teori och tidigare 

forskning. Därefter kommer slutsatser dras utifrån vilka uppfattningar förskollärarna har 

om den fria leken och vilka skillnader/likheter som resultatet visar.  

 

6. Resultat  

Här presenteras studiens resultat utifrån olika teman. Samtliga teman har analyserats 

med Eriksons lekteori utifrån analysmallen, de centrala begreppen är identitet, 

lekhandlingar och konsekvenser och utfall. Följande teman kommer att presenteras i 

resultatet; Barns egen fria vilja, Komplext och svårt att definiera, Barns fria rollekar, 

konstruktionslekar med mera., Förskollärarna ger stöd och skapar önskvärd fri lek, Fri 

lek med olagligt och farligt innehåll, Högljudda och kaotiska fria lekar, Lek som 

lärande, Den fria leken är livsviktig, men olika faktorer kan skapa negativa 

konsekvenser och Önskan om att fostra goda medborgare.  

 

6.1 Fri lek 

6.1.1 Barns egen fria vilja 

Förskollärarna beskriver den fria leken med att den utgår från barnens initiativ och att 

barnen styr över den fria lekens innehåll. Flera förskollärare menar att den fria leken ska 

vara lustfylld och meningsfull för barnen och det ska vara roligt att leka. Barnen har en 

frihet i vad de ska leka och den fria leken är inte planerad eller bestämd av en vuxen. En 

förskollärare menar att när barnen har fantasi-lek så kan vad som helst utspela sig i den 

fria leken, eftersom det inte finns några begränsningar i fantasin.  

 

Fri lek tänker jag är när barnen själva bestämmer vad dom leker, utan att en 

vuxen ska vara med och lägga sig i vad dom får leka, vad dom ska leka 

(Alicia). 

När barnen har fri lek menar jag att det är när barnen själva bestämmer vad 

de vill göra, utan att en vuxen lägger sig i. Att leken är på barnens initiativ, 

att barnen leker det de vill leka och att vi vuxna inte styr barnen (Anja).   

 

6.1.2 Komplext och svårt att definiera    

Förskollärarna menar även att fri lek är ett komplext och svårt begrepp. Förskollärarna 

menar att de inte använder begreppet fri lek i praktiken. Förskollärarna berättar att de 

istället kallar det för lekstund eller valbar lek när barnen leker mellan aktiviteter i 

förskolan. En förskollärare menar att allt som barn gör är fri lek och att barn gör det som 

de anser är roligt och att de annars inte deltar i aktiviteter. En annan förskollärare anser 

att ingen lek egentligen är fri i grunden men att det finns lekar som inte är planerad av 

personalen i förskolan, men att den ändå inte är fri.  
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Jag tycker att begreppet fri lek är svårt. Fri lek är egentligen allting, allt som 

barnen gör är för dom en lek (Astrid). 

Fri lek är ett ganska komplicerat begrepp, man ställer sig omedelbart frågan 

”fri från vad?”. Är den fri från vuxna eller är den fri för att barnen får leka 

vad de vill? Får de inte göra det annars? Det är svårt att veta vad det fria 

egentligen står för (Agneta). 

 

6.2 Önskvärda lekhandlingar 

6.2.1 Barns fria rollekar, konstruktionslekar med mera  

Förskollärarna i studien beskriver främst olika typer av rollekar när de samtalar om vad 

barnen leker när de har fri lek. De lekar som förskollärarna främst beskriver att barnen 

leker i den fria leken är familjelekar, konstruktion och bygglekar, rollekar, fantasilekar, 

fordon samt skapande aktiviteter. En förskollärare menar att i den fria leken kan barnen 

leka lekar som de har varit med om, till exempel ett doktorsbesök och intar då roller 

som doktor och patient. En annan förskollärare beskriver att barn formar sin lek 

inspirerat av filmer, tv-program med mera att leken är baserad efter något de sett och att 

rollerna baseras utifrån det. Flera förskollärare menar att barnen kan leka vad som helst 

i den fria leken eftersom det bara är fantasin som kan sätta gränser för vad som är 

möjligt i barnens fria lek. Tre förskollärare beskriver att barnen har möjlighet att 

använda sin fantasi till att skapa lekar, till exempel en stol kan plötsligt bli en bil eller 

en båt. 

 

I den fria leken kan barnen leka vad som helst. Det jag främst tänker på är 

olika rollekar, familjelekar, yrkeslekar, bilar och bygga torn. Barnen leker 

förskola, skola, doktor, polis, affär och restaurang (Anja). 

Dom leker mycket i familjevrån och leker mamma, pappa och barn, eller att 

man har ett barn och en hund, leken utspelar sig utifrån olika 

familjekonstellationer (Agneta). 

Vad barnen leker beror ju på vad de har för intressent och vilka erfarenheter 

barnen har. Vissa barn har ju väldigt mycket fantasi och leker ”som om”, till 

exempel kan en stol förvandlas till en båt ute på havet (Annie). 

6.2.2 Förskollärarna ger stöd och skapar önskvärd fri lek 

Förskollärarna beskriver vilka roller de har i barnens fria lek i förskolan. En roll som 

beskrivs är att förskolläraren agerar som en medlekare, förskolläraren deltar i barnens 

fria lek utifrån vad barnen leker och följer leken utan att lägga sig i vad som sker. 

Samtliga förskollärare menar att det är viktigt att vara närvarande i den fria leken för att 

se barnens intressen och behov och för att se om de behöver stöd i leken. Rollen som 

medlekare beskrivs också med att förskollärare går in i den fria leken för att ge stöd till 

barn för att utveckla barnets lek-kompetens. En förskollärare menar att med hjälp av 

pedagogiska ögon kan rollen som medlekare underlätta vid övergångar mellan 

aktiviteter. När det är dags för en måltid kan övergången med hjälp av förskolläraren 

som medlekare få barnen att göra en utflykt i den fria leken istället för att bryta leken 

helt och att även städningen kan ske på ett lekfullt sätt om förskolläraren har rollen som 

medlekare. 

Min roll som förskollärare i barnens fria lek är att vara en ”medlekare”. Jag 

är med i leken på barnens villkor, men samtidigt så är jag uppmärksam på 
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om något barn behöver stöd i leken och då kan jag snabbt hjälpa barnet i 

leken (Anna-Karin). 

De här ständiga övergångarna behöver inte bli så begränsande om man gör 

på ett roligt sätt, till exempel att själva städningen blir som en lek, då kan 

ändå leken fortsätta. Och så kan man anpassa tiden, om jag ser att några barn 

leker en bra lek kan den fortsätta en stund till, även om de andra barnen äter 

frukt, det beror lite på hur många pedagoger och barn det är (Amanda).   

Förskollärarna belyser vikten av att introducera lekar och lekmaterial för barnen. Barn 

behöver lära sig att leka och där har förskolläraren en stor roll i att ge stöd för att barnen 

ska utveckla sin lek-kompetens för att sedan kunna ägna sig åt fri lek. Om barn inte har 

förmågan att leka menar förskollärarna att barnen strosar runt i förskolan utan att starta 

eller gå in i en lek och kan då inte utveckla de förmågor och färdigheter som den fria 

leken kan bidra till. Där blir förskollärarens roll att vägleda barnen in i lek och visar hur 

de kan leka. Vidare menar förskollärarna att det är viktigt att vara närvarande i barnens 

fria lek för att kunna se varje barns utveckling och kunna tillämpa stöd om det är 

nödvändigt. Dock beskriver två förskollärare att de kan till exempel arbeta med 

dokument och annat pappersarbete när barnen leker och den fria leken flyter på. Detta 

beskrivs med att det sker i närheten av barnens fria lek, men att förskollärarna är då inte 

helt närvarande.  

Jag finns där för att föregå med gott exempel, vägleda och visa hur man 

hanterar de olika lekmaterialen och hur man ska leka på förskolan. För har 

man aldrig lekt fritt förut och aldrig haft någon som har visat de, så kommer 

man aldrig kunna leka (Agneta).   

Förskollärarna menar att barnen leker de lekar som det finns möjlighet för i förskolan 

och att de har skapat dessa lekmiljöer för att locka barn till att leka och skapa en 

nyfikenhet och lust till att leka. Flera förskollärare utrycker att de vill skapa dessa lekar 

och miljöer så att barnen leker lekar som de anser passar in i förskolan och för att skapa 

möjligheter hos barnen att utvecklas som individ. Flera förskollärare uttrycker att vad 

barnen leker i den fria leken beror på hur miljön är utformad och vilket lekmaterial som 

finns tillgängligt. En förskollärare berättar att hon anpassar lekmaterialet på avdelningen 

utifrån barnens intresse och byter ut lekmaterial som barnen inte leker med. Flera 

förskollärare menar att i utomhusmiljön har barnen en annan möjlighet att leka med 

kroppen, de kan springa, skrika och klättra och att barnen utomhus använder sin fantasi 

för att ändra om föremål, till exempel att en pinne kan omvandlas till en trollstav.   

Det är väl egentligen allt som vi erbjuder på förskolan i vår fysiska miljö 

som är något som barnen kan göra i sin fria lek. Det är vi som verkställer 

barnens lekmiljöer och då styr vad det är för material som det finns tillgång 

till (Annika). 

 

6.3 Icke önskvärda lekhandlingar 

6.3.1 Fri lek med olagligt och farligt innehåll 

Förskollärarna utrycker att de styr om och förmildrar fria lekar som exempelvis 

skjutlekar eller dödalekar, de menar att dessa lekar är för allvarliga. Förskollärarna 

menar att dessa fria lekar inte är nödvändiga att leka för att de anses vara olagligt, och 

att barnen därför inte ska få leka dessa lekar, vilket då leder till att förskollärarna 

reglerar lekarna till något annat och förmildrar den fria leken. Flera förskollärare menar 

att i lekar där barnen spelar död eller dödar någon annan så justeras eller förmildras den 
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fria leken till något mindre brutalt. Flera av förskollärarna uttrycker att de brukar ge 

älgjakt som ett alternativ till barnen, då de anser att det är mindre brutalt. En 

förskollärare menar att regleringen av dessa fria lekar beror på vilken barngrupp som 

finns i förskolan, finns det barn som har trauman ifrån situationer där vapen har varit 

inblandat så ska dessa lekar inte få utspela sig i förskolan. Två andra förskollärare 

menar att skjutlekar hänvisas till ett rum där leken är genomförbar. 

 

I lekar där barnen skjuter på varandra brukar jag förslå att barnen istället kan 

leka älgjakt, jag anser att det annars låter för brutalt. Jag menar att det låter 

för allvarligt och brutalt när barnen ska döda eller skjuta på varandra. Dessa 

lekar är ju även olagliga, och därmed tänker jag att barnen inte ska lära sig 

och formas efter det (Anja). 

Om barnen leker allvarliga lekar, till exempel att de leker att de dödar eller 

skadar varandra så går jag in och styr om leken eller förmildrar den. För det 

är ju olagliga handlingar som utspelar sig då och barn behöver ju lära sig vad 

som är rätt och fel (Anja). 

Säkerhetstänk och potentiella faror var en annan aspekt som flera förskollärare menar 

har inslag av icke önskvärda lekhandlingar. De menar att i förskolan är det de som har 

ansvaret för barns säkerhet och måste därför se till att barnen inte utsätter sig för 

potentiella faror. Flera förskollärare menar att det är viktigt att förklara för barnen varför 

lek begränsas eller styrs om, för att barnen ska skapa en förståelse om vad som kan vara 

farligt. Andra fria lekar som begränsas på grund av faror är höga höjder där det finns 

risk för att barnen ska skada sig. Att dra gränsen mellan vad som är acceptabelt och vad 

som är farligt beskrivs av flera förskollärare med att vara svårt och problematiskt. Flera 

förskollärare anser att fria lekar som till exempel fäktas med pinnar som ett dilemma, 

men de menar att om barnen håller ett visst avstånd ifrån varandra så är det 

genomförbart. De menar att de egentligen inte vill förbjuda denna typ av fri lek då de 

anser att barnen kommer att vilja leka dessa lekar ännu mer. Samtidigt menar flera 

förskollärare att säkerhetstänket inte ska vara överdrivet eftersom barn behöver 

upptäcka för att utvecklas.  

En del lekar kan ju även vara farliga för barnen, som att klättra högt upp i ett 

träd eller hoppa ner från en stor sten. Så då brukar jag erbjuda barnen att 

klättra i klätterställningen eller hoppa från en lägre sten. Jag har ju ändå 

ansvar för barnen och jag vill ju såklart inte att någon ska skada sig. Men det 

är svårt ibland att dra gränserna (Amanda). 

Får man aldrig träna så får man ju aldrig lära sig heller. Klart man ska tänka 

på att det finns faror och risker, men man måste tänka lite själv som vuxen 

på vad barnen kan göra när jag är med. Ibland går säkerhetstänket lite för 

långt, barnen begränsas i att få prova på och testa sig fram (Astrid).  

6.3.2 Högljudda och kaotiska fria lekar  

Förskollärarna menar att lekar som att klättra, springa och jagalekar förflyttas till 

utomhusmiljön för att de anser att dessa lekar blir för kaotiska och högljudda inomhus. 

Flera av förskollärarna menar att ljudvolymen inomhus inte kan vara hur hög som helst 

då den kan bidra med negativa effekter. Förskollärarna anser att dessa fria lekar inte 

passar inomhus då det kan störa andra barn som vistas i förskolan och att det utomhus 

finns större möjligheter för dessa lekar. Två av förskollärarna utrycker att det inte passar 

att barnen springer fram och tillbaka på avdelningen och skriker, det fungerar inte när 

det vistas många andra barn i samma rum. En förskollärare menar att arton barn inte kan 
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anpassa sig efter två barn som leker en lek som stör de andra. Kaotiska lekar är också 

något som förskollärarna menar begränsas på grund av förskolans organisation, springer 

alla barn runt och jagar varandra blir det väldigt rörigt och även hög ljudvolym. Fyra 

förskollärare menar att lekar som att till exempel brottas kan få genomföras med vissa 

villkor, de anpassar och skapar förutsättningar för att barnen ska få möjlighet att brottas. 

Hur förskolans organisation är strukturerad kan skapa konsekvenser för vad som anses 

som tillåtet för barnen att leka i den fria leken.  

Vissa fria lekar passar mindre bra inomhus beroende på hur miljön ser ut, det 

kanske är ett litet rum med många barn. Vilket gör att den rörliga och 

högljudda leken kan störa arbetsmiljön för de andra barnen som finns på 

avdelningen, vissa lekar passar därför inte inne och måste därför förflyttas ut 

eller regleras om. Men det finns ingen lek som man inte ska få leka 

(Agneta).  

Rummen på förskolan är inte så stora, så om barnen springer runt och jagar 

runt varandra och skriker så blir det ju väldigt påfrestande för alla. Vi måste 

ju ändå tänka på barnens och vårt eget välmående (Alicia). 

Man kanske kan ordna tillfällen där barnen får brottas på mjuka madrassen 

med en personal som är närvarande. Men den leken kan inte ske när som 

helst och hur som helst, då blir de svårt, det ställer ofta till det med andra 

barn och det är för trångt i lokalerna. Det är ett dilemma och jag tycker att 

det är väldigt svårt. Men man kan inte förbjuda, för då blir det ännu roligare 

och som förskollärare vill man ju att barnen ska få forma sin identitet i 

samspel med sina kompisar (Astrid).  

6.4 Konsekvenser av fri lek 

6.4.1 Lek som lärande  

Förskollärarna beskriver att i den fria leken finns det goda möjligheter för förskollärare 

att skapa ett lustfyllt lärande genom att delta i barnens lek. Förskollärarna menar också 

att en stor del av undervisningen i förskolan är lekbaserad. Genom att en förskollärare 

deltar i barnens lek och ställer frågor och utmanar barnen, kan det bidra till att barnen 

utvecklar nya förmågor och färdigheter. Det framkommer dock att det är viktigt att 

förskollärare ej ”hackar” sönder leken med frågor, eftersom det kan hämma barnens lek.  

Man kan gå in som en medlekare i barnens lek och fånga upp många lärorika 

tillfällen, som man kanske inte ens man får ut i en planerad aktivitet eller 

samling (Astrid). 

I den fria leken kan jag som förskollärare ställa frågor eller utmana barnen 

för att skapa ett lärande. Men som vuxen ska man inte hacka sönder barnens 

lek med frågor osv, för då förstör man flowet i leken (Agneta).  

Förskollärarna menar att den fria leken är grunden till barns lärande och för deras 

utveckling. Förskollärarna beskriver vikten av att barn kan leka fritt, att de har de 

förmågor som krävs för att kunna leka själva och tillsammans med andra. Leken sker 

inte automatiskt, utan barn behöver lära sig att leka och därför är vuxnas närvaro i den 

fria leken viktig, speciellt för barn i tidig ålder eller för barn som visar svårigheter att 

kunna leka. Det framkommer att förskollärares roll blir viktig för att fungera som ett 

stöd och utveckla alla dessa förmågor som den fria leken bidrar till. Genom den fria 

leken kan barnen utveckla olika förmågor, socialt samspel, skapa sin egen identitet, 

respekt för material och andra individer.  
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Barnen lär sig turtagning, ser värde i saker, samarbeta, fantasi, vänskap, 

språk, konflikthantering och problemlösning. Det går att prata hur mycket 

som helst om den fria lekens betydelse för barn eftersom det är grunden i 

barnens liv (Annie). 

Många barn kan leka och driva leken, men det finns även barn som inte kan 

leka som går in i en zoon och behöver hjälp att leka. Hoppar in och ut ur lek 

och hoppar fel. Där måste vi vara med barnen och ge dem stöd på ett bra 

sätt, så att vi inte tar över leken men så att vi är med och är närvarande 

(Astrid). 

6.4.2 Den fria leken är livsviktig, men olika faktorer kan skapa negativa 

konsekvenser 

Förskollärarna belyser att den fria leken är viktig för barnen. Förskollärarna beskriver 

ett flertal olika förmågor som barn utvecklar i den fria leken, social kompetens, empati, 

kommunikation, fantasi, problemlösning med mera. Den fria leken beskrivs vara central 

i barnens liv och grunden till deras utveckling. Vidare menar förskollärarna att den fria 

leken har en stor betydelse för barn då de genom leken ges möjlighet till att bearbeta 

situationer och händelser de varit med om. En förskollärare menar att den nya 

reviderade läroplanen (Skolverket, 2018) har förstärkt lekens betydelse och menar att 

det kan bidra till en djupare förståelse av förskollärares uppfattningar om den fria leken 

i förskolan.  

Den fria leken har jättestor betydelse för barn, den är allt. Ett barn som inte 

får leka blir ingen hel människa (Astrid). 

Det finns otroligt många punkter som ingår i den fria leken, barnen lär sig att 

respektera andra och material, fantasi, vänskap, empati. Det går att prata hur 

mycket som helst om den fria leken betydelse eftersom det är ju grunden i 

barnens liv (Annie).  

I den fria leken har barnen chans att bearbeta situationer som de har varit 

med om, det kan vara både positiva och negativa händelser. Till exempel kan 

ett barn ha varit med om något svårt i livet, då är leken ett sätt att bearbeta 

för barnen. Så leken har en väldigt stor betydelse för barnen tycker jag 

(Alicia). 

Den fria leken har alltså en viktig betydelse för barn i förskolan enligt förskollärarna, 

dock menar de att tiden begränsar möjligheterna för barns fria lek i förskolan. 

Förskollärarna menar att under en dag i förskolan är det flera rutiner som ska följas, 

olika måltidssituationer, planerade aktiviteter, barnen ska gå ut på gården, delta vid 

gemensamma samlingar. Dessa rutiner begränsar då när barnen ges tid för att leka fritt 

och tiden för att leka sker mellan de rutinbestämda aktiviteterna. Samtliga förskollärare 

menar att de inte anser att tiden för att barnen har fri lek är tillräcklig. En förskollärare 

menar att faran med att den fria leken bryts hela tiden, är att barnen aldrig får känna den 

där lekglädjen och att det kan leda till negativa konsekvenser för barnens utveckling. 

Tidsbrist och rutiner skapar alltså negativa konsekvenser för barnens fria lek, de har inte 

så mycket tid för fri lek som förskollärarna menar att de behöver då den är så viktig för 

barnens utveckling. 

På ett sätt anser jag att den fria leken har för korta stunder i förskolan, där 

man släpper fritt med tiden för fri lek. Det kan vara en kvart där och 

fyrtiofem minuter där för lek. Sen ska det ätas mat, det ska städas eller göras 

något annat. Då hinner barnen precis komma in i lek flowet sen bryts det, det 

tar ett tag för barn att komma in i leken (Astrid). 
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Tid för barnen att leka fritt begränsas eftersom det finns flera fasta 

situationer under en dag. Det är frukost, samling, fruktstund, utevistelse, 

lunch, vila och mellis, de här återkommande situationerna påverkar tiden för 

fri lek. Då kan man vara tvungen att avbryta en lek som fungerar väldigt bra, 

men då brukar jag i alla fall låta barnen ”spara” leken, att de inte behöver 

städa så att de kan återuppta den senare (Alicia).  

Förskollärares förhållningssätt var en annan faktor som förskollärarna menar kan 

begränsa barnens möjligheter i den fria leken. Förskollärarna beskriver att det handlar 

om deras eget och deras kollegors förhållningssätt. Flera förskollärare menar att de 

ibland kan lägga sig i barnens fria lek för snabbt för att vägleda barnen, men att barnen 

ofta kan hantera det själva. Förskollärarna kan begränsa den fria leken genom att de 

lägger sig i och att den fria leken då avbryts. Dock menar även förskollärarna att de 

försöker att inte lägga sig i barnens fria lek för snabbt, utan att de ger barnen möjlighet 

för att lösa olika situationer på egen hand. Förskollärarens förhållningssätt kan vara 

avgörande för hur barns fria lek begränsas och är egentligen en aspekt som påverkar allt 

i förskolan. Vidare beskriver en förskollärare att det går att se möjligheter istället för 

hinder och att det är viktigt att samtliga i arbetslaget har samma förhållningssätt. En 

annan förskollärare menar att det ibland kan uppstå situationer där barnens fria lek 

begränsas bara för att, det kan ske för snabbt och inte ha en tydlig orsak.  

Om det är en lek som jag anser inte fungerar bra för barnen så är det en lek 

som jag skulle avbryta, men då är jag noga med att förklara för barnen varför 

jag avbryter deras lek. Det gäller egentligen med allting, att man förklarar 

varför. Så att man inte säger NEJ det där får ni inte göra, de måste få en 

förklaring så dom förstår varför (Alicia).  

Ibland kan det gå snabbt att säga nej, sen kommer man på sig själv och säger 

då ja. Till exempel om ett barn vill ta ut vatten för att leka med och jag säger 

nej det ska vi inte göra. Då reflekterar man ibland efteråt varför man 

egentligen sa nej (Agneta).  

Det är viktigt att som förskollärare ständigt reflektera över sitt eget 

förhållningssätt, hur kan man kringgå problemet istället för att tänka det här 

fungerar inte. Ibland kanske det inte går, men det är väldigt sällan som det är 

omöjligt. Det beror på förskolläraren, tycker hen att det inte är okej, så 

kommer hen att sätta stopp för det och då begränsas barnens fria lek 

(Amanda).  

6.4.3 Önskan om att fostra goda medborgare 

Förskollärarna menar att den fria leken skapar möjligheter för barn i att utveckla sin 

identitet. Barnen testar sig fram i leken genom olika roller och leker utifrån den, och 

skapar då en förståelse för sin omvärld. Det barnen leker i sin fria lek beskriver 

förskollärarna är en förberedelse inför framtiden, de leker skola, olika yrkeslekar och 

familjelekar. Förskollärarna menar att när barnen leker utifrån andras perspektiv hjälper 

det barnen att hitta sin egen roll i samhället och att identiteten formas genom det. Vidare 

beskriver en förskollärare att läroplanen tar upp att barn ska leka för lekens skull och att 

det är nödvändigt för att barnen ska utvecklas och forma sin egen identitet. 

Förskollärarna menar att genom den fria leken lär sig barnen att respektera andra och 

vad som anses vara rätt och fel och det bidrar till en större förståelse för hur samhället är 

uppbyggt.  

Man vill ju såklart att barnen ska få möjlighet att skapa sin egen identitet och 

bli säkra i sig själva, och det gör dom ju genom den fria leken med andra och 

med stöttning av oss vuxna. Vi i förskolan vill ju att barnen ska finna sig 
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själva och så småningom bli redo för samhället vi lever i och känna sig stark 

och som en självständig individ (Anna-Karin).  

Det som barnen leker i den fria leken utvecklar de också. Till exempel om de 

leker skola, då har de ju erfarenhet av det genom sin lek tills det är dags att 

börja i skolan. Så den fria leken blir ju som ”träning” inför olika situationer 

som barnen kommer vara med om i livet (Anja).  

En styrande aspekt i förskolan är inomhusmiljön menar förskollärarna. Det blir en 

styrande aspekt eftersom barnen leker med det som finns i inomhusmiljön, till exempel 

familjelekar med mera. Det blir då styrande eftersom det är förskollärarna som har 

skapat dessa lekmiljöer menar förskollärarna. Samtliga förskollärare beskriver 

inomhusmiljön med ett gemensamt sätt, det finns liknande ”stationer” på de olika 

förskolorna. Med det menar flera av förskollärarna att miljön påverkar vad barnen leker 

och att de styrs mot en viss lek på grund av vad som finns tillgängligt. Dessa miljöer är 

skapade och stämmer överens med det som är accepterat i samhället. Dock menar även 

förskollärarna att barnen leker fantasilekar där det endast är fantasin som sätter 

gränserna för vad som kan utspela sig i barnens lek.   

Barnen leker med det som finns i vår miljö, så den (miljön) kan ju också 

vara något som styr eftersom det är vi som skapat miljöerna och då kanske 

också möjliggjort för vad barnen kan leka. Samtidigt har ju barnen fantasi 

men vissa har ju det mer än andra (Anja). 

På ett sätt styr miljön barnens fria lek. Miljön på min avdelning är ju formad 

av det som är ”klassiskt” i förskolan, en hemvrå med dockor och kök, en 

bygghörna, en fordonshörna, utklädningskläder. Så miljön påverkar ju vad 

barnen leker och då blir det ju de här accepterade lekarna som barnen leker 

(Alicia).   

6.5 Sammanfattning av resultatet 

Resultatet visar att förskollärarnas uppfattningar om vad begreppet fri lek innebär är 

komplext. Det finns delade meningar om vad begreppet fri lek betyder, några menar att 

det är lek som barnen själva bestämmer över och att den är fri från vuxna medan andra 

menar att begreppet är komplicerat. 

De fria lekar som framstår som önskvärda enligt förskollärarna är till exempel 

familjelekar, yrkeslekar, konstruktionslekar, fordonslekar och skapande. Samtliga 

förskollärare beskriver liknande lekar som önskvärda och flera förskollärare menar att 

endast fantasin sätter gränserna för vad barnen leker i den fria leken. Förskollärarna 

beskriver olika roller som de har i barns fria lek, de agerar som en medlekare utifrån 

barnens villkor, vägleder och ger stöd till barn som behöver utveckla lek-kompetens och 

underlättar barnens övergångar i förskolan. Vidare menar förskollärarna att de har 

skapat lekmiljöer i förskolan för att väcka barnens nyfikenhet och lust till att leka.  

Resultatet av vad som anses vara icke önskvärt enligt förskollärarnas uppfattningar är 

jagalekar, skjutlekar, olagliga lekar samt högljudda, kaotiska och farliga lekar. De 

menar att dessa lekar inte passar in i förskolan eftersom de är för brutala, stör 

verksamheten eller uppfattas som farliga. Lekar med denna typ av inslag beskriver 

förskollärarna med att de avbryts, styrs om eller förmildras. Dock menar flera 

förskollärare att de kan skapa möjligheter för att barnen ska kunna leka dessa högljudda, 

kaotiska eller farliga lekar. De menar att dessa lekar istället kan genomföras utomhus 

där den inte stör andra individer på samma sätt som den gör inomhus och att barn kan 
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leka älgjakt istället för att skjuta på varandra. De högljudda, kaotiska och farliga lekarna 

menar förskollärarna också kan anpassas till ett enskilt rum där den fria leken 

kontrolleras av en vuxen. Förskollärarna har skilda uppfattningar om potentiella faror, 

några menar att de är ansvariga för barnens säkerhet och därför måste de ibland 

begränsa barnens lekar, medan andra menar att säkerhetstänket ibland går för långt och 

hämmar barnen i deras fria lek. 

Resultatet visar att det skapas olika typer av lärande i den fria leken. Flera av 

förskollärarna menar att de kan skapa ett lustfyllt lärande när de deltar i barnens fria lek. 

Förskollärarna beskriver att barn behöver lära sig att leka och att deras roll är att hjälpa 

barnen att utveckla de förmågor som krävs för att kunna leka fritt. Förskollärarna var 

eniga om att den fria leken har en viktig betydelse för barn i förskolan, att det är det 

centrala i deras liv, till exempel för att utveckla social kompetens och bearbeta 

händelser de erfarit. Dock menar förskollärarna att bestämda situationer i förskolans 

vardag kan begränsa tiden för fri lek och att det kan uppstå negativa konsekvenser på 

grund av det.  Även förskollärares förhållningssätt beskrivs vara en faktor som kan 

begränsa barnens möjligheter för fri lek. Flera förskollärare menar att de ingriper i 

barnens fria lek för att vägleda och att det ibland sker för snabbt, att den fria leken 

ibland begränsas utan en tydlig orsak. 

Slutligen visar resultatet att det finns en önskan om att fostra goda medborgare i den fria 

leken. Förskollärarna menar att i den fria leken utvecklar barnen sin identitet genom att 

de provar på olika roller och leker tillsammans med andra. Barnen skapar då en 

förståelse för sin omvärld och lär sig samtidigt om vad som är rätt och fel. Vidare menar 

förskollärarna att leken inte riktigt är fri då det är förskollärarna som har utformat 

lekmiljöerna. De olika typer av fri lek som beskrivs visar på att de olika lekarna har 

likheter utifrån normen i det svenska samhället.  

 

7. Diskussion 

Här presenteras först en metoddiskussion där fördelar och nackdelar med metoden 

beskrivs. Efter det presenteras resultatdiskussionen där studiens resultat analyseras och 

diskuteras utifrån Eriksons lekteori och tidigare forskning. Slutligen beskrivs studiens 

slutsatser och därefter presenteras förslag för fortsatt forskning.   

 

 

7.1 Metoddiskussion 

Valet att använda semistrukturerade intervjuer bestämdes tidigt då syftet var att få fram 

förskollärares uppfattningar om den fria leken. Vid användning av semistrukturerade 

intervjuer fanns det möjlighet för den som intervjuar att ställa följdfrågor eller be 

respondenten att utveckla vad hen menar, detta kan bidra till mer utförliga svar av 

intervjufrågorna (Bryman, 2018). Det hade varit intressant att tillämpa observationer till 

intervjuerna. Att först genomföra observationer för att synliggöra hur förskollärare 

agerar i barnens fria lek och sedan kompletterat med intervjuer, för att undersöka om det 

förskollärarna gör i praktiken stämmer överens med deras svar i intervjuerna. Genom att 

tillämpa observationer hade det bidragit till en större trovärdighet eftersom det då hade 

varit möjligt att jämföra eventuella skillnader och likheter hur förskollärarna agerar i 

barnens fria lek, i kontrast till hur de själva beskriver vad de anser om den fria leken. 
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Dock fanns inte tiden för att genomföra observationer i denna studie. Valet att använda 

en kvalitativ metod upplevdes annars som en god metod för att erhålla förskollärares 

uppfattningar om den fria leken. Kvalitativ metod ger respondenterna stor möjlighet till 

att utveckla och ge djupa svar, till skillnad från om en enkät hade använts där 

respondenterna vanligtvis får olika alternativ att svara på, vilket då inte hade gett 

studien lika djupa svar (Bryman, 2018).   

Förskollärarna i studien hade skilda antal år av arbetserfarenhet som förskollärare och 

förskollärarnas ålder var varierande och även åldersgruppen av barnen som de arbetade 

med. Dock var samtliga deltagare kvinnor och det hade varit intressant att undersöka 

eventuella skillnader mellan kvinnor och mäns uppfattningar om barns fria lek i 

förskolan.  

I kvalitativ forskning menar Bryman (2018) att det finns svårigheter med att uppnå 

reliabilitet eftersom den sociala miljön är föränderlig. Vid intervjuer är det osannolikt 

att personer svarar identiskt på frågor, dock kan det urskiljas likheter mellan svaren. I 

uppgift som forskare blev rollen att vara passiv för att inte styra respondenten mot ett 

specifikt svar, för att genom det inte påverka svaren av respondenten. För att uppnå 

validitet menar Löfdahl et al. (2014) att det ska användas en metod som är relevant för 

att möjliggöra att syftet med studien besvaras. Eftersom syftet med studien var att 

erhålla förskollärares uppfattningar användes intervjuer som metod där förskollärare 

besvarar frågor som behandlar åsikter om barnens fria lek i förskolan. Vid intervjuerna 

användes öppna frågor och det möjliggör för att erhålla bredare svar från respondenten 

då de inte styrs mot att ta ställning i att svara ja eller nej, svaren blir mer utvecklade. 

Användningen av öppna frågor skapar förutsättningar för breda och varierade svar 

eftersom uppfattningar kan skilja sig mellan individer. Studiens generaliserbarhet är 

därför svår att bedöma eftersom det är svårt att erhålla exakt samma svar när 

respondenten besvarar öppna frågor (Bryman, 2018). Dock visar resultatet att vissa svar 

stämmer överens med varandra och det kommer presenteras i slutsatsen samt att 

förskollärarna har skilda uppfattningar om begreppet fri lek. Studiens resultat beskriver 

förskollärares uppfattningar om den fria leken som var syftet med studien. 

 

7.2 Resultatdiskussion  

Syftet med studien var att studera förskollärares uppfattning av den fria leken i 

förskolan och tre frågeställningar har tillämpats för att undersöka det. Studien strävade 

också efter att problematisera om det fanns lekar som är mer önskvärda eller mindre 

önskvärda och om konsekvenser kan uppstå beroende av förskollärares uppfattningar 

om fri lek. Att leka är en naturlig del i förskolan för barn och vilken uppfattning 

förskollärare har om den fria leken kan ha en betydelse för barnen. Förskolans läroplan 

(Skolverket, 2018) belyser att leken ska ha en central roll i barnens utbildning i 

förskolan och lyfter även att den bidrar med viktiga aspekter som till exempel barns 

välbefinnande och fantasi.  

 

7.2.1 Fri lek 

Studiens resultat visar att uppfattningen om vad begreppet fri lek innebär skiljer sig åt 

mellan förskollärarna. Flera förskollärare beskriver fri lek med att den utgår från 

barnens initiativ och att de bestämmer över lekens handling samt att den ska vara fri 

från vuxnas inbladning. Förskollärarnas uppfattning om fri lek har likheter med hur 
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Erikson definierar begreppet fri lek i sin lekteori, att leken utgår från barnens fria vilja 

(Jensen, 2013). Erikson (Jensen, 2013) definierar i sin lekteori vad fri lek innebär med 

att den utspelar enligt barnens egen vilja och är frivilligt vald. Ett centralt begrepp i 

Erikssons lekteori är lekhandlingar som innebär att barn leker något som grundar sig i 

emotionella motiv, barnen leker det som de känner för att leka. Även tidigare studier 

visar att fri lek handlar om när barnen själva bestämmer över leken och vuxna inte är 

med och påverkar handlingen i den fria leken (Izumi-Taylor et al, 2010; Logue & 

Detour, 2011; Pyle & Danniels, 2017; Tullgren, 2004). Dock är det tre förskollärare i 

studien som anser att begreppet fri lek är komplext och svårt. Det finns alltså skilda 

uppfattningar om vad begreppet fri lek innebär och det är även något som tidigare 

forskning av Sherwood och Reifel (2010) visat, att det inte finns en allmän förståelse för 

vad begreppet fri lek innebär, eftersom uppfattningen av begreppet kan variera mellan 

olika individer. Resultatet visar alltså att tre förskollärare inte beskriver begreppet fri lek 

som Erikson menar i sin lekteori, men att de resterande förskollärarna har samma 

uppfattning som Erikson (Jensen, 2013). Det som resultatet visar stämmer överens med 

det Sherwood och Reifel menar, att det inte finns en allmän förståelse om begreppet fri 

lek. Därför är det viktigt att diskutera och reflektera kring vad begreppet fri lek innebär i 

ett arbetslag, för att samtliga ska ha samma uppfattning om begreppet.  

 

7.2.2 Önskvärda lekhandlingar 

Resultatet visar att förskollärarnas uppfattningar om vad barnen leker i den fria leken 

visade stora likheter. Förskollärarna beskriver att de lekar som vanligtvis förekommer 

när det handlar om barns fria lek i förskolan är: familjelek, konstruktionslek, yrkeslek, 

fantasilek, rollek, lek med fordon och skapande. Ett centralt begrepp i Eriksons lekteori 

är lekhandlingar, Erikson menar att lekhandlingar genomförs av barnen utifrån deras 

emotionella behov (Jensen, 2013). Storli och Hansen Sandseter (2015) belyser att 

familje-lekar och lekar med vårdande inslag var de lekar som aldrig begränsades av 

förskollärarna i barnens fria lek. De fria lekarna som förskollärarna uttrycker som 

önskvärda i denna studie och de fria lekar som Storli och Hansen Sandseter (2015) 

beskriver aldrig avbryts, stämmer överens med Eriksons lekteori och de framstår som de 

önskvärda lekarna (Jensen, 2013).  Förskollärarna i denna studie beskriver bland annat 

sådana lekar som något som barnen leker och de pratar ej om begränsningar i sådan fri 

lek. Tullgren (2004) menar att de nyttiga lekarna anses som önskvärda, det är de lekar 

där barnen anses utveckla positiva förmågor.  

 

Förskollärarna anser att det är viktigt för barn att leka och att lära sig leka, då de annars 

riskerar att hämmas i sin utveckling och i sitt identitetsskapande, det är något som även 

Erikson menar (Jensen, 2013). Barn som inte leker utvecklar inte sin identitet då 

Erikson menar att det är i den fria leken som identiteten utvecklas (Jensen, 2013). I 

resultatet menar samtliga förskollärare att det är viktigt att introducera lekar och visa 

hur material används och att deras roll är att ge stöd och vägleda för att gynna barnens 

lekutveckling och att vara en medlekare. Att barn utvecklar sin lek-kompetens och leker 

är alltså något som förskollärarna anser är viktigt. Tullgren (2004) menar att det 

existerar ett tvång om att barn ska leka eftersom det finns förhoppningar om att barn ska 

utveckla olika positiva färdigheter genom leken. Det förskollärarna i studien beskriver 

är inte direkt ett tvång, men det finns likheter i vad Tullgren menar. Förskollärarens roll 

kan också underlätta barnens övergångar mellan aktiviteter om förskolläraren använder 

sina pedagogiska ögon menar en förskollärare. Vidare menar förskollärarna att deras 

roll i barnens fria lek är betydelsefull, främst för att lära barnen hur man leker, eftersom 
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om barn inte lär sig att leka menar en förskollärare att de inte blir en hel människa. 

Samtidigt beskrivs det av flera förskollärare att de kan arbeta med dokument och annat 

när barnens fria lek fungerar. Aras (2016) menar att förskollärare använder den fria 

leken för att uppehålla barnen medan de förbereder något annat, vilket även 

förskollärarna i denna studie beskriver. Vilket tydliggör att förskollärare inte alltid är 

närvarande i barnens fria lek och att den fria leken ibland används för att uppehålla 

barnen.  

 

7.2.3 Icke önskvärda lekhandlingar 

Resultatet visar att icke önskvärda lekhandlingar är fria lekar som förskollärarna 

uppfattar som högljudda, kaotiska eller farliga och de blir justerade, förmildrade eller 

styrs om av en förskollärare. Erikson beskriver det sista stadiet i sin lekteori, 

makrosfären med att barn rör sig fritt och undersöker sina fysiska förmågor med rörelser 

genom att till exempel springa och stöta ihop med något (Jensen, 2013). Det kan då 

uppstå negativa konsekvenser om barn begränsas i den fria leken, samtidigt som 

förskolans organisation inte går att undgå. Förskollärarna menar att lekar inomhus med 

inslag av att barnen klättrar, springer eller jagar varandra bryts och förflyttas till 

utomhusmiljön. Anledningen till att lekarna inte är önskvärda lekhandlingar i 

inomhusmiljön är att de uppfattas som högljudda och kaotiska och kan påverka andra 

som vistas inomhus negativt. Det som resultatet i denna studie visar har även tidigare 

studier kommit fram till. Storli och Hansen Sandseter (2015) menar att de lekar som 

blev mest begränsade i förskolans inomhusmiljö var jaga-lekar och 

låstasslagsmålslekar. De var även de lekar som oftast begränsades i utomhusmiljön, 

men inte i lika stor omfattning som det gjorde inomhus (Storli & Hansen Sandseter, 

2015). Tullgren (2004) beskriver i sin avhandling de fridstörande, kaotiska och 

irrationella lekarna. Dessa lekar är högljudda och störande för omgivningen och de 

tillåts inte eftersom det inte fungerar i förskolans organisation (Tullgren, 2004). Dock 

menar Tullgren att förskollärarna anser att barnen ägnar sig åt fri lek, men samtidigt är 

de inte fria i att vara irrationella om de anser att leken inte är nyttig. Förskollärarna i 

denna studie beskriver en medvetenhet om att barnen inte är helt fria i leken, men att de 

samtidigt måste se till att miljön är trivsam utan för höga ljud som kan försämra barnens 

välmående i förskolan. Det framkommer att denna typ av fri lek är mer accepterad 

utomhus då förskollärarna i denna studie förflyttade dessa lekar till utomhusmiljön och 

att det i studien av Storli och Hansen Sandseter (2015) visade att denna typ av fri lek 

begränsades i mindre omfattning utomhus. Tsai (2015) belyser även ett liknande resultat 

där lekar med inslag av icke önskvärda lekhandlingar avbröts av förskollärarna och 

barnen blev påminda om vilka regler de ska följa i förskolan. Något som framkommer 

av både Storli och Hansen Sandseter och i denna studie är att det främst beskrivs 

begränsningar av barns fria lek i inomhusmiljön, vilket visar på att de icke önskvärda 

lekhandlingarna får större utrymme i utomhusmiljön.  

Studiens resultat visar även att barns fria lekar förmildras eller justeras om. 

Förskollärarna beskrev exempel med att om barnen leker skjutlekar hänvisas de istället 

till att leka älgjakt eftersom det ansågs vara mindre brutalt. Lindqvist (1996) beskriver 

att leken är viktig för att barnen ska kunna bearbeta känslor och rädslor, vilket är 

grunden i den psykoanalytiska lekteorin. Eriksons lekteori belyser även att barn 

använder den fria leken för att bemöta och bearbeta svårigheter som uppstått (Jensen, 

2013; Öhman, 2011). Det kan då uppstå konsekvenser om barn begränsas i den fria 

leken, eftersom Eriksons teori menar att barn använder leken för att bearbeta och får 
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dom inte leka det dom behöver kan de då hämmas i sin utveckling (Jensen, 2013). Det 

menar även Logue och Detour (2011), att barn kan hämmas i den fria leken om vuxna 

har negativt bemötande om leken. Dock beskriver en förskollärare att vad som är 

möjligt i den fria leken beror på barngruppen, att barn kan ha tidigare trauman om vapen 

och att det på grund av det inte ska behöva utsättas för det i förskolan. Dessa vapenlekar 

förbjuds enligt förskollärarna eftersom det är brutalt och att de har inslag av olagligt 

innehåll och de bryter då mot normen i samhället. Att lekar styrs mot normen är något 

Tullgren (2004) belyser i sin avhandling. Där visar resultatet att förskollärare bryter 

lekar som går emot normen och riktar leken mot ett norm-accepterat innehåll (Tullgren, 

2004). Tullgren (2004) menar att förskolepersonal avbryter eller justerar om fria lekar 

som inte är acceptabla enligt samhället och förskolan. Det Tullgren menar framkommer 

även i resultatet i denna studie, fria lekar som inte anses innehålla önskvärda 

lekhandlingar och skapar önskvärda identiteter, förmildras eller styrs om för att passa in 

i samhällets normer.  

En annan faktor som förskollärarna uppfattar som begränsande är säkerhetstänk och 

potentiella faror. Förskollärarna menar att barnen kan begränsas i sin fria lek om leken 

uppfattas som farlig eller skadlig för barnet eftersom förskollärarna är ansvariga för 

barnens säkerhet i förskolan. Det framkom även i denna studie att flera förskollärare 

upplever att det är svårt att dra gränsen mellan det som är tillåtet och inte eftersom de 

också anser att barn måste få prova sig fram. Erikson menar i sin lekteori att barn 

behöver undersöka och utforska sin omgivning med sina fysiska förmågor för att 

utveckla sin identitet (Jensen, 2013). Hansen Sandseter (2007), Little et al. (2012) och 

Wood (2014) belyser att lekar avbryts eller styrs om av förskollärare när de anser att 

den fria leken inte utspelar sig säkert, till exempel höga höjder, höga hastigheter eller 

användning av farliga verktyg.   

 

Tidigare forskning av Wood (2014) beskriver att en förskola hade regler för hur högt 

barnen fick bygga torn (inte högre än naveln) eftersom det fanns risk för att det skulle 

rasa på barnen. Samtidigt visar annan forskning av Hansen Sandseter (2011) att barnen 

uppmuntrades ha ett risktagande beteende för att barnens lust till spänning och 

utmaningar inte skulle begränsas. Studierna av Wood (2014) och Hansen Sandseter 

(2011) belyser att förskollärare har skilda uppfattningar om säkerhetstänk och 

potentiella faror, då Wood menar att barnen hade regler för hur högt de fick bygga 

medan Hansen Sandseter (2011) menar att förskollärarna uppmuntrade barnen att ta 

risker. Det som Wood (2014) och Hansen Sandseter (2011) belyst, att det finns skilda 

uppfattningar visar även resultatet i denna studie, eftersom förskollärarna har skilda 

uppfattningar och att flera anser att det är svårt att dra gränsen för vad som tillåts och ej. 

Därför blir det då viktigt att inte dra dessa gränser bara för att, utan att istället ständigt 

reflektera över varför barnens lek begränsas. Att inte ta säkerhetstänket för långt, för då 

finns risken att barnen begränsas för att utmana sig själva och i att utveckla sin identitet 

(Hansen Sandseter, 2011; Jensen, 2013). Erikson menar att barn kan agera riskfullt för 

att testa omvärlden och att de testar vilka gränser det finns i omgivningen (Jensen, 

2013). 

Resultatet visar även att det finns lekar som anpassas för att möjliggöra barnens fria lek.  

Dessa lekar menar förskollärarna är icke önskvärda lekhandlingar, men att de går att 

anpassa så att barnen kan genomföra leken. De lekar som förskollärarna beskriver är 

fäktas med pinnar och brottningslekar. Dessa lekar anses inte som förbjudna, men att de 

tillåts utspela sig under specifika förhållanden, till exempel att barnen håller ett visst 
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avstånd när de fäktas eller att de kan brottas i ett mindre rum med mjukt underlag. Flera 

förskollärare beskriver även att kaotiska och högljudda lekar kan förpassas till ett enskilt 

rum i förskolan, där barnens fria lek inte stör andra. Dessa möjligheter skapar 

förskollärarna för att barnen ska få leka det de önskar. Vad som blir möjligt i barnens 

fria lek är beroende av vad förskollärarna tillåter och möjliggör för. Tullgren (2004) 

beskriver att lekar med stökiga inslag ibland ej avbryts av förskollärare om de anser att 

den fria leken är meningsfull. Studiens resultat visar att flera av förskollärarna anser att 

de inte vill förbjuda barns fria lek, men de menar samtidigt att det kan vara svårt att 

förhålla sig till alla lekar. I Eriksons lekteori uttrycks det att barnen formar sin egen 

identitet genom att prova sig fram samt att delta i olika sammanhang tillsammans med 

andra, detta sker genom olika lekar och roller (Jensen, 2013). Vidare menar Erikson i 

sin lekteori att om barn inte ges möjlighet för att leka fritt, kan det uppstå konsekvenser 

då barnen blir hämmade och det kan stoppa barnets identitetsutveckling (Jensen, 2013). 

Det som resultatet visar är att det finns skilda uppfattningar om vilka lekar som tillåts 

och att det är förskollärarens förhållningssätt som avgör vad barnen tillåts och inte tillåts 

leka i förskolan. Samtliga förskollärare anser att den fria leken är central i barnens liv 

och att det är viktigt för barn att leka eftersom de utvecklar sin identitet och ges 

möjlighet för att bearbeta. Det är även något som är centralt i Eriksons lekteori (Jensen, 

2013). Dock framkommer det i denna studie att barn kan begränsas i den fria leken på 

olika sätt. När leken begränsas, styrs om eller regleras kan de resultera i att barnens fria 

lek hämmas och därför kan även deras utveckling och identitet påverkas negativt om 

barnen inte får utöva de lekhandlingar de önskar (Jensen, 2013; Logue & Detour, 2011). 

Erikson menar även i sin lekteori att barn som inte får möjlighet för fri lek kan fastna i 

bestämda mönster och att konsekvenserna av det är att de inte utvecklar sin identitet och 

erhåller då inte en förståelse för omvärlden (Jensen, 2013). Utifrån Eriksons teori 

tydliggörs det hur viktig förskollärarnas uppfattningar är om den fria leken, eftersom 

den kan påverka barns utveckling av identitet. Det blir därför viktigt att som 

förskollärare ständigt reflektera över sin roll för att inte riskera att hämma barnen i deras 

fria lek.  

 

7.2.4 Konsekvenser av fri lek 

Förskollärarna i denna studie använder ibland leken för att undervisa, men de menar att 

de inte vill att lärandet ska ta över leken. Förskollärarna menar att de anser det som 

positivt att använda den fria leken till att skapa ett lustfyllt lärande, men det går emot 

hur Erikson definierar begreppet fri lek, eftersom han menar att den fria leken ska vara 

fri från vuxnas inblandning (Jensen, 2013). Förskollärarna kan leka med barnen och 

samtidigt undervisa, dock menar förskollärarna att det är viktigt att inte ta över barnens 

fria lek med för många frågor då det kan hämma den fria leken. Sutterby (2005) menar 

att förskollärare kan styra barns fria lek mot ett specifikt lärande och att det kan 

resultera i att barnen avbryter leken. Förskollärarna i denna studie menar att de finns 

möjlighet för undervisning i den fria leken, men att de finns en medvetenhet om att inte 

ta över den, då det kan leda till att hämma barnens fria lek.  

 

Förskollärarnas uppfattningar om vilken betydelse den fria leken har för barnen är att 

den är viktig och att den fria leken är grunden för barnens lärande och utveckling av 

olika färdigheter. Aras (2016) och Izumi-Taylor et al. (2010) menar att förskollärare 

uppfattar att syftet med fri lek är att ge barnen erfarenheter om social utveckling, 

problemlösning, förståelse för omvärlden och möjlighet att lära sig av andra. Det Aras 
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och Izumi-Taylor et al. menar är något som även förskollärarna i denna studie anser och 

det visar likheter. Vidare belyser flera av förskollärarna i denna studie att det är viktigt 

att barn kan leka, för att inte gå miste om alla de förmågor som utvecklas i den fria 

leken. Förskollärarnas roll här beskrivs med att ge stöd för att barnen ska lära sig att 

leka. För att barn ska kunna utveckla sin identitet och bearbeta som Erikson menar att 

den fria leken stöder barnen till, är det alltså nödvändigt att förskollärare vägleder 

barnen så att de erhåller den kompetens som behövs för att leka och det är då viktigt att 

barnen lär sig att leka fritt (Jensen, 2013). 

 

Det som samtliga förskollärare i studien var eniga om var att den fria leken har en stor 

betydelse för barnen i förskolan. De menar att den fria leken är central i barnens liv och 

att den bidrar med flera olika positiva aspekter som till exempel att utveckla olika 

förmågor, forma sin identitet, socialt samspel och för att ge barnen möjlighet till 

bearbetning. I den fria leken kan barn bearbeta olika händelser eller svårigheter som 

barnet varit med om och det kan ha en terapeutisk funktion (Jensen, 2013; Öhman, 

2011). Förskollärarna i denna studie beskriver att barn genom fri lek kan bearbeta olika 

situationer och det finns likheter till Eriksons lekteori i förskollärarnas svar. Samtliga 

förskollärare beskriver den fria leken med att den hjälper barnen med att bearbeta 

händelser de erfarit. Att leken används för att bearbeta känslor och tidigare upplevda 

händelser är grunden i den psykoanalytiska lekteorin som Erikson utgår från (Lindqvist, 

1996). Barn utgår från sig själva i den fria leken och kan med hjälp av bearbetning 

återskapa en känsla av kontroll av situationer det upplevt som känslomässigt svåra 

(Jensen, 2013). Förskollärarnas beskrivningar om den fria lekens betydelse visar även 

att det finns flera likheter som tas upp i förskolans läroplan (Skolverket, 2018) där leken 

framstår som central i utbildningen och att den bidrar med flera positiva aspekter. 

Förskollärarnas svar visar att det finns tydliga likheter till hur förskolans läroplan 

beskriver leken, vilket troligtvis beror på att det finns en enig uppfattning om barns fria 

lek i det svenska samhället. En förskollärare uttryckte i intervjun att den nya läroplanen 

(Skolverket, 2018) beskriver vikten av lekens betydelse och menar att det kan bidra till 

att förskollärare erhåller en djupare förståelse om den fria leken i förskolan.  

 

Resultatet visar att tiden är en faktor som kan bidra med begränsningar för barnens 

möjligheter för fri lek. Samtliga förskollärare menar är det finns flera fasta situationer 

som de behöver förhålla sig till. Det handlar om olika måltidssituationer, planerade 

aktiviteter och samlingar. Mellan de olika bestämda situationerna ges barnen möjlighet 

för fri lek, men samtliga förskollärare menar att de anser att tiden för fri lek inte är 

tillräcklig. Aras (2016) menar att förskollärare använder leken för att barnen skulle 

sysselsätta sig mellan aktiviteter, för att de skulle ha möjlighet för att ordna med annat 

under tiden. Det tidigare forskning av Aras (2016) visar är att förskollärare använder 

tiden för att uppehålla barnen mellan aktiviteterna, medan förskollärarna i denna studie 

uppfattar de fasta situationerna som hinder för barnens möjligheter för fri lek. 

Förskollärarna menar att konsekvenser av barns utveckling kan uppstå av att tiden styr 

barnens fria lek och att de inte hinner känna lekglädje. Detta visar på likheter med det 

Erikson menar, att om barn inte får möjlighet att leka finns risken att det fastnar i ett 

mönster och blir hämmade (Jensen, 2013).  Dock framkommer det av flera förskollärare 

att deras förhållningssätt kan förhindra att lekar bryts genom att använda pedagogiska 

ögon, leken behöver inte avbrytas helt utan förskollärare kan skapa lekfulla övergångar. 

Dessa försök till att inte bryta den fria leken blir ändå en styrning av barnens lek 

eftersom den inte blir fri från vuxnas inblandning som enligt Eriksons teori är det som 

begreppet fri lek handlar om (Jensen, 2013). Tiden begränsar alltså möjligheterna för 
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barnens fria lek eftersom det finns en struktur i förskolans vardag, dock visar resultatet 

att förskollärares förhållningssätt kan möjliggöra för att minska ner den negativa 

påverkan som tiden kan ha.  

 

Vidare uppfattar förskollärarna att deras förhållningssätt kan vara en begränsande 

faktor. Med det menar förskollärarna att de ibland kan ingripa för snabbt i barnens fria 

lek och styra om eller avbryta den när de uppfattar att leken inte är acceptabel. Flera 

förskollärare menar att det är deras förhållningssätt som är det avgörande för hur den 

fria leken i förskolan begränsas och att det egentligen är något som påverkar allt i 

förskolan. Förskollärarna menar att det är viktigt att ha ett gemensamt förhållningssätt i 

arbetslaget för att inte skapa en förvirring hos barn om vad som är tillåtet och inte. 

Tidigare forskning beskriver att det finns skillnader i vad förskollärare uppfattar som 

tillåtet och inte i den fria leken (Little et al. 2012), annan forskning belyser att det ej 

finns en allmän förståelse för vad begreppet fri lek innebär (Sherwood & Reifel, 2010). 

Det belyser betydelsen av förskollärares uppfattningar och att förhållningssätt kan 

avgöra barns möjligheter för fri lek. Erikson menar att barn agerar på olika sätt för att 

undersöka vilka reaktioner deras beteende erhåller och de undersöker även vilka 

förmågor de har (Jensen, 2013). För att minska begränsningar av barnens fria lek och 

möjliggöra för barn att utveckla sin identitet utan konsekvenser och utfall, är det viktigt 

att som förskollärare reflektera över sin roll i barnens fria lek (Jensen, 2013). En 

förskollärare menar att lekar som inte fungerar avbryts och uppfattningen om vad som 

anses vara tillåtande och ej tillåtande kan enligt denna studie variera mellan olika 

förskollärare, därför är förskollärares förhållningssätt grunden i vad barnen kan leka i 

sin fria lek. Ett gemensamt förhållningssätt kan därför ha en stor betydelse så att barn 

inte förvirras med att få olika reaktioner från vuxna.  

 

Förskollärarna i denna studie menar att den fria leken möjliggör för barn att utveckla en 

egen identitet. Ett centralt begrepp i Eriksons lekteori är identitet, i den fria leken 

utvecklar barn sin egen identitet genom att utforska omvärlden genom att agera utifrån 

olika roller och leka sig genom olika situationer eller dilemman (Jensen, 2013). Vidare 

menar Erikson att barn utvecklar identitet genom att delta i sociala sammanhang och att 

de försöker finna sig själva och vilken roll de har i samhället (Jensen, 2013). I Eriksons 

lekteori beskrivs det att i mikrosfären utforskar barn sina olika förmågor med personer 

(vårdnadshavare, förskollärare, barn) i deras närhet (Öhman, 2011). Erikson menar att 

barn utvecklar sin identitet och skapar en förståelse för omvärlden genom att leka 

utifrån olika roller, det är även något som förskollärarna i denna studie beskriver 

(Jensen, 2013). Förskollärarna menar att barn genom den fria leken förbereder sig inför 

framtiden och för att skapa förståelse om samhällets uppbyggnad och vad som är rätt 

eller fel. Det som förskollärarna beskriver visar likheter till vad Tullgren (2004) menar, 

att den fria lekens syfte är att barnen ska formas utifrån det verkliga samhällets normer 

och vad som är accepterat där och skapa en förståelse för vad som är rätt och fel. 

 

Vidare beskriver förskollärarna att hur inomhusmiljön är strukturerad kan begränsa 

barnens fria lek då miljön är utformad av förskollärarna. De beskrivs som att vara en 

styrning eftersom det påverkar vad barnen leker utifrån de miljöer som existerar i 

förskolan. Sutterby (2005) menar att förskolläraren skapat ett bestämt manuskript som 

barnen använde sig av i den fria leken och att leken begränsas och inte ger möjligheter 

till att expanderas. Förskollärarna i denna studie beskrev inte bestämda manuskript för 

barnens lek av vad som framkom i intervjuerna, men de anser att deras utformning av 

miljöerna styr vad barnen ges möjlighet till att leka. Flera förskollärare beskriver att 
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barnen leker med det som finns tillgängligt i förskolans miljö, medan andra menar att 

barn använder sin fantasi så att till exempel en stol plötsligt kan bli en båt. Eriksons 

lekteori menar att barn i makrosfären provar sig fram i vad som bara kan ske i fantasin 

och undersöker vilka gränser det finns i verkligheten (Jensen, 2013).  

 

Miljöns utformning behöver alltså inte ha en styrande effekt men det beror av hur 

utvecklad barnets fantasi är. Skillnaden mellan förskollärarnas svar är att vissa anser att 

miljön eller lekmaterialet kan begränsa barnens fria lek, medan andra menar att det 

endast är fantasin som begränsar vad som är möjligt. Erikson menar att barn provar sig 

fram i skapandet av en egen identitet genom att agera utifrån olika roller i samhället, 

som till exempel förälder, polis (Jensen, 2013). De lekar som både förskollärarna 

beskriver och de Erikson beskriver är lekar som passar in i normen i det svenska 

samhället och de blir då de önskvärda lekhandlingarna och identiteten som beskrivs här. 

Vidare menar Tullgren (2004) att förskollärare har en förutfattad mening om hur den 

fria leken ska vara (enligt normen) och det som bryter mot normen motarbetas av 

förskollärare. Denna norm blir tydlig här då förskollärarna i denna studie beskriver att 

miljön kan påverka vad barnen leker i sin fria lek samtidigt som det är förskollärarna 

som har format dessa miljöer.  

 

7.3 Slutsatser 

Syftet med denna studie var att studera förskollärares uppfattningar av barnens fria lek i 

förskolan. De slutsatser som kan dras utifrån denna studie är att det finns skillnader i 

hur förskollärare uppfattar den fria leken i förskolan, samtidigt menar samtliga 

förskollärare att den fria lekens betydelse är viktig då den är grunden i barnens liv. 

Samtliga förskollärare menar att den fria leken har en stor och viktig betydelse för barn i 

förskolan. Detta eftersom barn genom den fria leken utvecklar sin identitet och skapar 

en förståelse för omvärlden och en förskollärare menar att om barn inte får leka kan de 

inte bli en hel människa. Förskollärarnas uppfattningar om den fria lekens betydelse 

visar likheter till Eriksons teori. Erikson menar att barn genom den fria leken utvecklar 

en egen identitet samtidigt som de skapar förståelse för omvärlden, därför är den fria 

leken viktig för barn i förskolan (Jensen, 2013). Samtidigt visar resultatet i denna studie 

att uppfattningen om vad fri lek betyder skiljer sig åt mellan förskollärarna. 

Förskollärarnas uppfattningar om lekens betydelse visar på ett flertal likheter till det 

som beskrivs i förskolans läroplan. En annan slutsats är att de fria lekar som anses som 

önskvärda lekhandlingar utgår från normen i det svenska samhället, samtidigt som de 

lekar som går emot normen är de som beskrivs som icke önskvärda lekhandlingar. De 

icke önskvärda lekhandlingarna kan styras om, förmildras eller avbrytas av 

förskollärare. Detta är något som även tidigare forskning beskrivit, att lekar som ej 

uppfattas som önskvärda regleras av förskollärare på olika sätt (Hansen Sandseter, 

2007; Little et al, 2012; Storli & Hansen Sandseter, 2015; Tsai, 2015; Tullgren, 2004; 

Wood, 2014). 

 

En ytterligare slutsats är att det finns faktorer i förskolan som kan begränsa barnens 

möjligheter för fri lek, tid, förskollärares förhållningssätt, miljön och de icke önskvärda 

lekhandlingarna. De konsekvenser som studien visar är att förskollärares uppfattning 

och deras förhållningssätt är det som styr över barnens fria lek i förskolan, det möjliggör 

eller begränsar barnen fria lek. Kunskap och reflektion kring den fria leken kan därför 

resultera i att barnen blir mer fria i sin lek och att det skapas större möjligheter för barn 

att genom den fria leken utveckla sin identitet och samtidigt skapa en förståelse för 
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omvärlden. Den fria leken är nödvändig då barnen ges möjlighet till att bearbeta och 

utvecklas genom fri lek och därför är det viktigt att inte bara se leken som ett 

tidsfördriv, utan att istället se leken som en viktig del i barnens utveckling. I Eriksons 

lekteori menar han att barn använder den fria leken för att bearbeta olika situationer de 

erfarit och att leken har en terapeutisk funktion för barn (Jensen, 2013). Detta belyser 

betydelsen av att barn ges möjlighet att leka fritt, för att bearbeta händelser och genom 

bearbetningen utvecklar de sin identitet. Om barn hämmas i den fria leken kan negativa 

konsekvenser uppstå eftersom de då inte ges möjlighet för att bearbeta och utveckla sin 

identitet (Jensen, 2013). En sista slutsats är att den fria leken i förskolan inte är helt fri, 

eftersom olika faktorer påverkar lekens möjligheter.  

 

 

7.4 Förslag till fortsatt forskning 

Förslag till fortsatt forskning är att studera barns uppfattning om den fria leken i 

förskolan, hur barnen upplever förskollärarna i den fria leken. Detta för att undersöka 

barns perspektiv av fri lek, eftersom denna studies resultat visar att barns fria lek är 

grunden i deras liv. Även att jämföra förskollärares uppfattningar med barnens 

uppfattningar hade varit intressant för att synliggöra vilka likheter och skillnader som 

skulle framträda. Genom att synliggöra eventuella skillnader mellan barns och 

förskollärares uppfattningar om den fri leken kan det bidra till ett större förståelse om 

begreppets betydelse i förskolan.  
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Bilaga 1. Missivbrev 

 

 

 

 

Gävle 07/10 2019 

 

Medgivande inför studie 

 

Hej vi heter Mikaela Johansson och Josefine Johansson och är två förskollärarstudenter 

vid Högskolan i Gävle. Vi skriver under höstterminen 2019 vårt examensarbete i 

pedagogik. 

 

Syftet med studien är att studera förskollärares uppfattningar av den fria leken i 

förskolan. 

 

Studien utgår från ett förskollärarperspektiv så vi vänder oss till er som har en 

förskollärarutbildning. Du som är utbildad förskollärare är välkommen att delta i 

studien, oavsett hur lång eller kort tid du arbetet i förskolan. 

Deltagande i studien kommer att genomföras med intervjuer där en av oss kommer ut 

till din arbetsplats. Vi beräknar att intervjuerna kommer att pågå cirka 30 minuter och 

materialet kommer att dokumenteras med ljudupptagning. 

 

Som deltagare i vår studie är du helt anonym. Inga namn på deltagare, förskolor eller 

kommuner kommer att redovisas i examensarbetet. Deltagandet är frivilligt och ni har 

rätt att avbryta ert deltagande både under och efter intervjun och allt material kommer 

då att raderas. Efter studiens avslut så kommer materialet att raderas.  

För deltagande i vår studie kontakta oss senaste den 22/10–2019. 

Vår handledare är Ulrika Bergstrand, kontakt: XXXXXXXX 

 

För mer information kring studien kontakta oss: 

Mikaela Johansson, kontakt: XXXXXXX 

Josefine Johansson, kontakt: XXXXXXX 

Med bästa hälsningar 

Mikaela Johansson och Josefine Johansson 
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Bilaga 2. Intervjufrågor 

 

Bakgrundsfrågor: 

 Hur länge har du arbetat i förskolan? 

 När gick du din förskollärarutbildning? 

 Vilken åldersgrupp arbetar du i? 

 

Intervjufrågor: 

 

 Vad anser du är fri lek? 

 När har barnen möjlighet för fri lek i förskolan? 

 Vilken roll har du som förskollärare i barnens fria lek? 

 Vad leker barnen i sin fria lek? Ge exempel.  

 Finns det lekar som du anser är mindre acceptabla (eller inte önskvärda) i 

förskolan? Utveckla ditt svar. 

 Vilken betydelse anser du att leken har för barn? 

 Vilka faktorer i förskolan kan begränsa barnens fria lek? Ex: tid, ljudvolym, 

faror. 

 


