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Sammanfattning 

 

Syftet med detta examensarbete är att få en djupare förståelse för den fria lekens roll i 

förskolans verksamhet och betydelse för barns utveckling genom att lyfta fram och jämföra 

både barns och pedagogers reflektioner om fri lek och lek. Studien utgår från 

frågeställningarna: hur resonerar pedagoger i förskolan om barns fria lek samt hur reflekterar 

barn i förskolan om lek? För att besvara dessa frågeställningar har kvalitativa intervjuer med 

pedagoger och samtal med barn i förskolan använts som metod. Materialet från studien har 

sedan analyserats med tidigare forskning om lek för att få en djupare förståelse om lekens 

betydelse.  Resultatet från studien visar att man kan se både likheter och skillnader i 

pedagogernas och barnens reflektioner. Samtliga pedagoger och de flesta barnen anser att 

leken är viktig för barnen av olika anledningar. Pedagogerna anser att den fria leken har 

betydelse för barns utveckling och lärande, där de framförallt lyfter fram den sociala 

utvecklingen. Barnen lyfter fram leken som något lustfyllt och de betonar att det är viktigt att 

leka för att de tycker att det är kul. Studien visar även utifrån tidigare forskning och de 

intervjuade pedagogerna att pedagogernas förhållningssätt och miljöns utformning har en stor 

påverkan på barnens fria lek. Denna studie kan bidra till en ökad förståelse och bredare syn på 

den fria lekens betydelse för barns utveckling och dessutom ge inspiration till att använda 

leken som ett verktyg i förskolans verksamhet.  
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1 Inledning 
Under vår förskollärarutbildning har vi tagit del av olika teorier samt forskning som lyft fram 

leken och hur stor betydelse den har för barns utveckling och lärande. Genom lek lär barnet 

känna sig själv samtidigt som det utvecklar sitt förhållningssätt till andra människor 

(Lillemyr, 2013). Eftersom att lek är ett ämne som ligger oss båda varmt om hjärtat och vi ser 

på leken som ett viktigt verktyg i förskolan har vi i detta arbete valt att ta reda på hur 

pedagoger och barn ser på leken, med fokus på den fria leken. Vi har valt att lyfta fram både 

barns och vuxnas perspektiv på fri lek eftersom att det idag finns lite forskning som tar upp 

barns syn på leken. Genom att uppmärksamma och jämföra barns och vuxnas perspektiv på fri 

lek kan vi öka våra kunskaper för att vi i framtiden ska ge barnen bra förutsättningar att 

utvecklas genom leken.  

 

Leken är ett centralt område för barn i förskoleåldern och har fått en allt mer framträdande 

roll i förskolans läroplan: 

 

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

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

leken för att främja varje barns utveckling och lärande ska prägla verksamheten i 

förskolan (Skolverket, 2010:6-7) 

 

Vid flera tillfällen under vår verksamhetsförlagda utbildning har vi lagt märkte till att leken är 

en naturlig del i barnens vardag och att barnen faktiskt lär sig mycket och utvecklas när de 

leker. Forskning visar att leken har betydelse för både språkets, motorikens, tankens, känslans 

utveckling och för den sociala kompetensen ( Olofsson, 2003). Något som öppnade våra ögon 

för den fria leken var när vi under vår sista verksamhetsförlagda utbildning gjorde en 

studieresa till svenska skolan i Thailand. Där hade den fria leken en tydlig plats i 

veckoplaneringen och vi uppmärksammade att lek förenar människor. På skolan i Thailand 

fick vi möta barn som trots olika kulturer, språk och levnadsförhållanden hittade varandra i 

leken. Detta fick oss att vilja ta reda på mer om hur barn ser på leken. Varför leker barn och 

vad betyder leken för dem? 

 

Leken är en viktig del i barnens liv eftersom de i leken utvecklar sin personlighet, identitet, 

intressen och relationer till andra. Leken ger barnen en chans att kliva in i andra roller, 

glömma tid och rum, prova på olika attityder och genom detta skapa en förståelse kring hur 

andra människor resonerar. Barnen får dessutom en möjlighet att på ett meningsfullt sätt 

hantera sina känslor, lösa problem, utveckla motivation, fantasi, språk och tänkande 

(Granberg, 2004). Man kan med andra ord säga att barnen befinner sig i ett betydelsefullt 

sammanhang som påverkar dem socialt, emotionellt och intellektuellt. Vi tror att barnen 

genom detta kan stärka sin självkänsla, samarbetsförmåga, kommunikation och kreativitet. 

Öhman (2011) påpekar att barn lär sig på ett lustfyllt sätt genom leken och att det därför är 

viktigt att ta leken på allvar samt se den som ett pedagogiskt hjälpmedel. Som pedagog har 

man stor nytta av leken i sitt arbete och vi anser att leken har en viktig roll i förskolans 

verksamhet.  
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1.1 Problemformulering 

I förskolans läroplan (Skolverket, 2010) finns mål som pedagogerna ska sträva efter att uppnå 

för att visa på kvalitet i förskolan. På grund av detta blir det många planerade aktiviteter i 

förskolans verksamhet och vi anser att barnens självinitierade och fria lek inte får tillräckligt 

med utrymme. Vi har utifrån våra erfarenheter lagt märke till att många pedagoger inte alltid 

är medvetna om vilken betydelse den fria leken har för barnens utveckling utan använder 

barns fria lek som ett tidsfördriv och som utfyllnad mellan de planerade aktiviteterna i 

verksamheten.  

 

Något som vi dessutom har funderat kring är hur fri den fria leken egentligen är? Denna fråga 

kom upp under vår verksamhetsförlagda utbildning och efter att ha diskuterat kring detta 

kunde vi uppmärksamma att barns fria lek ofta är ganska styrd. Leken påverkas hela tiden av 

förskolans miljö och pedagogernas förhållningsätt (Jensen Harvard, 2009). Vi ser detta som 

ett dilemma och har därför valt att fördjupa oss i den fria leken och dess betydelse för barns 

utveckling och lärande. I vårt arbete kommer vi att lyfta fram både barns och pedagogers 

perspektiv på den fria leken.  

 

1.2 Syfte och frågeställning 

Syftet med studien att få en djupare förståelse för den fria lekens roll i förskolan och dess 

betydelse för barns utveckling, genom att redogöra för tidigare forskning om lek samt lyfta 

fram och jämföra både barns och pedagogers reflektioner om fri lek och lek.  

  

Studien har sin utgångspunkt i följande frågeställningar: 

 

 Hur resonerar pedagoger i förskolan om den fria leken?  

 Hur reflekterar barn i förskolan om leken?  

 

1.3 Begreppsdefinitioner 

Följande begrepp kommer att vara centrala i denna studie och vi har i denna del valt att 

presentera dessa för att ge läsaren en förståelse för respektive begrepps innebörd i texten.  

  

Pedagoger 

I texten kommer begreppen pedagog och pedagoger att användas och där räknas både 

förskollärare och barnskötare in. 

 

Fri lek och lek 

Begreppen fri lek och lek kommer att användas i texten för att beskriva den aktivitet där 

barnen på egen hand fått avgöra vad de vill leka och har kontrollen över innehållet i leken. Fri 

lek kan även innebära att en pedagog är med i leken på barnens villkor (Löfdahl, 2002).  
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Styrd lek  

Uttrycket styrd lek beskriver en aktivitet som introduceras, leds och styrs av pedagoger. Det 

kan innebära att leken är strukturerad med särskilda regler och att pedagogen ger barnen 

instruktioner att följa (Lillemyr, 2002). 

 

Barnperspektiv och barns perspektiv  

Barnperspektiv handlar om vuxnas försök att förstå barnens handlingar genom att uppfatta 

och tolka barnens uttryck. Begreppet barns perspektiv representerar barnens egna tankar, 

känslor, uppfattningar, erfarenheter och förståelse av situationer i sin livsvärld (Pramling 

Samuelsson, Sommer, Hundeide, 2011). I texten kommer begreppen lyftas fram för att 

synliggöra barnen och pedagogernas tankar och uppfattningar om den fria leken. 

 

1.4 Disposition 

Denna studie består av fem kapitel. I det inledande kapitlet introduceras studiens 

undersökningsområde. Här presenteras även studiens problemformulering, syfte, 

frågeställningar samt begreppsdefinitioner.  

 

I kapitel två redogörs bakgrund om lek utifrån styrdokument, teoretiska perspektiv och 

tidigare forskning för att ge en översikt på området.  

 

Kapitel tre består av ett metodavsnitt där val av metod, urval, genomförande, bearbetning, 

studiens trovärdighet och etiska ställningstaganden presenteras. 

 

I kapitel fyra redovisas resultatet från intervjuer med pedagoger och samtal med barn i 

förskolan. Resultatet analyseras utifrån tidigare forskning och litteratur.  

 

Studien avslutas i kapitel fem med en diskussion där vi återknyter till studiens syfte och 

presenterar vår slutsats samt förslag på vidare forskning.  

 

 

 

 

  



 

 

9 

 

2 Litteraturgenomgång  
I detta avsnitt kommer den litteratur som ligger till grund för studien att presenteras. För att 

hitta lämplig litteratur om ämnet fri lek och lek har vi använt oss av litteratur från tidigare 

kurser samt från biblioteket. Vi har dessutom sökt i olika databaser efter artiklar och rapporter 

som belyser studiens forskningsområde. Därefter har litteratur valts ut som ansågs vara 

relevant till studiens syfte och frågeställningar. För att tydliggöra vad lek innebär kommer vi 

först att lyfta fram en definition på begreppet lek. Därefter görs en beskrivning på läroplanens 

och barnkonventionens syn på lek för att ge läsaren en förståelse för vilken roll barns lek har i 

förskolans verksamhet samt att lek är en rättighet för barn. Slutligen lyfts tidigare forskning 

om lek fram som är relevant för denna studie. I det avsnittet redogörs teoretiska perspektiv på 

lek, sambandet mellan lek och lärande samt lekens roll i förskolan utifrån olika forskare, för 

att ge en djupare förståelse för lekens betydelse för barns utveckling och lärande.  Vi kommer 

även presentera avsnittet barns perspektiv på lek för att lyfta fram leken ur en annan synvinkel 

som utgår från ett barnperspektiv 

 

2.1 Vad är lek? 

Lek är ett komplext och mångtydigt begrepp som kan ha många olika funktioner, såväl för 

barn som vuxna.  Därför kan det vara problematiskt att försöka ge en entydig förklaring eller 

definition av lek som fenomen (Lillemyr, 2013). Begreppet lek har många olika betydelser 

eftersom lek kan identifieras utifrån olika former. Ofta beskrivs leken som en viktig del av 

förskolan och att leken har en grundläggande betydelse för barns utveckling.  

 

Granberg (2004) påpekar att lek kan ses ur två skilda synvinklar, som barns egen 

angelägenhet eller som en pedagogisk aktivitet styrd av vuxna. I förskolan förekommer 

uttrycken ”fri och styrd lek”. Fri lek används vanligtvis för att beskriva barns egen aktivitet 

där de själva får styra över innehållet och agerande. Uttrycket styrd lek beskriver därmed den 

aktivitet som leds av vuxna (ibid). Det kan innebära att leken är strukturerad och att 

pedagogen ger barnen instruktioner (Lillemyr, 2002). 

 

Det har gjorts många försök att säga vad som är karakteristiskt för barns lek. Lillemyr (2013) 

menar att det typiska för leken är att den engagerar barnet, ofta på ett fullständigt och 

uppslukande sätt.  Ett begrepp som Granberg (2004) lyfter fram som ofta nämns i samband 

med lek är flow (flöde). Det är ett tillstånd präglat av en euforisk känsla och lust som handlar 

om att ha roligt och känna ilningar av glädje (ibid). Även Lillemyr (2013) talar om detta och 

menar att barn kan få en upplevelse av flow i leken genom att de ”glömmer” tid och rum 

(Lillemyr, 2013).  

 

Granberg (2004) betonar att leken inte styrs av givna mål utan växer hela tiden fram och 

förändras utifrån händelser som uppstår under lekens gång. Lek kan egentligen ses som ett 

ständigt pågående skapande arbete där olika uttryckformer samverkar parallellt (ibid). 

Olofsson (2003) talar om att barn skickar ut ”leksignaler” med hjälp av ansiktsuttryck, gester 

och tonfall, för att hjälpa omgivningen att förstå om det som händer är lek eller inte.  
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Leksignalerna uppstår i samspel med omgivningen och för att barn ska kunna leka 

tillsammans måste de lära sig att både förstå leksignaler och kunna signalera lek (ibid).   

Granberg (2004) anser att barn i leken bearbetar och utforskar omgivningen samtidigt som de 

ger uttryck för sina kunskaper, erfarenheter, upplevelser och känslor. Med hjälp av fantasin 

skapar och omskapar barn sin värld i leken och gör verkligheten mer begriplig (ibid).  Enlig 

Olofsson (2003) karaktäriseras barns lek av att de befinner sig ”här och nu” i ett tidlöst 

vakuum där allt är ”som om”. I leken kan barn omvandla verkligheten till vad man vill, 

eftersom den yttre och inre världen hos barnen samverkar till en förtrollad lekvärld där allt är 

möjligt (ibid).  

 

2.2 Styrdokument om lek 

Alla som arbetar i förskola och förskoleklass är skyldiga att följa läroplanen för förskolan 

(Skolverket, 2010) samt FN:s konvention om barns rättigheter (UNICEF, 2009). Läroplanen 

och barnkonventionen är styrdokument med olika strävansmål, riktlinjer och rättigheter som 

varje pedagog ska utgå ifrån i sitt arbete med barnen i förskolan.  

 

2.2.1 Barnkonventionen 

Enligt barnkonventionen har alla barn och ungdomar upp till 18 år har samma rättigheter. 

Artikel 31 handlar om att barnen har rätt till lek, vila och fritid. De rättigheter som 

barnkonventionen presenterar ska gälla för alla barn i alla länder. Alla barn har med andra ord 

egna rättigheter.  

 

2.2.2 Läroplanen för förskolan 

I förskolans läroplan är leken ett framträdande begrepp och i värdegrunden står det att:  

 

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

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

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

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

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

och erfarenheter (Skolverket,2010:6). 

 

Läroplanen lyfter även fram pedagogens förhållningssätt som en viktig del när det gäller barns 

lärande och utveckling. I förskolan ska det finnas engagerade vuxna som stimulerar och 

vägleder barnen så att de kan utveckla sina kunskaper och få möjligheter till att lyckas 

(Skolverket, 2010). Läroplanen lägger även betoning på verksamhetens miljö och dess 

utformning. Miljön har en stor påverkan på barnens lek och därför ska barnen erbjudas en 

trygg miljö som bjuder in till olika lekar och aktiviteter. Miljön ska utmana och inspirera 

barnen till att erövra ny kunskap genom lek samt ge utrymme för fantasi och kreativitet 

(Skolverket,2010). 
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2.3 Teoretiska perspektiv på lek  

Leken har följt människan genom historien och många vetenskapsmän har ägnat stora delar av 

sina liv åt att undersöka lekens roll i den mänskliga utvecklingen och dess funktion i 

samhället. Hägglund (1989) menar att synen på leken har formats av forskarnas människo- 

och samhällsyn, deras privata upplevelser och utbildning samt den tid de verkar i. Därför har 

forskningen kring lek inte kommit fram till något samlat resultat, utan det finns stora 

skillnader mellan forskares sätt att beskriva lek.  Vidare menar Hägglund (1989) att 

skillnaderna är ett tecken på hur rik och mångfacetterad leken är. En sak är alla olika forskare 

dock överens om- att leken är oerhört viktig för oss människor och har betydelse för barns 

lärande. 

 2.3.1 Piagets syn på lek  

Jean Piaget (1896-1980) utvecklade en teori om människans kognitiva utveckling som har 

haft stort inverkan på den moderna pedagogiken. Enligt Piaget hade leken en central roll i 

barns kognitiva utveckling och hans teorier har haft stor betydelse för senare lekforskare 

(Hägglund, 1989).  

 

Lillemyr (2013) lyfter utifrån Piaget fram begreppet assimilation som handlar om att alla barn 

tar in olika intryck och kunskaper från omvärlden som de justerar så att de passar till sig 

själva. Barnet tolkar med andra ord situationen utifrån sin egen erfarenhetsbakgrund och 

kunskap.. Piaget definierar leken som en viktig form av assimilation. I leken kan barn pröva 

sina olika erfarenheter och därigenom blir upplevelserna begripliga (ibid)  

 

Jensen (2013) belyser att Piaget delar upp leken i tre olika former som kan kopplas samman 

med de tre första utvecklingsstadierna i Piagets teori Leken tar enligt Piaget sin början i den 

sensomotoriska perioden (0-2 år) där barnet använder sig av övningslek som handlar om hur 

sinnen och motorik samspelar och innehåller upprepningar. I den preoperationella perioden 

(3-6 år) övergår sedan leken till symbollek, vilket innebär att barnet får en förmåga att 

föreställa sig samt använda föremål som symboler för något annat (ibid). Samtidigt lyfter 

Hägglund (1989) fram Piagets teori om att barn dessutom börjar leka rollekar i den 

preoperationella perioden där de i leken blir till en helt annan person. Rollekarna hjälper 

barnet att vidga sin världsbild eftersom det får möjligheten att prova olika infallsvinklar och 

se verkligheten ur andra perspektiv (ibid). Regelleken är den sista lektypen och som 

förekommer under den konkret operationella perioden (7-11 år). Regellekar är i sin natur 

sociala och består av spel, sport samt tävlingslekar. I regellekar utvecklar barnet sin kunskap 

att kunna leka med regler och tillsammans med andra. Enligt Piaget tvingas barnen genom 

regellekar inse att varje individ har en egen vilja och gör dem medvetna om att man måste 

anpassa sig till andra människor (ibid).  

 

2.3.2 Vygotskijs syn på lek  

Lev Vygotskij (1896-1934) räknas som grundaren för det som kallas för sociokulturell teori. 

Vygotskij var särskilt intresserad av barns utveckling och menade att det sociala samspelet är 

viktigt för barnets utveckling och att leken  ses som en social process (Jensen, Harvard, 2009).  
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Jensen (2013) lyfter fram Vygotskijs tankar om att barnet kan kliva in i det som Vygotskij 

benämner som den närmaste utvecklingszonen genom leken. Vidare belyser Lillemyr (2013) 

att Vygotskij menar att barn i sina lekar accepterar att underordna sig i stort sett vilka regler 

som helst och att de klarar av att följa krångligare regler i leken än i verkligheten. Orsaken till 

detta är att Vygotskij tänker sig att barnet i leken hela tiden är ett huvud högre än sig själv 

Med det menar Vygotskij att de beter sig mognare, starkare och klokare än de annars är (ibid). 

Enligt Jensen (2013) är leken särskilt viktig för barns utveckling eftersom den gör det möjligt 

för barnet att släppa fram sin potential Enligt Vygotskij bygger leken på erfarenheter och 

händelser från det verkliga livet (ibid). På samma sätt menar Lindqvist (1996) att barn i leken 

tolkar sina upplevelser och ger dem liv genom att dramatisera. Under kreativa aktiviteter sker 

det en utveckling och Vygotskij menar att leken är den viktigaste formen att utveckla sitt 

medvetande om världen (ibid).  

 

2.4 Lek och lärande  

Många forskare har intresserat sig för barns lek och dess betydelse för barns lärande. En av 

dem är Öhman (2011) som menar att lek och lärande  i grunden är två skilda fenomen. I barns 

värld är de dock oskiljbara från varandra eftersom barn leker och lär samtidigt (). I leken kan 

barnen utforska, pröva och samla erfarenheter kring sådant som de är intresserade av, vilket 

ökar deras förståelse och kunskaper om världen och sig själv (ibid).  

 

En annan forskare är Lillemyr (2013) som menar att barn erövrar sin värld genom lek och att 

leken kan stimulera alla sidor av deras utveckling. I leken utvecklar barnen grundläggande 

kompetenser och därför kan leken ses som ett centralt område för lärande (ibid).  

 

Granberg (2004) är ännu en forskare som menar att barnen får erfarenheter genom lekens 

lustfyllda experimenterande som blir till kunskaper. Leken är med andra ord lärande och ger 

näring åt barns utveckling (ibid). Olofsson (2003) lyfter även fram att forskning om barns lek 

och lärande visar att leken har betydelse för språkets, motorikens, tankens, känslans 

utveckling och för den sociala kompetensen  

 

2.4.1 Språklig utveckling 

Enligt Granberg (2004) stimuleras och utvecklas både barnens verbala språk och kroppsspråk 

i leken. Barnen tränar sin förmåga att tolka och använda olika språkliga uttryck (ibid). 

Olofsson (2003) menar att barnen tränar upp sin språkliga kompetens i leken genom att de 

både är författare till berättelsen, regissörer och skådespelare. I leken måste barnen uttrycka 

sig så att andra förstår vad de gör eller vad saker skall föreställa. Samtidigt måste barnen även 

förstå och tolka vad andra säger (ibid). Granberg (2004) betonar även att barnen utvecklar de 

kommunikativa färdigheterna i leken och de kommunicerar med varandra genom att använda 

ord, gester, mimspel, tonfall, ljud och andra signaler). 

  

2.4.2 Motorisk utveckling  

Granberg (2004) menar att motoriken får mycket träning under leken och barnen lär sig att 

behärska sin egen kropp. Barnen utforskar och tränar på olika fysiska färdigheter, som att 

springa, hoppa, stå, sitta, rulla, sparka, fånga, kasta . I leken övar barnen sina grovmotoriska 
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rörelser, lär sig samordna muskelgrupper och koordinera olika rörelser.  Dessutom stimuleras 

finmotoriken i händer, fingrar, ögon och talorgan och öga-handkoordinationen utvecklas 

(ibid).  

 

2.4.3 Tankens utveckling  

Olofsson (2003) lyfter fram leken som en intellektuell sysselsättning eftersom barnen skapar 

sig inre bilder och tränar sin föreställningsförmåga. Barnens förmåga att föreställa sig 

verkligheten i leken ger en väg till abstrakt och symboliskt tänkande. Föreställningsförmågan 

tränas när barnen leker tillsammans, till exempel i rollekar, där de utbyter erfarenheter med 

varandra och utvecklar förmågan att föreställa sig världen genom andra ögon (ibid). 

Vidare menar Granberg (2004) att leken bidrar till ett kreativt tänkande och utvecklar 

fantasin. Barnen använder utifrån sin fantasi en variation av uttryckssätt och föremål som kan 

ha olika betydelser och innebörder i leken. För att leken ska kunna växa och ombildas måste 

barnen ständigt improvisera och öva sin förmåga att hitta på. Leken förändras hela tiden vilket 

kräver en stor förmåga till koncentration, inlevelse och förståelse hos barnen (ibid).  

 

2.4.4 Känslomässig utveckling 

Olofsson (2003) belyser att lek ger barnen möjligheten att öva, pröva, uttrycka och lära sig 

bemästra sina känslor. I leken bearbetar barnen upplevelser av känslomässig natur och lär 

känna sina känsloreaktioner. Många känslor är svårupplevda för barnen och när de närmar sig 

dem i lekens värld blir de mer hanterliga för barnen (ibid).  

Öhman (2011) menar att lek har stor betydelse för hur barn uppfattar sig själva och sitt eget 

värde. Barn leker för att förstå och skapa mening (ibid Samtidigt menar Lillemyr (2013) att 

barnet lär känna sig själv genom leken och kan få större klarhet när det gäller emotionella 

problem, så att det lättare kan handskas med senare i det verkliga livet  

  

2.4.5 Social utveckling 

Olofsson (2003) menar att barn utvecklar sin sociala kompetens i leken. Barnen lär sig att 

lyssna, ta andras perspektiv, anpassa sig till andras idéer och själv komma med förslag. 

Barnen måste kompromissa och sammanfoga alla idéer inom lekens ram. Ömsesidighet, 

samförstånd och turtagande är därför nödvändiga ingredienser (ibid).  

Vidare menar Granberg (2004) att barnen får erfarenheter och lär sig olika strategier för att 

samarbeta och lösa konflikter under leken. Barnen får även möjlighet att utveckla talanger 

som att ta initiativ, att leda och styra andra. I leken tränas barnen dessutom i hur de ska vara 

mot andra vilket stimulerar deras lyhördhet, empati och medkänsla för andra. Barnen 

inspireras samtidigt av varandra i leken och skapar en samhörighet och gemenskap. Leken är 

därmed en förutsättning för barns utveckling och ett samspel mellan barnet och dess 

omgivning är en nödvändighet för att barnet ska kunna utvecklas på bästa möjliga sätt (ibid).  
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2.5 Lek i förskolan 

Enligt Löfdahl (2002) har leken fått en allt mer betydelsefull roll i barns vardag i förskolan 

och en målsättning är att alla barn ska få utveckla sin förmåga och lust att leka. Lillemyr 

(2013) menar att leken är ett centralt område för barn i förskoleåldern och därmed också för 

pedagogiskt arbete i förskolan. Leken ger en unik upplevelse som leder till att barnet lär 

känna sig själv, utvecklar en självtillit, lär sig kommunicera och förhålla sig till andra 

människor (ibid). 

 

Samtidigt menar Öhman (2011) att barn lär sig på ett lustfyllt sätt genom leken och att det är 

viktigt att ta tillvara på leken och se den som ett verktyg i förskole sammanhang  Lek som 

pedagogiskt redskap bör handla om att de vuxna tar leken på allvar och strävar efter att skapa 

goda förutsättningar för att barn ska kunna leka (ibid). Även Granberg (2004) lyfter fram 

leken som barns absolut viktigaste sysselsättning och menar att all småbarnsverksamhet bör 

bygga på och utgå ifrån leken. Leken är en förutsättning för barns utveckling och en av 

förskolans viktigaste redskap för att nå barns lärande. 

 

2.5.1 Pedagogens roll i leken 

Granberg (2004) belyser att det kan vara svårt att veta vilken roll man ska inta i barns lek som 

pedagog. Många forskare inom förskoleområdet anser att leken är barns ”orörda oas” och att 

pedagoger ska låta barn leka ifred utan att blanda sig i eller styra leken. Det innebär dock inte 

att man som pedagog ska förhålla sig som en passiv betraktare (ibid). Pedagogen behöver vara 

närvarande för att kunna ge barnen stöd att utveckla positiva relationer och goda 

anslutningsstrategier. Även om leken är frivillig får barnen inte överges och lämnas fri från 

vuxna eftersom det ger barnen fritt spelrum och kan leda till att vissa barn exkluderas eller 

kränks. Det är med andra ord viktigt att vara närvarande och tillgänglig, dels för att kunna 

hjälpa och ge stöd åt enskilda barn samt för att kunna stötta barnen att bygga lekvärldar 

tillsammans (ibid). Öhman (2011) betonar att man som pedagog kan få erfarenheter som kan 

underlätta för att skapa ett gott lekklimat genom att granska barnens samspel med varandra, 

hur de leker, med vem och hur de tar sig in i leken. Att granska barns lek är dessutom ett 

nyckelverktyg som kan öppna pedagogens ögon för att kunna se barnens kompetenser och 

utvecklingsnivå samt öka respekten för barn som ständigt lärande individer (ibid). 

  

Löfdahl (2002) lyfter fram i sin avhandling att man som pedagog kan öka sin förståelse för 

barnens lek genom att lyssna på och iaktta barnen. Utifrån den sociokulturella synen på 

lärande är det dock inte tillräckligt att lyssna och iaktta eftersom kunskap skapas i 

kommunikation med andra människor. Pedagogens kunskap om lekens innehåll konstrueras 

därmed i samtal med barnen under deras pågående lek, vilket kräver ett aktivt engagemang 

hos pedagogen och deltagande på barnens villkor (ibid). Samtidigt menar Wood och Attfield 

(2005) att pedagogerna stör barnens lekprocess genom att ingripa i leken Pedagogerna måste 

lyssna och känna in vad som händer i leken innan de blandar sig in och deltar i leken. Genom 

detta förhållningssätt visar pedagogen respekt för barnen och deras lek (ibid). På liknande sätt 

menar Lillemyr (2013) att pedagogen måste visa respekt och tydliga mål med sitt deltagande 

när han eller hon går i leken eftersom man går in i barnets egen värld. Åm (1986) betonar att 

pedagogen kan bygga upp starka relationer till barnet genom att delta i leken på barnets 
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villkor och låta barnet behålla kontrollen. Vuxna måste underordna sig lekens regler på 

samma sätt som barnen när de deltar i leken, vilket leder till en känsla av jämställdhet i 

förhållandet mellan barn och vuxna. Barn och pedagoger kan därmed mötas i leken (ibid).  

 

Pramling Samuelsson och Fleer (2009) belyser att pedagoger behöver närma sig barns 

perspektiv för att förstå deras meningsskapande i lek. Genom att samverka, interagera, 

kommunicera och vara nära barnen i deras dagliga lekar och aktiviteter kan pedagoger närma 

sig barnens perspektiv.  Även Öhman (2011) påpekar att all inblandning i barns lek behöver 

utgå från pedagogens försök att närma sig barnets eget perspektiv. Genom att vara en 

lekdeltagare kan pedagogen bidra till att öka samspelet mellan barnen, göra leken mer socialt 

avancerad och utmanande. Ibland kan barnen behöva stöd för att leken ska bli mer fördjupad 

(ibid). Det finns även barn som inte leker och behöver särskild uppmuntran och stöd av sina 

pedagoger. Det kan handla om att de inte har tillräckligt goda samspelserfarenheter, känner 

sig osäkra eller har svårt att ta kontakt med andra barn. Oavsett vad barn har för 

leksvårigheter måste pedagogen ge barnet stöd för att hitta sin lekförmåga och knäcka 

lekkoden. Pedagogens roll i barns lek handlar om att vara en förebild som inspirerar barn att 

leka samt väcka intresse och entusiasm genom sitt engagemang (ibid).  

 

2.5.2 Inspirerande lekmiljö 

Enligt Öhman (2011) är den pedagogiska miljön är en viktig del i barns lek och lärande. 

Förskolans miljö måste därför utformas utifrån barnens behov och intressen. Pedagoger i 

förskolan bör skapa en stimulerande lekmiljö som tar tillvara på barns lekerfarenheter och 

erbjuda dem material som väcker fantasi och lust till lek. Miljön ska även bjuda på 

utmaningar som ger barnen möjligheter att sträcka sig utanför sin nuvarande kompetens och 

förmåga (ibid).  

 

Jensen och Harvard (2009) lyfter fram att förskolans miljö är en grund för lek och lärande 

eftersom den talar till barnen och bjuder in dem till olika sorters aktiviteter. Pedagogernas sätt 

att utforma miljön fungerar som en slags inbjudan som öppnar för barnens kontroll, fantasi 

och kreativitet (ibid). 

 

På samma sätt menar Granberg (2004) att miljön ska inspirera barnen att utforska, undersöka, 

upptäcka, lära känna sin omgivning, sig själv och varandra. Barnen ska erbjudas tillgång till 

material som lockar till olika former av lek, som stimulerar pågående lek och som ger 

möjlighet att vidareutveckla leken För att leken ska få möjlighet att utvecklas måste barnen 

även få utrymme och gott om tid att leka. Det tar tid att komma igång med en lek, att vara i 

leken och hinna avsluta den. Genom att låta barn leka utan att störas eller bli avbrutna av 

andra barn och vuxna kan leken utvecklas (ibid  

 

2.6 Barns perspektiv på lek  

Øksnes (2012) menar att det i dagens samhälle finns förvånansvärt lite forskning som 

intresserar sig för vad leken faktiskt betyder för barnen. Istället för att försöka hitta en 

definition på lek bör man slå fast vid att det finns många olika former av lek och att 

begreppets innebörd varierar beroende på vilken form av lek det handlar om. Øksnes lyfter 
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fram ett nytt perspektiv på lek och argumenterar för att barns lek inte nödvändigtvis behöver 

leda till utveckling, utan lek kanske bara leder till lek. Enligt detta perspektiv kommer vuxna 

aldrig kunna uppfatta barns leksituationer på samma sätt som barnen själva gör. Vuxna kan 

bara ha kunskap och åsikter om barns lek, men de kan aldrig riktigt förstå den (ibid).  

 

Granberg (2004), Öhman (2011), Hjorth (1996) och Lillemyr (2013) tar upp att det är för 

nöjets skull som barn leker. Leken gör barn glädjefyllda och det är själva leken som attraherar 

barn till att leka (Öhman, 2011). Syftet med barns lek är med andra ord just att få leka 

(Granberg, 2004). Enligt både Hjorth (1996) och Lillemyr (2013) är leken en spontan och 

öppen aktivitet där barnen kan vara sig själva och inte tänka på vad som ska hända utanför 

lekens värld). Öhman (2011) belyser dessutom att ett starkt band skapas mellan deltagarna 

under leken, genom att delatagarna anförtror sig till varandra. Hjorth (1996) hävdar att det är 

skillnad mellan lek och lärarstyrda aktiviteter och menar att lek utifrån barns perspektiv inte 

är något som är lärarlett.  

 

Löfdahl (2002) lyfter fram leken som en impulsiv aktivitet som sker i nuet och att deltagarna 

på ett meningsfullt sätt formar leken genom miljön och olika material. Löfdahl belyservikten 

av att som pedagog närma sig barns perspektiv för att kunna se helheten i barns lekar samt för 

att utveckla sin syn på barnen som kompetenta individer.  

 

Pramling Samuelsson, Sommer och Hundeide (2011) lyfter fram begreppen barnperspektiv 

samt barns perspektiv och menar att dessa begrepp fått en framträdande roll i diskussioner 

som rör förskolan. Barnperspektiv handlar om vuxnas försök att förstå barnens handlingar, 

uppfattningar och erfarenheter. Betoningen ligger på vuxnas förmåga att uppmärksamma, 

uppfatta och tolka barnens uttryck. Barns perspektiv representerar däremot barns egna tankar, 

uppfattningar, känslor och syn på sin vardag och verklighet. I detta perspektiv är barnet 

centralt och ses som ett subjekt. Som pedagog bör man sträva efter att fånga och förstå barns 

perspektiv och ta del av deras tankar. Barn förstår alltid saker på sitt eget sätt, ur sitt 

perspektiv och baserat på sina egna erfarenheter. Genom att ta tillvara på barnets perspektiv 

kan man som pedagog stimulera barnens utveckling på ett meningsfullt sätt (ibid).  

 

Doverborg och Pramling Samuelsson (2012) framhäver att man som pedagog ska ge barn 

förutsättningar för att lära sig genom att möta och utmana deras tankevärld. Genom att närma 

sig barnens perspektiv och ställa dem inför situationer där de får reflektera och uttrycka sig 

kan man som pedagog förstå och tolka barnens värld. Man måste dock vara medveten om att 

barn uppfattar omvärlden och tänker på olika sätt utifrån de erfarenheter som barnet har. Att 

ha en förståelse för barns erfarenheter är därför en nödvändig förutsättning för att man som 

pedagog ska kunna utmana barnen i deras lärande (ibid).   

 

2.7 Sammanfattning av litteraturgenomgång 
 

Litteraturgenomgången har bidragit till att öka vår kunskap om fri lek och lek och dessutom 

gett oss ett analysunderlag inför intervjuerna pedagogerna och samtalen med barnen. 

Litteraturen visar att det är svårt att ge en definition på lek eftersom leken har olika betydelse 
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från person till person (Lillemyr, 2013).  Granberg (2004) framhåller att leken kan ses ur två 

synvinklar där fri och styrd lek är två skilda begrepp. Den fria leken utgår från barnen och den 

styrda leken leds av vuxna (ibid). Lek är ett begrepp som är framträdande i både 

barnkonventionen (UNICEF, 2009) och förskolans läroplan (Skolverket, 2010). Leken ses i 

dessa styrdokument som en rättighet för barn och ett medvetet bruk av leken ska därför prägla 

förskolans verksamhet.  

 

Lillemyr (2013) lyfter Piaget som menar att barn använder leken till att pröva sina 

erfarenheter och upplevelser för att på så sätt göra verkligheten begriplig. Jensen och Harvard 

(2009) lyfter fram Lev Vygotskij som menar att människor lär sig i interaktion med andra. 

Vygotskij menade att leken kan ses som en social process där barnen får möjlighet att tolka 

sina upplevelser och utveckla sitt medvetande om världen (Jensen och Harvard, 2009; 

Lindqvist, 1996).  

 

Leken har en betydande roll för barns utveckling och lärande. Lillemyr (2013) menar att barn 

lär grundläggande kompetenser genom lek och att leken kan stimulera många sidor av barns 

utveckling. De kompetenser som främst utvecklas genom lek är den språkliga utvecklingen, 

motoriska utvecklingen, tankens utveckling, känslomässiga utvecklingen och den sociala 

utvecklingen.  Öhman (2011) betonar att det är viktigt att ta tillvara på leken i förskolan och 

se den som ett hjälpmedel eftersom barn lär sig på ett lustfyllt sätt genom lek. Som pedagog 

bör man sträva efter att skapa goda förutsättningar för barns lek eftersom leken är en 

förutsättning för barns utveckling (Granberg, 2004).  

 

Det framkommer i litteraturen att man som pedagog har en viktig roll i barns lek, men det kan 

vara svårt att veta vilken roll man ska inta i barns lek. Enligt Granberg (2004) ska man som 

pedagog vara närvarande i barns lek för att ge barnen stöd till att utveckla positiva relationer 

till varandra. Öhman (2011) betonar att det är viktigt att granska barnens lek, eftersom det är i 

leken man kan se barnens kompetenser och utvecklingsnivåer. Om man som pedagog går in 

som deltagare i leken anser Lillemyr (2013) att man bör visa respekt och ha tydliga mål med 

sitt deltagande. Pramling Samuelsson och Fleer (2009) menar att pedagoger behöver skapa en 

förståelse för barns lek, vilket de kan göra genom att närma sig barnens perspektiv. Vidare 

menar Öhman (2011) att man som pedagog kan ge stöd och uppmuntran åt barn med 

leksvårigheter för att skapa goda sociala relationer och hjälpa dem att knäcka lekkoder. 

Pedagogens främsta roll handlar om att vara en förebild som inspirerar barnen (ibid). 

 

Jensen och Harvard (2009) lyfter förskolans miljö som en grund för barns lek och lärande. 

Miljön fungerar som en inbjudan till fantasi, kreativitet och olika lekar (ibid). Samtidigt 

menar Öhman (2011) att pedagoger i förskolan bör utforma en stimulerande lekmiljö som 

väcker barnens lust och utmanar deras kompetenser.  Granberg (2004) betonar att miljön och 

materialet ska locka, stimulera och inspirera barnen att undersöka och vidareutveckla sina 

lekar.  Vidare lyfter Granberg att leken måste få utrymme i verksamheten och barn måste få 

en möjlighet att leka utan att bli avbrutna för att leken ska hinna utvecklas. 
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I litteraturen lyfts även barns perspektiv på lek fram och Øksnes (2012) hävdar att det inte 

finns så mycket forskning som berör vad leken betyder för barn. Øksnes lyfter även fram ett 

nytt perspektiv på lek där lek bara ses som lek och inte behöver leda till utveckling. Enligt 

detta perspektiv kan vuxna inte uppfatta barns lek på samma sätt som barnen själva gör. De 

kan ha kunskap och åsikter om leken, men inte förstå den ur barnens perspektiv (ibid). Öhman 

(2011) lyfter barn leker för nöjes skull eftersom leken är något som gör barnen glädjefyllda. 

Vidare menar Hjorth (1996) att leken är spontan och att barnen inte behöver tänka på vad som 

händer utanför lekens värld när de leker. Pramling Samuelsson, Sommer och Hundeide (2011) 

betonar att man som pedagog kan stimulera barns utveckling på ett meningsfullt sätt genom 

att ta tillvara på barnens egna perspektiv och se barnet som ett centralt subjekt. 
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3 Metod 
I kapitlet redovisas de strategier som använts för att besvara studiens syfte och 

frågeställningar. Kapitlet kommer att beskriva undersökningens val av metod, urval, 

genomförande och bearbetning av material. Det kommer även att redogöras för studiens 

trovärdighet och vilka etiska principer som varit i åtanke vid genomförandet. De 

forskningsetiska principerna i den pedagogiska och samhällsvetenskapliga forskningen 

(Vetenskapsrådet, 2011) har beaktats vid såväl planering som genomförande av studien.  

 

3.1 Val av metod 

För att besvara studiens syfte och frågeställningar på ett trovärdigt sätt har vi använt oss av 

semistrukturerade intervjuer med pedagoger och samtal med barn. Denna metod är lämplig 

när man som forskare vill skapa en förståelse för andras tolkningar av ett 

undersökningsproblem och lyfta fram olika perspektiv för att få fram givande svar till sin 

undersökning (Bryman, 2011; Stukat, 2005). Intervjuaren har i denna metod en medveten plan 

över vilka ämnesområden som ska tas upp och utgår ifrån olika huvudfrågor (Bryman, 2011; 

Stukat, 2005). Därefter kan intervjupersonens svar följas upp på ett individualiserat sätt 

genom att intervjuaren ställer följdfrågor för att få mer fördjupade svar. Genom att vara 

flexibel och anpassningsbar som intervjuare kan man få en djupare förståelse för deltagarnas 

egna tankar och reflektioner (Bryman, 2011).  

 

För att få ta del av pedagogers resonemang kring den fria leken har vi intervjuat 6 pedagoger 

på tre förskolor. Vi har dessutom genomfört samtal med 17 barn på två förskolor för att få syn 

på barns tankar om lek. Vi valde att kombinera både intervjuer med pedagoger och samtal 

med barn. Genom att lyfta fram och jämföra olika perspektiv på den fria leken vill vi bidra till 

att öka förståelsen för vilken betydelse leken har för barns utveckling och lärande.   

 

3.2 Urval  

Urvalsgrupperna valdes utifrån både ett målstyrt urval och bekvämlighetsurval. Bryman 

(2011) beskriver ett målstyrt urval som att forskaren valt ut personer som har koppling till 

forskningens frågor. Eftersom studien utgår ifrån att besvara frågor om pedagogers och barns 

perspektiv så blev pedagoger och barn i förskolan det målstyrda och naturliga valet av 

undersökningsgrupp. Val av pedagoger och barn gjordes utifrån ett bekvämlighetsurval vilket 

innebär att de pedagoger, föräldrar och barn som visade intresse samt gav samtycke fick delta 

i studien (ibid).  

 

3.2.1 Val av pedagoger  

Intervjuerna i studien har genomförts med sex pedagoger på tre olika förskolor. Pedagogerna 

har olika arbetslivserfarenheter i både arbetstid och arbetsplatser samt olika utbildningsnivåer. 

Anledningen till varför vi valde att intervjua pedagoger som arbetar på olika förskolor var för 

att kunna se ifall det fanns likheter/olikheter mellan pedagogernas synsätt på, tankar kring och 

erfarenheter om lek. Vi hade i förväg gjort ett urval att intervjua sex pedagoger, dock så 

bestämde vi redan i planeringen av studien att förskolorna själva fick komma överens om 

vilka pedagoger som skulle delta i undersökningen utifrån de som visat intresse och gett 
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samtycke till att medverka. Nedan följer en presentation av de medverkande pedagogerna. 

Dessa presenteras med fingerade namn för att värna om pedagogernas anonymitet, och 

minska risken för att känsliga personuppgifter ska spridas i enlighet med Vetenskapsrådets 

(2011) principer: 

 

Gudrun 57 år: Utbildade sig till barnskötare 1977. Har arbetat i förskola i 36 år. Arbetar med 

barn i åldersgruppen 1-5 år. 

   

Lena 55 år: Utbildade sig 1990 till förskollärare. Innan det arbetade hon som barnskötare. Har 

arbetat i förskola i totalt 16 år. Arbetar med barn i åldersgruppen 1-5 år. 

   

Lisa 38 år: Utbildade sig till förskollärare 2002, innan det arbetade hon som personlig 

assistent inom barnomsorgen. Har totalt arbetat inom barnomsorgen i 20år. Arbetar just nu i 

en barngrupp med 4-åringar. 

   

Ebba 44år: Utbildade sig till barnskötare 1989 och sedan examinerades hon som förskollärare 

2005. Har arbetat inom barnomsorgen i totalt 25år och arbetar nu i en barngrupp med 1-

2åringar.   

 

Elsa 55år: Utbildade sig till förskollärare 1983 och har totalt arbetati förskolan i 31år. Hon 

arbetar just nu i en barngrupp för 1-5åringar. 

  

Gabriella 51 år: Utbildade sig till förskollärare 1985 och har totalt arbetat inom 

barnomsorgen i 29år. Hon arbetar just nu i en barngrupp för 1-5åringar.    

 

3.2.2 Val av barn 

Studien är inriktad mot förskolan och därför har alla barnsamtalen utförts med barn som går 

på förskola. Samtalen har utförts på två förskolor och totalt samtalade vi med 17 barn, varav 

två barn var 3 år, tolv var 4 år och tre var 5 år.  Av de barn som medverkade var 11 flickor 

och 6 pojkar. I planeringen av studien diskuterade vi kring etiska överväganden i samband 

med barnsamtalen och bestämde oss för att först få tillstånd från vårdnadshavare för 

medverkande barn. Stukat (2005) lyfter fram vikten av att få samtycke från medverkande i 

studien och menar att om deltagarna är minderåriga bör samtycke hämtas från 

föräldrar/vårdnadshavare. Eftersom att barnen i studien är minderåriga så valde vi därför att 

skicka ut tillståndsblanketter till barnens föräldrar/vårdnadshavare om samtycke. I 

tillståndsblanketten (se bilaga 1) informerades det om att medverkandet i studien var frivilligt 

och att de när som helst hade rätt att avbryta. Samtliga vårdnadshavare fick ge sitt 

godkännande till att deras barn fick delta i studien. Enligt vår mening är det viktigt att barnen 

själva får det sista ordet angående sin medverkan och i planeringen bestämdes därför att 

barnen skulle tillfrågas om deltagande inför varje samtal. Endast de barn som fått tillstånd 

från vårdnadshavare samt själva gett samtycke till att delta medverkade i samtalen. 
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3.3 Val av intervju- och samtalsfrågor 
 

Inför intervjuerna med pedagogerna och samtalen med barnen utformades intervju- och 

samtalsmallar (se bilaga 2). Enligt Bryman (2011) bör man vid utformningen av 

intervjumallar formulera frågor som täcker de områden som undersökningen grundar sig på 

och som underlättar svaren på undersökningens frågeställningar. Intervjumallar bidrar till att 

man som intervjuare kan få en struktur i intervjuerna men man bör ändå vara öppen och 

flexibel för att utveckla samtalet, med utgångspunkt från intervjupersonernas svar (ibid). 

Detta hade vi i åtanke under utformningen av studiens intervjumall och vi har med stöd från 

vår handledare formulerat öppna intervjufrågor som lämnar utrymme för reflektion hos 

pedagogerna.  

 

De tre första intervjufrågorna handlar om pedagogernas bakgrundsfakta där ålder, 

arbetslivserfarenhet och ålder på barngruppen de arbetar i lyfts fram. Anledningen till varför 

dessa frågor ställdes var för att få en förståelse för pedagogernas resonemang och för att se 

om det fanns skillnader i pedagogernas svar beroende på deras bakgrundsfakta. Studiens 

syfte, problemformulering och litteraturgenomgång ligger till grund för intervjufrågornas 

utformning. Litteraturgenomgången visar att det inte går att definiera lek eftersom det har 

olika betydelse från person till person. Forskning visar även att det är skillnad på fri lek och 

lek. För att få reda på pedagogernas resonemang om begreppen fri lek och lek ställdes därför 

två frågor som tar upp det. Under vår verksamhetsförlagda utbildning har vi lagt märke till att 

barn lär när de leker. Det är även något som styrks i litteraturgenomgången där det 

framkommer att leken har betydelse för barns utveckling. Därför utformades en fråga om 

pedagogerna tycker att den fria leken har betydelse för barns utveckling och lärande, för att ta 

del av deras erfarenheter och tankar. Vi har även formulerat två frågor som handlar om den 

fria lekens utrymme i verksamheten och hur ofta barnen får leka fritt. Anledningen till varför 

vi valde att ställa dessa frågor var för att ta reda på om den fria leken prioriteras i 

verksamheten eller om den används som tidsfördriv mellan planerade aktiviteter. Under vår 

verksamhetsförlagda utbildning har vi ofta sett att den fria leken används som utfyllnad och 

att många pedagoger inte prioriterar den fria leken som aktivitet.  

 

I litteraturgenomgången framgår det att man som pedagog har en viktig roll i barns lek samt 

att miljön har en påverkan eftersom den bjuder in till olika slags lekar. Utifrån våra egna 

erfarenheter och upplevelser har vi uppmärksammat att den fria leken påverkas och styrs, 

både medvetet och omedvetet, av bland annat verksamhetens miljö och pedagogernas 

förhållningssätt. Detta har lett till att vi formulerat fem frågor som handlar om pedagogens 

roll och förhållningssätt, miljöns betydelse och olika lekformer samt en avslutande fråga om 

hur fri pedagogerna anser att den fria leken är. Utifrån dessa frågor tänkte vi att vi skulle 

kunna få syn om pedagogerna anser att den fria leken är fri i verksamheten eller om den styrs 

och påverkas av miljö och förhållningssätt.  

 

Vid utformandet av mallen till barnsamtalen tänkte vi på att formulera frågor som var lätta för 

barn att förstå och samtala kring. Målet var att samtalen skulle karaktäriseras av en dialog och 
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inte av ett förhör och därför låg fokus på att komma nära barnens perspektiv och lyfta fram 

deras syn på lek.  

 

Den första frågan handlade om barnens syn på lek. Frågan formulerades med grund från 

intervjumallen för att se om pedagogerna och barnen uppfattar leken på liknande eller olika 

sätt. I litteraturgenomgången visas det att barn och pedagoger ser saker ur olika perspektiv 

samt att barn ofta ser på leken ur ett ”här-och-nu” perspektiv. Vi formulerade även frågan om 

barnen tycker om att leka där vi ville ta reda på om de uppfattar leken som någonting positivt 

eller negativt. Därefter formulerades tre frågor om barnens egen lek som handlade om vad 

barnen gör när de leker, vad de leker med och vart de leker. Dessa frågor utformades för att 

synliggöra om barnens lekar styrs av miljön och material. Sedan formulerades två frågor om 

interaktioner i leken där vi ville ta reda på om barnen brukar leka ensamma och om vuxna 

brukar medverka i leken. Tanken med dessa frågor var att lyfta fram barnens perspektiv på 

vuxnas roll i leken samt om hur barn ser på ensamlek. Vi har dessutom utformat en fråga som 

handlar om lekens utrymme i verksamheten och vem som bestämmer när man får leka. 

Anledningen till varför denna fråga formulerades var att se hur barnen tycker att leken 

används i verksamheten och vem som styr över när man får leka. Får barnen inflytande i 

verksamheten?  

 

Vi formulerade även en fråga om barnen lär sig i leken för att ta reda på om barnen ser leken 

som något lärande eller bara som lek. I litteraturgenomgången framhåller Øksnes (2012) ett 

perspektiv om att lek ibland bara kan vara lek och inte behöver leda till lärande. Tanken var 

även att se om barnens svar skiljde sig mot pedagogernas svar. Slutligen formulerades en 

fråga som handlade om barnen tycker att det är viktigt att leka. Genom denna fråga ville vi 

lyfta barnens resonemang och ta reda på om leken är lika viktig för barn som vuxna hävdar.  

 

Dessa intervju- och samtalsfrågor är enligt vår mening relevanta till studiens syfte och 

frågeställningar. Studiens syfte och frågeställningar besvaras eftersom frågorna bidrar till att 

lyfta fram och jämföra både barnens och pedagogernas reflektioner om fri lek och lek.  

 

 

3.4 Genomförande 

3.4.1 Intervjuer 

Informationsbrev (se bilaga 3) skickades ut till samtliga förskolor med en förklaring om 

studiens syfte, en inbjudan till pedagogerna att delta i intervjuer och information om etiska 

principer, till exempel anonymitet och arkivering (Vetenskapsrådet, 2011;Stukat, 2005). I 

informationsbrevet framgick det att det insamlade materialet från studien kommer att 

arkiveras på högskolan i Gävle. Pedagogerna visade positiv respons och var villiga att ställa 

upp på intervjuer. Pedagogerna fick dessutom välja mellan att göra intervjun enskilt eller 

tillsammans. Tid och plats för intervjuer bestämdes sedan utifrån pedagogernas önskemål. För 

att skapa en trygg och bekväm miljö för intervjupersonerna valdes fältintervjuer som metod. 

Detta innebär att man besöker intervjupersonerna på deras arbetsplatser (Stukat, 2005). 

Intervjumallar (se bilaga 2) utformades som grund inför de semistrukturerade intervjuerna. 
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Intervjufrågorna delades inte ut i förväg eftersom vi ansåg att det kunde leda till att 

pedagogerna gav oss färdigformulerade svar under intervjuerna. 

 

I studien genomfördes intervjuer med sex pedagoger på tre förskolor. Intervjuerna ägde rum i 

olika miljöer, allt från utomhus till avskilda rum på förskolorna. Tiden för intervjuerna 

varierande mellan 20-45 minuter. Vid varje intervju deltog vi båda för att kunna komplettera 

varandra och vi turades om att ställa frågor samt anteckna under intervjuerna. Innan varje 

intervju informerades pedagogerna att de när som helst kunde avbryta sin medverkan, att de i 

studien är anonyma och att det insamlade materialet inte på något sätt kan avslöja individens 

identitet (Vetenskapsrådet, 2011). Intervjuerna inleddes med att lyfta fram pedagogernas 

bakgrundsfakta omålder och arbetslivserfarenhet. Enligt Bryman (2011)  bidrar 

bakgrundsfakta till att man som intervjuare lättare kan sätta sig in i intervjupersonens svar. 

Därefter tog intervjun utgångspunkt från den förberedda intervjumallen (se bilaga 2) samtidigt 

som utrymme gavs för andra kommentarer och frågor.  Intervjumallen användes som en 

trygghet för oss som intervjuare eftersom vi lättare kunde hålla oss till ämnet och inte sväva 

iväg.  

 

Intervjuerna dokumenterades med hjälp av ljudupptagning och fältanteckningar, om 

pedagogerna gav samtycke till detta. Enligt Bryman (2011) är det en fördel att spela in 

intervjuerna eftersom man kan fokusera på intervjupersonen och dess svar istället för att lägga 

all fokus på att föra anteckningar. Med hjälp av ljudupptagningar kan man även gå tillbaka 

och fördjupa sig i svaren, vilket underlättar vid bearbetning och analys av intervjuerna. Vid 

två av intervjuerna kunde dokumentationen dock inte genomföras med ljudupptagning. I den 

ena intervjun kände sig pedagogen obekväm med ljudupptagningen och hänsyn togs därför till 

pedagogens önskningar. Istället fick en av oss ställa frågor och den andra dokumenterade 

genom att föra anteckningar. Den andra intervjun genomfördes utomhus och därför valde vi 

att inte göra ljudupptagning eftersom det var barn och annan personal som samtalade i 

bakgrunden och riskerade att komma med i ljudupptagningen. För att skydda och värna om 

allas anonymitet valdes anteckningar som dokumentationsverktyg Även i denna intervju fick 

en av oss ställa frågor medan den andre förde anteckningar, detta för att få ett sådant rikt 

material som möjligt. Efter varje intervju så skrevs materialet ut för att få en tydligare 

överblick över pedagogernas svar. Svaren sammanställdes sedan för att kunna redovisas i 

resultatdelen av studien.  

 

3.4.2 Barnsamtal 

I ett första skede kontaktades pedagogerna på de berörda förskolorna och tillfrågades om vi 

fick komma till dem och samtala med barnen. När detta hade godkänts delades 

tillståndsblanketter (se bilaga 1) ut till barnens vårdnadshavare där de fick information om 

studiens syfte, tillvägagångssätt och etiska ställningstaganden utifrån Vetenskapsrådet (2011). 

De fick även ge sitt godkännande att deras barn fick delta i studien. När alla barn fått 

godkännande att delta i studien utformades en samtalsmall (se bilaga 2) inför barnsamtalen.  

 

I samråd med pedagogerna på förskolorna bestämdes tid och plats för barnsamtalen. 

Personalen på avdelningarna hade i förväg informerat barnen att vi skulle komma till 
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förskolan och innan varje samtal frågade vi barnen om de ville medverka i samtalet. Samtalen 

inleddes med förklara för barnen att vi var intresserade av att veta mer om vad lek är och 

undrade om barnen kunde berätta för oss om sina lekar. Även om innehållet i samtalen tog 

utgångspunkt ifrån barnens resonemang användes frågorna från samtalsmallen (se bilaga 2) 

som en grund och ett stöd i samtalen. Därefter följdes barnens svar upp på varierande sätt med 

utgångspunkt i barnens sätt att hantera frågan. Samtalen ägde rum vid olika tidpunkter i 

naturliga sammanhang i förskolans vardag och i samband med barnens egna lekar/aktiviteter 

(ex fri lek, utomhusvistelse). Detta för att inte riskera att placera barnen i obekväma 

situationer. Vid varje samtal medverkande endast en av oss på grund av att de barn som deltog 

inte skulle hamna i en underlägsen situation. Om samtalspersonen känner sig underlägsen kan 

kvalitén och värdet av samtalet påverkas (Bryman, 2011). Totalt genomfördes samtal med 17 

barn där två av barnen var 3 år, tolv barn var 4 år och tre barn var 5 år. Varje samtal varade 

mellan 5-10 minuter.  

 

I barnsamtalen valde vi att föra fältanteckningar, i form av mentala noteringar och 

provisoriska anteckningar. Bryman (2011) beskriver mentala noteringar som anteckningar i 

minnet, som framförallt utförs när det är olämpligt att anteckna för hand. Provisoriska 

anteckningar innebär mindre anteckningar som görs under samtalens gång och innehåller 

citat, nyckelord eller andra viktiga ord (ibid).  

 

Efter samtalens slut tog vi hjälp av de provisoriska anteckningarna där citat och nyckelord 

skrivits ner, för att göra fullständiga anteckningar. Barnen som deltog har i studien fått 

fingerade namn för värna om integritet och anonymitet (Vetenskapsrådet, 2011).  

 

3.5 Bearbetning och analys 

Eftersom studien både bygger på pedagogers och barns syn på lek och fri lek i förskolan har 

det varit utgångspunkten under bearbetningen av det insamlade materialet. Det insamlade 

materialet har bearbetats genom att identifiera likheter och skillnader mellan deltagarnas svar.  

 

Bearbetningen inleddes med att lyssna på inspelningarna och granska fältanteckningarna från 

intervjuerna med pedagogerna. Intervjuerna skrevs sedan ut och vi gjorde utskrifter på exakt 

vad som sades i ett Word-dokument. I utskrifterna skrevs intervjupersonerna med fingerade 

namn i enlighet med Vetenskapsrådet(2011) för att det insamlade materialet inte ska kunna 

kopplas till de som medverkat i studien. Vi skrev sedan ut alla intervjuer för att få en tydlig 

översikt och läste igenom utskrifterna flera gånger. För att kunna sammanställa de olika 

svaren användes överstrykningspennor. De svar som hörde ihop markerades med samma färg 

och utifrån de olika färgerna delades svaren in i olika kategorier. Vid bearbetningen av 

barnsamtalen började vi med att skriva ut och granska fältanteckningarna med fingerade namn 

för att sedan kunna synliggöra och jämföra barnens svar. Barnsamtalen kategoriserades sedan 

utifrån framträdande mönster i barnens svar. Utifrån de kategorier och mönster som urskiljdes 

utformades olika rubriker som ligger till grund för hur studiens resultat har formats. De svar 

som varit relevanta för studiens syfte och frågeställningar har redovisats, tolkats, analyserats 

med hjälp av litteratur. Utifrån Vetenskapsrådets (2011) etiska principer presenteras studiens 

deltagare med fingerade namn i resultatet. Slutligen diskuterades och jämfördes pedagogernas 
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och barnens svar för att upptäcka likheter och skillnader mellan pedagogernas samt barnens 

perspektiv på lek/fri lek.   

 

3.6 Studiens trovärdighet 

Som forskare är det viktigt att reflektera över trovärdigheten i sitt arbete och kunna visa att 

resultatet är insamlat på ett relevant sätt. Bryman (2011) lyfter fram begreppet validitet som 

handlar om studiens trovärdighet. Det innebär att man som forskarebör använda en lämplig 

metod för att undersöka det som ska undersökas i studien. . För att skapa en hög validitet i 

studien har intervjuer och samtal genomförts för att besvara studiens syfte och 

frågeställningar. Studiens grund bygger på att lyfta fram pedagogers och barns reflektioner 

samt resonemang om fri lek och lek. Genom att intervjua och samtala med pedagoger och 

barn i förskolan får vi ta del av deras erfarenheter och tankar.  

 

Bryman (2011) lyfter även begreppet reliabilitet som handlar om studiens tillförlitlighet. Det 

innebär också att andra ska kunna genomföra vår studie, använda samma metod och därmed 

få ett liknande resultat. Intervjufrågorna och samtalsfrågorna har formulerats utifrån studiens 

syfte för att ge svar på studiens undersökningsområde samt ge en hög reliabilitet. Under 

utformandet av frågorna har diskussioner med handledaren genomförts för att frågorna ska 

tolkas på rätt sätt och ge svar på studiens syfte. Dessutom har två pedagoger, som inte 

medverkar i studien, läst frågorna för att se om de är tydliga och om de uppfattas på liknande 

sätt för att undvika missförstånd under de riktiga intervjuerna. Faktorer som kan ha påverkat 

reliabiliteten i vår studie är sammanhangen som intervjuerna och samtalen utfördes i. Vi kan 

inte med säkerhet säga att det som pedagogerna och barnen sagt stämmer överens med det de 

tycker eller om de undanhållit information. Under två tillfällen intervjuades två pedagoger 

samtidigt där de kan ha påverkat varandras svar. Barnsamtalen utfördes i naturliga och 

pågående aktiviteter i verksamheten, vilket kan ha haft inverkan på barnens reflektioner 

eftersom de kan ha påverkats av aktiviteten och svarat utifrån det sammanhang de befann sig 

i. Vi anser dock att det är viktigt att tolka barnens svar kritiskt eftersom barn ibland svarar 

utifrån vad de tror att vi som forskare vill höra eller utifrån vad de gör i just det 

sammanhanget. Detta kommer vi att diskutera vidare i avsnittet metoddiskussion där vi lyfter 

fram frågor som: Lyckas vi under samtalen få fram barnens egna resonemang om lek? 

Genomfördes intervjuerna och samtalen på ett sätt som gav pedagogerna och barnen utrymme 

och möjlighet att uttrycka sina egna åsikter? Något som vi upplever kan ha påverkat 

validiteten är att vid två tillfällen intervjuades två pedagoger samtidigt eftersom de då kan ha 

påverkat varandra. Vi diskuterar även detta vidare i metoddiskussionen.  
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4 Resultat och analys 
I detta kapitel presenteras en sammanställning från resultatet av intervjuerna med 

pedagogerna och samtalen med barnen som genomförts. Resultatet kommer att delas in i två 

avsnitt med utgångspunkt från studiens frågeställningar som handlar om pedagogernas 

resonemang på den fria leken i förskolan samt barnens reflektioner om leken.. Många av 

intervju- och samtalsfrågorna i studien går in i varandra och därför har vi sammanfört de 

frågor som hör ihop och redovisat dessa under samma rubrik och även lyft fram utvalda citat 

för att förtydliga resultatet. Resultatet har analyserats utifrån tidigare forskning och litteratur. 

 

4.1 Pedagogernas resonemang om den fria leken  

I det här avsnittet redogörs pedagogernas svar och sammanbinds i olika rubriker som är 

relevanta för studiens syfte och frågeställningar. De rubriker som kommer att presenteras är 

pedagogernas syn på begreppet fri lek, den fria lekens betydelse för barns utveckling och 

lärande, den fria lekens utrymme, pedagogens roll i den fria leken samt miljöns betydelse för 

den fria leken. Avsnittet avslutas med en kort sammanfattning där de olika rubrikerna 

sammanställs. 

 

4.1.1 Den fria leken utgår från barnen 

Alla pedagoger som intervjuats säger att begreppet fri lek innebär att det är barnen som är 

initiativtagare och sätter reglerna i leken. Vidare påstår de att fri lek är en spontan och icke-

organiserad aktivitet där barnen får göra egna val. Granberg (2004) beskriver fri lek som 

barns egen aktivitet där de själva får styra över innehållet. I nedanstående citat lyfts 

pedagogernas syn på fri lek:  

 

I den fria leken kommer inspirationen från barnen och de bestämmer själv vad leken ska innehålla 

(Lena) 

 

Den spontana leken som barnen gör. Den är inte styrd. Vuxna kan vara med, men den fria leken utgår 

från barnen (Ebba) 

 

På frågan om pedagogerna tycker att det är skillnad på” lek” och ”fri lek” svarade alla 

pedagogerna som intervjuats att det är skillnad. Flera av pedagogerna framhävde ”lek” som en 

organiserad aktivitet med förbestämda regler och ofta vuxenstyrd. Även Granberg (2004) ser 

lek ur två synvinklar, antingen ”fri” eller ”styrd” lek. Både Lillemyr (2002) och Granberg 

(2004) beskriver styrd lek som strukturerad och styrd av pedagogen. 

 

I leken har vi (pedagoger) bestämt till exempel på samlingen att nu ska vi göra den här 

leken. Då planerar vi och har tänkt ut en tanke. I fri lek har barnen tänkt ut en tanke 

(Gudrun) 

 

Jag som pedagog kan ha en lek och då är det jag som styr den och sedan kan det leda till 

att barnen leker den själv eftersom jag väckt intresset (Lisa) 

 

När man hör lek så tänker jag att det är en organiserad lek, exempel kurragömma eller 

under hökens vingar. Det finns regler (Elsa) 
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Hälften av pedagogerna uppger att vuxna kan introducera en styrd lek som barnen sedan 

väljer att leka själva utan pedagog. Genom den fria leken bearbetar barnen på eget initiativ det 

som introducerats. I den fria leken är det barnen som styr och vuxna kan få vara med som 

deltagare, observatör eller inspiratör. 

 

4.1.2 Barn lär när de leker 

På frågan om den fria leken har betydelse för barns utveckling och lärande svarade alla sex 

pedagogerna att den fria leken är viktig och de ansåg att den har stor betydelse. Lekens 

betydelse för barns utveckling lyfts även fram i förskolans läroplan (Skolverket, 2010) där det 

framgår att leken bland annat stimulerar barnens fantasi, kommunikation och 

samarbetsförmåga. Hälften av pedagogerna uppger framförallt att den fria leken har en stor 

betydelse för barns sociala utveckling eftersom barnen tränar sin sociala kompetens genom 

leken. Enligt Jensen och Harvard (2009) som tolkar Vygotskij kan leken ses som en social 

process och Vygotskij menar att det sociala samspelet är viktigt barns utveckling. Även 

Olofsson (2003) lyfter fram att barns sociala kompetens stärks i leken genom att de får lära 

sig att lyssna, komma med förslag och kompromissa för att komma överens. Genom 

samspelet som sker i leken utifrån lekreglerna menar de intervjuade pedagogerna att barnen 

får öva på turtagning och problemlösning. En av pedagogerna menar att detta stärker barnens 

förståelse, samhörighet och empati för andra. Detta synsätt kan kopplas till Granberg (2004) 

som menar att barn genom lek får erfarenheter och lär sig olika strategier för att samarbeta 

och lösa konflikter. Vidare menar Granberg (2004) att barnen dessutom tränar sitt 

förhållningssätt mot andra vilket bland annat stimulerar deras empati och medkänsla för 

andra. I följande citat lyfts resonemang från pedagogerna:  

 

Man får in väldigt mycket i den fria leken. Den är viktig (Lisa)  

 

Jag tycker det är viktigt att man får lära sig att ta hand om varandra och hur man ska vara. Allt det 

kommer ju in i leken (Gudrun) 

 

I följande citat lyfter Elsa fram att barn genom den fria leken bearbetar sina erfarenheter och 

kunskaper för att tolka och göra dem begripliga för sig själva. Lillemyr (2013) tolkar Piaget 

som kallar denna process för assimilation och menar att leken ger barn möjligheten att pröva 

sina erfarenheter och kunskaper om omvärlden.  

 

Barnen testar sina teorier i leken. Om vi har en styrd aktivitet/lek först och sedan så fortsätter barnen, så 

lär de sig en gång till. De lär sig på sitt sätt och checkar av sina kunskaper (Elsa) 

 

En fjärdedel av pedagogerna menade även att den fria leken ger barnen chansen att bearbeta 

upplevelser och känslor. Detta lyfts även fram i förskolans läroplan där det står att barnet får 

möjligheter att uttrycka och bearbeta upplevelser och känslor genom leken (Skolverket, 

2010:6). Jensen (2013) tolkar Vygotskij som menar att barn tolkar sina upplevelser och 

händelser från det verkliga livet i leken och därför är leken en viktig kunskapskälla för att bli 

medveten om världen. Nedan följer citat från pedagogerna: 

 

Leken är ett sätt att bearbeta jobbiga saker för barn (Lena) 
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Barnen leker nu mycket verklighetsbaserade lekar och leker sådant som de upplevt. Till exempel att de 

åker buss eller att dockorna är bebisar (Ebba) 

 

Vidare ansåg pedagogen Lisa att den fria leken ger barnen en möjlighet att utveckla sin 

självständighet och stärka sin självkänsla, vilket lyfts fram i citatet nedan:  

 

Barnen utvecklar sin självständighet, de stärker sin självkänsla och kan själva få påverka vad de vill 

göra (Lisa) 

 

Att leken har en stor betydelse för barns självkänsla och hur barn uppfattar sig själva är även 

något som Öhman (2011) diskuterar. Lillemyr (2013) lyfter även fram att barnet får 

självkännedom genom leken och lär sig handskas med emotionella problem eller känslor. 

Detta är även något som  Olofsson (2003) belyser där hon menar att barn i lekens värld kan 

lära sig att hantera olika slags känslor och göra dem hanterliga.  

 

Pedagogen Lisa påpekade även att trygghet är en viktig aspekt för barnens utveckling och 

menade att trygga barn lär sig på ett mer stimulerande sätt eftersom de ofta tar chansen att 

lösa situationer.  

 

Barn lär när de leker och genom leken så lär de sig saker. Men det gäller att vara trygg. Är man inte 

trygg så lär man sig inget (Lisa) 

 

Det framgår att den fria leken uppfattas som en naturlig och meningsfull del i barnens vardag 

och alla pedagoger som intervjuats betonade fri lek som en viktig del i barnens utveckling. I 

förskolans läroplan (Skolverket, 2010) framgår det att leken främjar barns utveckling och 

lärande och leken därför ska ha en framträdande roll i förskolans verksamhet.  

 

4.1.3 Den fria leken faller sig ofta naturlig 

Under alla intervjuerna framkommer det att alla pedagogerna låter barnen leka fritt dagligen 

mellan de planerade aktiviteterna. Dock prioriterar inte alla pedagogerna den fria leken i 

verksamhetens planering. Lena menar att den fria leken oftast faller sig naturlig i 

verksamheten medan Ebba säger att vuxna ofta bryter den fria leken på grund av de fasta 

rutinerna i verksamheten som till exempel frukost, samlingar, toalettbesök, lunch, vila etc. 

Nedan följer citat från pedagogerna:  

 

Den fria leken får utrymme i vår verksamhet, dock står det ej med i vår planering (Ebba) 

 

Vi har ju både fri lek inplanerat och sån som faller sig naturlig. Mycket beror på den personalmängden 

man är också. Är du ensam personal på morgonen så måste det bli fri lek för det går inte att ha styrda 

aktiviteter. Det funkar på någon annat sätt, så planeringsmässigt så måste du ha fri lek (Lena) 

 

Tyvärr tycker jag att vi bryter den fria leken ofta för barnen för att våra rutiner som mat, toalett och 

miljöbyte kommer i vägen. Men större delen av dagen mellan de fasta rutinerna/aktiviteterna så finns 

den fria leken med (Ebba)  

 

Hos oss har vi prioriterat den fria leken i vår planering (Lisa) 
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Granberg (2004) menar att det är viktigt att ge leken utrymme och tid för att den ska kunna 

utvecklas. Att leka tar tid och därför måste barnen få möjlighet att leka utan bli störda av 

andra barn eller vuxna för att hinna påbörja leken, utveckla den och avsluta leken (ibid).  

 

På frågan om hur ofta barnen får leka fritt så förklarar Lisa att den fria leken finns med 

dagligen i verksamheten, men ofta mellan de planerade aktiviteterna. Vidare lyfter Lisa fram 

en situation som gav hennes arbetslag en tankeställare om den fria leken. 

 

Vi hade ett barn som var 9-14 tisdag-torsdag förut och de dagarna hade vi ofta då planerade aktiviteter 

och han sa till oss att han ville bara leka! Så nu har vi fått en tankeställare om att det var mycket 

planerat, det har vi tagit till oss och ändrat nu (Lisa) 

 

Lisa pratade även om styrda aktiviteter med inslag av fri lek. Till exempel när de går på 

utflykt så har arbetslaget förbestämt miljön, men sedan får barnen leka fritt inom dessa ramar. 

Både Gudrun och Lisa beskriver att de i verksamheten ofta delar in barnen i mindre grupper 

och Gudrun menar att detta stimulerar den fria leken eftersom barnen kan leka i lugn och ro. 

Lisa menar att man i de mindre grupperna kan vara mer närvarande som pedagog och stärka 

barnen.  

 

Vi har avsatt en dag där vi delar in barnen i grupper och på förmiddagen har en grupp inne fri lek 

samtidigt som den andra har fri lek ute och på eftermiddagen byter vi. Sen har vi ju styrda aktiviteter 

med fri lek i, till exempel utflykt till skogen där vi bestämmer själva miljön/platsen och sedan får 

barnen leka fritt efter att vi haft en samling och ätit matsäck (Lisa) 

 

Vi har även dramalek med tydlig ram över vad som ska göras men fritt innehåll. Där barnen själva får 

bestämma vad de vill vara, vart de vill bo och med vem. Den är inte helt fri men den behöver de här 

ramarna för att fungera (Lisa) 

 

Vi delar ju upp barnen så det inte blir så rörigt om alla är i samma lokal (Gudrun) 

 

I smågrupperna får vi chansen att stärka barnen eftersom vi inte har så många barn och att man ser varje 

barn och ser vad de vill göra och därifrån kan stärka dem i det (Lisa) 

 

Gudrun påpekade att läroplanen och styrdokumenten påverkar verksamhetens planering och 

innehåll så att den fria leken inte prioriteras lika högt som de planerade aktiviteterna med 

uttänkta mål.  

 

Jag tycker att man kan bli lite stressad av läroplanen nuförtiden. Det känns nästan som att barnen inte 

ska få ha fri lek. Man känner att man har så mycket krav på sig, det är så mycket som ska uppfyllas 

(Gudrun) 

 

Gudrun påpekade även att den fria leken nästan är viktigast av allt eftersom den är barnens 

egen lek och bör därför finnas med i verksamhetens planering. Löfdahl (2002) tar i sin 

avhandling upp att leken har fått en viktig roll i förskolan och menar att detta beror på att det 

finns ett samspel mellan lek och lärande. I förskolan ska alla ges möjligheter att utveckla sina 

lekförmågor och finna lekglädje (ibid). Enligt Öhman (2011) är det viktigt att man som 

pedagog tar leken på allvar och ser den som ett hjälpmedel i verksamheten. Även Granberg 
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(2004) belyser leken som meningsfull del i barns lärande och betonar att man kan skapa 

förutsättningar för barns utveckling genom att ha leken som utgångspunkt i verksamheten.  

 

4.1.4 Vi har en stor och viktig roll som pedagoger 

Det framkommer under intervjuerna att flera av pedagogerna ser sin roll i den fria leken 

främst som en trygghet som finns där och ger stöd. Ebba menar att pedagogens uppgift är att 

vara lyhörd och lyssna på barnen för att bli medveten om vad leken innebär för dem. Löfdahl 

(2002) lyfter fram att man som pedagog bör vara engagerad och lyssna på barnen för att få 

kunskap om lekens innehåll. Två av pedagogerna påpekade att man även måste tillåta barnen 

att själva utveckla sin lek och inte avbryta den för snabbt vid till exempel konflikter eller 

andra situationer. Wood och Attfield (2005) belyser att man som pedagog måste visa respekt 

för barnen och deras lek genom att inte störa och ingripa i leken, utan istället vara lyhörd för 

vad som sker i leken innan man går in i den. Nedan följer citat från pedagogerna: 

 

Vi har en stor och viktig roll som pedagoger. Vi ska vara lyhörda, lyssna och känna in barnen (Ebba) 

 

Som pedagog måste man våga låta barnen hantera situationer själv, de har oftast koll på läget (Lisa) 

 

Ibland är man för snabb för att stoppa barnen (Elsa) 

 

Samtliga pedagoger menar även att man kan vara deltagare och medupptäckare i barnens fria 

lek men att detta då måste ske på barnens villkor eftersom man lätt kan störa leken om man 

bara ”klampar in” och tar över. Lillemyr (2013) hävdar vikten av att ha genomtänka mål med 

sitt deltagande och att man deltar på barnens villkor för att visa respekt för barnens lek. Enligt 

Öhman (2011) kan man som deltagande pedagog bland annat stärka samspelet i leken och 

utmana barnen för att utveckla leken och barnens sociala kompetens. Även Granberg (2004) 

lyfter fram att närvarande pedagoger är en förutsättning både för att enskilda barn ska kunna 

få stöd och för att barnen tillsammans ska få stöttning i utvecklandet av sina lekar. Pedagogen 

Ebba säger att man som pedagog inte alltid behöver vara en aktiv deltagare, utan att det ibland 

räcker med att bara finnas till hands och ge stöd om det behövs till exempel om leken inte 

utvecklas eller spårar ur, vilket lyfts fram i nedanstående citat: 

 

Det räcker med att jag finns där och vill de att jag ska vara med så är jag det, eller om jag märker att det 

blir hårda tag eller att de kanske inte vet vad de ska göra eller leka. Då kan jag som pedagog bjuda in 

till lek och då vill jag att de ska leka utifrån egna erfarenheter men jag finns där som stöd (Ebba)  

 

Enligt Lisa kan barnen ta hjälp av en vuxen för att utvecklas och lära sig till exempel 

lekregler. Nedan följer citat från pedagogerna: 

 

Som pedagog bör jag kunna läsa av leken och vara med barnen om de behöver mig. Jag ska finnas som 

stöd men inte styra leken (Ebba) 

 

Pedagogerna stöttar och finns där till vägledning om det behövs med det är barnen som styr och tar 

initiativ (Lisa) 

 

Ibland måste man som pedagog backa också för att lyssna på barnen och vad de tycker (Lisa) 
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Två av pedagogerna beskriver att det finns många barn som behöver vägledning för att lära 

sig leka och samspela. De påpekar att vissa barn behöver hjälp att antingen starta upp en lek 

från grunden eller lära sig olika koder i leken. Detta beskriver även Öhman (2011) som menar 

att vissa har leksvårigheter och behöver uppmuntran och stöd av sina pedagoger för att lära 

sig leka. Det kan till exempel handla om brist på sociala erfarenheter, samspelssvårigheter och 

osäkerhet (ibid).  I förskolans läroplan (Skolverket, 2010) står det att pedagogerna ska vara 

engagerade och ge barnen vägledning för att både enskilda barn och barngruppen ska få 

möjlighet att utveckla sina kunskaper. Pedagogen Lena framhäver att man kan inspirera 

barnen genom att komma med idéer till en lek eller väcka intresse för ett visst barn genom att 

starta upp en aktivitet/lek tillsammans med det barnet, som i sin tur kan locka de andra 

barnen. I följande citat lyfts pedagogernas resonemang:  

 

Vår roll handlar också om att göra vissa barn attraktiva. Det är också ett sätt att vara med. Vissa barn 

har inte så hög status och de kan få högre status om det är en vuxen med (Lena) 

 

Det behövs närvarande pedagoger som kan vara med och driva den fria leken och se hur den utvecklas 

och vilka som har överordnade roller och underordnade roller och därmed stärka (Lisa) 

 

Med vissa barn måste man vara med och stödja. En del barn kan man släppa mer och bara ha ett öga på. 

En del barn måste ha vägledning för att leka fritt (Lisa) 

 

Vissa barn kan ju inte leka, då måste man ju gå in och hjälpa (Lena)  

 

Med de yngsta barnen så måste vi även lära dem att leka och lära dem lekregler (Ebba) 

 

Gudrun lyfte fram ett dilemma som handlade om när barn till exempel kommer senare till 

förskolan och inte varit med på den lek som de andra barnen redan startat upp.  Där måste 

man som pedagog avväga och tolka situationen utifrån möjligheterna att föra in barnet i den 

pågående leken.  

 

Ibland måste man låta barnen få leka ifred också som har påbörjat en lek. Ibland måste de få vara. De 

kanske har lekt i två timmar och om någon annan kommer in så blir det förstört. Det kan faktiskt bli så. 

Man måste få leka själv ibland (Gudrun) 

 

Under en intervju diskuterade Lisa om att man som pedagog måste lyssna av gruppen, de 

situationer, behov och intressen som förekommer i verksamheten för att stimulera barns 

lärande. Samtidigt menar Öhman (2011) att pedagoger kan skapa ett gott lekklimat genom att 

granska barnens lek och samspel för att uppmärksamma barnens intressen, kunskaper och 

kamratrelationer. Nedan följer ett citat från Lisa: 

 

Ta vara på barnens intressen och haka på dem, då tror jag att lärandet kommer in också (Lisa) 

 

Samtidigt menar Gudrun att man måste ha roligt för att kunna lära sig och att detta är något 

som man bör tänka på i sitt arbete med barnen.  

 

Man ska ha roligt. Det är A och O att man har kul. Barnen ska ha roligt. Man minns det som varit roligt. 

Man ska väcka stjärnor i barnens ögon. Det är ett jättebra ordspråk som jag kör med jämt. Det är mitt 

mål (Gudrun) 
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Gudrun lyfter fram att man ofta ser vilken roll man ska ha som pedagog och menar att det är 

något som man lär sig med åren. Granberg (2004) menar att barn i den fria leken inte får 

glömmas bort av vuxna och få för fria händer eftersom det kan leda till att vissa barn 

dominerar och kränker underordnade barn. Vidare skriver Granberg (2004) om pedagogens 

roll i barns lek och framhäver att det viktigaste är att vara närvarande och ge barnen stöd för 

att skapa goda relationer till varandra.  

 

4.1.5 En inspirerande miljö är viktig 

De intervjuade pedagogerna anser att miljön har stor betydelse i förskolans verksamhet 

eftersom den påverkar lekens möjligheter. Hälften av pedagogerna menar att det är viktigt att 

anpassa miljön efter barngruppen och behov samt intressen. Miljön ska inspirera barnen och 

skapa förutsättningar till olika lekar. Öhman (2011) skriver att den pedagogiska miljön har en 

betydelsefull roll för barns lek och lärande och bör därför formas med barns intressen och 

behov som grund. Förskolan miljö tas även upp i förskolans läroplan (Skolverket, 2010) där 

det står att det ska finnas en trygg och inspirerande miljö som kan erbjuda olika utmaningar, 

lekar och aktiviteter. I nedanstående citat lyfts pedagogernas resonemang om miljön: 

 

Jag tror miljön påverkar hur leken blir. Miljön ska bjuda in till lek (Gudrun) 

 

En inspirerande miljö är viktig, vi möblerar utifrån barns intressen och olika lekar (Ebba) 

 

Både Ebba och Lisa påpekade att barn med mycket fantasi, kreativitet och god lekförmåga 

även kan gå utanför miljöns ramar och skapa sina egna lekvärldar. Nedan följer ett citat från 

Lisa: 

Det ska finnas förutsättningar att kunna göra olika saker, barnen vet att här finns det här om jag vill leka 

med det. Jag tror att barnen påverkas av hur miljön ser ut men de kan även gå utanför tankarna om 

miljön. Det gäller att inte forma miljön till för styrd (Lisa)  

 

Elsa diskuterar om att man hela tiden måste förändra miljön utifrån barnens intressen och 

lekar. Vidare menar Elsa att barnen ska erbjudas tillgång till bra och utmanande material som 

stimulerar deras lekar. Samtidigt betonar Öhman (2011) att lekmiljön ska vara stimulerande 

och erbjuda material som ger lekglädje och väcker barnens fantasi. Vidare menar Öhman att 

miljön och materialet ska utmana barnen så att de kan stärka sin nuvarande kunskap och 

erövra nya kompetenser. Granberg (2004) lyfter vikten av att erbjuda barnen material som 

lockar, skapar och stimulerar olika slags lekar samt ger barnen möjlighet till att 

vidareutveckla pågående lekar. Pedagogen Ebba påpekade att verksamhetens miljö ofta 

utformas för att bjuda in barnen till olika sorters lekar. Hon lyfte fram att det behövs 

strukturerade lekmiljöer för olika slags lekar som till exempel dockvrå och bygghörna, 

eftersom vissa barn behöver tydliga ramar för att kunna leka. Jensen och Harvard (2009) 

påpekar att pedagogerna bör utforma en miljö som bjuder in barnen till olika aktiviteter och 

ger möjligheter till att utveckla fantasi och kreativitet. Nedan följer citat från pedagogerna om 

miljöns utformning: 

 

Man måste hela tiden förändra. Det måste finnas material som utmanar barnen (Elsa) 
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Miljön planeras utifrån barnens behov. Egentligen är det inte viktigt att dela upp rummen för olika slags 

lekar men beroende på att vi är olika så kan det behövas eftersom vissa behöver tydlighet. Även bra för 

att de inte ska störa varandra (Ebba) 

 

Jag tycker att det är viktigt att man har inbjudande miljö. Det ska finnas roliga saker som väcker lusten 

hos barnen (Gudrun) 

 

Jag tycker att man kan ju inte skapa en miljö som inbjuder till spring och sedan kräva att barnen ska 

bygga i den. Man måste tänka efter och tänka om (Gabriella) 

 

Under den fria leken berättar flera pedagoger att barnen ofta delar upp sig utifrån vad de vill 

leka och vad de är intresserade av.  Inomhus leker barnen ofta konstruktionslekar, fantasilekar 

och pysslar. Utomhus blir det ofta mer fysiskt aktiva lekar eftersom det finns mer ytor och 

därmed mindre begränsningar. I följande citat förklarar Elsa hur de planerar sin miljö: 

 

Vi försöker planera miljön så att barnen sprider ut sig. Sen kan det bara behövas att man byter några 

barn så får man ändra om i miljön (Elsa) 

 

Slutligen ställdes frågan hur fri den fria leken egentligen är. Alla pedagoger betonade att den 

fria leken påverkas av olika aspekter som till exempel pedagogens förhållningssätt, 

styrdokument, miljöns utformning, sociala medier och barngruppens intressen. Detta 

diskuterar även Jensen och Harvard (2009) och menar att barns lekar i förskolan hela tiden 

formas och påverkas av bland annat pedagogernas förhållningssätt och förskolans miljö.  

Enligt två av pedagogerna är barnen mer styrda i inomhusmiljöer på grund av material och 

utrymmen. De uppfattar det som att barnen är mer fri i sin lek när de är ute och menar att detta 

kan bero på att miljön är mer neutral och mindre styrd utomhus. Nedan lyfts citat från 

pedagogernas resonemang: 

 

Man vill ju att den ska vara fri, men jag tror att den är ganska fri men styrd av miljön och olika regler 

(Lisa) 

 

Ute blir det helt en annan stil på leken. De leker mer tillsammans när de är ute, helst uppe i kojan. Då 

leker de tillsammans allihopa, mer än vad de gör hemma på förskolan. På förskolan är det inte lika 

öppet, det är mer väggar och mer instängt (Gudrun) 

 

Inne är det mer styrt för där finns regler, ute är det mindre styrd (Lisa) 

 

Den fria leken påverkas av den tid vi lever i och den är inte lika fri som den var när vi var små. Då var 

det inte så farligt att vara ute i skogen alldeles ensam. Vi var friare på det sättet (Lena) 

 

Livet är styrt och vi måste träna på det också. Vi måste följa våra normer på förskolan, man kan ju inte 

göra precis hur man vill. Det är ju vi som lägger grunden för framtiden. I livet/samhället finns det ju 

regler för vad man får och inte får och det bör vi träna på redan i förskolan så att barnen får en bra 

grund. Lite struktur och regler mår barn bra av. Det skulle bli kaos om det inte fanns en planering över 

vad som ska hända och vad som ska göras. Alla mår bra av en struktur, sedan kan det vara fritt i 

aktiviteterna under de förutsättningarna vi kan (Lisa) 

 

Ebba uttrycker även att den fria leken inte är så fri som vi tycker att den borde vara. Men 

samtidigt menar Ebba att vi bör hjälpa barnen in i leken och bygga en grund för framtiden.  
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4.1.6 Sammanfattning 

Resultatet från intervjuerna med pedagogerna visar att de ser på den fria leken som en spontan 

lek där barnen är initiativtagare och styr över innehållet. Den fria leken sker på barnens 

villkor till skillnad från styrd lek, som pedagogerna kategoriserar som en organiserad aktivitet 

med förbestämda regler, ofta vuxenstyrd. Detta framkommer även i tidigare forskning om lek 

där Granberg (2004) beskriver fri lek som barns egen lek där barnen själva styr över 

innehållet. Den styrda leken beskrivs som strukturerad och i den styr pedagogerna istället för 

barnen (Granberg, 2004;Lillemyr, 2002).  

 

Enligt pedagogerna har den fria leken stor betydelse för barnens utveckling och lärande. 

Framförallt den sociala utvecklingen eftersom barnen i den fria leken bland annat får öva på 

samspel, problemlösningar och turtagning, vilket leder till att barnen skapar förståelse och 

empati för andra. Även Jensen och Harvard (2009) tolkar Vygotskij somser leken som en 

social utvecklingsprocess där det sociala samspelet stärks som är viktigt för barns utveckling. 

Detta tar även Olofsson (2003) upp när hon lyfter fram att barnen bland annat lär sig att 

kompromissa och lyssna på andra i leken. Pedagogerna menar att lek automatiskt bidrar till 

lärande. I den fria leken får barnen dessutom en möjlighet att bearbeta upplevelser och 

känslor, vilket bidrar till att självkänslan och självständigheten stärks. Lillemyr (2013) skriver 

att leken ger barnen en möjlighet att skapa självkännedom och självkänsla.  

 

Det framkommer att den fria leken dagligen finns med i verksamheten och ofta faller sig 

naturlig mellan de fasta rutinerna. Pedagogerna menar dock att den fria leken inte får 

tillräckligt med utrymme utan ofta används som ”tidsfördriv” eftersom verksamhetens rutiner, 

planerade aktiviteter och mål går före. Enligt Granberg (2004) är det dock viktigt att ge leken 

tid och utrymme i verksamheten för att både leken och barnen ska få möjlighet att utvecklas. 

Samtliga pedagoger ser sin roll i den fria leken främst som en trygghet som finns där och ger 

stöd. Pedagogerna ska vara närvarande och tillgängliga i barnens fria lek genom att observera, 

vara en medupptäckare, delta på barnens villkor och vid behov inspirera leken. Genom sitt 

deltagande kan pedagogen skapa förutsättningar för leken att utvecklas. Pedagogens roll 

diskuterar även Öhman (2011) och lyfter fram att pedagogen genom sitt deltagande kan bidra 

till att stärka barnens sociala kompetens och utveckla leken genom att utmana barnen.  

 

Pedagoger anser att miljön har stor betydelse i förskolans verksamhet eftersom den påverkar 

lekens möjligheter. De menar att det är viktigt att anpassa miljön och material efter barnens 

behov och intressen så att den inspirerar samt skapar förutsättningar till lek och lärande. Även 

i förskolans läroplan (Skolverket, 2010) står det att miljön ska vara trygg och inspirerande för 

barnen samt bjuda in till olika lekar och aktiviteter.  Pedagogerna påpekade att den fria leken 

hela tiden påverkas av pedagogens förhållningssätt, styrdokument, miljöns utformning, 

sociala medier och barngruppens intressen. De är dock överens om att den fria leken är viktig 

och bör få mer utrymme i verksamheten. 

 



 

 

35 

 

4.2 Barnens reflektioner om lek  

Under denna rubrik presenteras resultatet från barnsamtalen med de 3-5 åriga förskolebarnen 

och en sammanställning av barnens reflektioner. Utifrån vårt syfte med studien har barnens 

reflektioner om lek kategoriserats in i olika underrubriker. Under rubrikerna presenteras 

barnen syn på lek, interaktioner i lek och möjligheter till lek i verksamheten. Under avsnittet 

kommer barnen att benämnas med fingerade namn och ålder där citat från samtalen lyfts fram. 

Avsnittet avslutas med en kort sammanfattning där de olika rubrikerna sammanställs. 

 

4.2.1 Lek är någonting som man gör 

Alla barnen uttryckte sig olika om vad lek är för dem, men de flesta menade att lek är 

”någonting som man gör” tillsammans med kompisar. Lillemyr (2013) menar att det är svårt 

att ge leken en definition eftersom den har olika funktioner och betydelser för både barn och 

vuxna. Samtidigt menar Øksnes (2012) att det är viktigt att förstå att begreppet lek har olika 

innebörd beroende på vilken slags lek som förekommer och att det därför inte går att hitta en 

definition som beskriver lek. Nedan följer citat från samtalen med barnen: 

 

Det är kul, det är något man gör (Alice, 4 år) 

 

Att man leker med kompisar (Stina 4 år) 

 

När man leker med varandra (Ellinor, 5 år) 

 

En tredjedel av barnen berättade att man även kan leka med material, till exempel bilar, 

gungor och lego. Flera barn uttrycke dessutom att lek är någonting som är kul. Exempelvis 

sade två barn såhär:  

 

Man har kul, med bilar (Gustav, 4 år) 

 

Ja för att det är kul (Elliott 3 år) 

 

Jag älskar att leka (Lotta, 4 år) 

 

Barnens beskrivningar om lek som något kul betonasäven i tidigare forskning där begreppet 

flow tas upp och det beskrivs som ett tillstånd som präglas av glädje och lust. Både Granberg 

(2004) och Lillemyr (2013) menar att flow är något som kan upplevas genom lek eftersom 

barnen går in i lekens värld som kännetecknas av glädje och lust.   

I följande citat uttrycker Klara, 4 år, varför hon tycker om att leka: 

 

Ja för att jag tycker det är roligt att gunga och leka för att jag gillar det (Klara 4 år) 

 

Isabella, 5 år, berättade att hon tycker om att leka med kompisar. Enligt Öhman (2011) skapar 

lekdeltagarna starka band till varandra genom leken. Nedan följer ett citat från Isabella:  

 

Jag tycker om att leka för det är roligt när man får leka med kompisar (Isabella 5 år) 
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Linus, 4 år, lyfte fram att anledningen till varför han tycker om att leka är för att han vill det. 

Harald, 5 år, sade att han tycker om att leka för att det inte finns något annat att göra: 

 

Ja. För att det finns inget annat att göra. Bara spela och titta på TV annars (Harald 5 år) 

 

Majoriteten av barnen menade att de lär sig eller har lärt sig olika saker när de leker/har lekt. 

Enligt Lillemyr (2013) har leken en stor betydelse för barns lärande eftersom de genom leken 

kan stärka sina kunskaper och utvecklas. Samtidigt menar Lindqvist (1996) som tolkar 

Vygotskij att lek har en central roll i barns förståelse och lärande om omvärlden. Nedan följer 

ett citat från Lucas, 4 år om hur han ser på lärande i leken: 

 

Jag lär mig jämt. Gå i skolan till exempel (Lucas 4 år) 

 

Isabella, 5 år, och Leo, 3 år, lyfter fram att de lärt sig vara snälla mot andra i leken och 

Isabella säger att hon även lärt sig att låta någon annan bestämma i leken. Linus, 4 år, 

berättade även att han lärt sig att leka. Granberg (2004) belyseratt barn genom lek får öva på 

hur man ska förhålla sig samt visa empati och respekt för andra människor. I följande citat 

berättar Isabella om vad hon lärt sig i leken: 

 

Vara snäll. Låta någon bestämma en liten stund (Isabella 5 år) 

 

Majoriteten av barnen svarade de att de lärt sig en specifik sak genom leken, till exempel att 

cykla, hoppa hopprep, gå i skolan samt köra bil och monstertruck. Enligt Granberg (2004) får 

barn genom lek kroppsuppfattning och lär sig att använda sin kropp och dess förmågor. 

Barnen tränar och stärker olika fysiska färdigheter i leken som till exempel att springa, hoppa, 

sparka och kasta (ibid). Nedan följer citat på vad barnen anser att de lär sig i leken:  

 

Cykla, jag har lärt mig cykla (Alice 4 år) 

 

Ja jag leker och lär mig, och cykla utan stödhjul (Klara 4 år) 

 

Lära sig köra bil, flygplan, grävmaskin och monstertruck (Gustav 4 år) 

 

Lotta, 4år, Ellinor, 5 år och Harald, 5 år svarade att de inte lär sig någonting när de leker. 

Detta kan kopplas till Øksnes (2012) nya perspektiv på lek där det lyfts fram att lek inte alltid 

behöver leda till lärande och utveckling utan att lek endast leder till lek.   

Den största delen av barnen berättade att det är viktigt att leka. Nedan berättarLucas, 4 år, 

varför han tycker att det är viktigt att leka: 

 

 Ja det är ganska viktigt för jag vill det ganska ofta (Lucas 4 år) 

 

Det framkom även att det är viktigt att leka för att det är kul. Att barn leker för nöjets skull 

lyfter även Granberg (2004), Öhman (2011), Hjorth (1996) och Lillemyr (2013). Öhman 

menar att det är leken i sig som lockar barn till att leka eftersom leken ger barnen 

tillfredställelse. I nedanstående citat visas tankar från barnen: 
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Ja för att det är kul (Gustav 4 år) 

 

Ja, bara det är kul (Ellinor 5 år) 

 

Några barn svarade dessutom att det inte är viktigt att leka men Molly, 4 år, poängterade att 

det är kul att leka. 

  

Nej men det är kul (Molly 4 år) 

 

Det är inte viktigt (Lotta 4 år) 

 

Det framkommer att barnen värderar och uppfattar leken på olika sätt. Enligt Doverberg och 

Pramling Samuelsson (2012) bör man som pedagog vara medveten om att barn tänker och 

uppfattar saker på olika sätt utifrån sina tidigare upplevelser och erfarenheter.  

 

4.2.2 Det är roligast att leka med kompisar 

Under samtalen berättade flera av barnen att de brukar leka tillsammans med kompisar. 

Nedan följer citat från Elliot och Lotta om vad de gör när de leker:  

  

Man leker med kompisar (Elliott 3 år) 

 

Leker med kompisar, men inte med dem som puttas. Måste fundera lite, hm ritar (Lotta 4 år) 

 

Gustav, 4 år, reflekterar över vad han brukar leka:  

 

Leker vad man vill, mamma, -pappa-barn eller pappa-mamma och bebis (Gustav 4 år) 

 

Enligt Piaget befinner sig barn i 3-6 års ålder i den preoperationella perioden som präglas av 

symbol- och rollekar där barnen får pröva på att ta olika roller och se ur andra perspektiv 

(Jensen, 2013;Hägglund, 1989). Jensen (2013) tolkar även Vygotskij sommenar att leken 

formas av barns erfarenheter och upplevelser i livet.  

 

Under samtalen svarade några av barnen att när de brukar rita, leka med klossar, barbie, bilar, 

lego och cyklar när de leker. Nedan följer ett citat från Lucas: 

 

Jag kanske leker med bilar eller nått annat (Lucas 4 år) 

 

Samtliga barn svarade att de ibland brukar leka ensamma och flera av dem svarade att det 

oftast sker när de är hemma och inte på förskolan.  

 

Leker ensam när jag är hemma. Aldrig på förskolan (Elliott 3 år) 

 

Lucas, 4 år, berättade att han vill leka själv ibland för att ingen ska förstöra. Gustav, 4 år, 

talade även om att han tycker att det är skönt att leka ensam. Två av barnen svarade att de 

brukar leka ensam när de inte har någon annan att leka med: 

 

Ja när jag inte har någon att leka med (Isabella 5 år) 
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När nån inte vill leka med mig då leker jag själv (Leo 3 år) 

 

 I följande citat framhäver två flickor att de brukar leka ensamma ibland men att det är tråkigt 

att leka ensam:  

 

Ja men det är inte kul men jag leker i alla fall (Molly 4 år) 

 

Ja ibland. Det är bara tråkigt att leka ensam (Alice 4 år) 

 

Alla barnen hade olika uppfattningar om vuxnas medverkan i leken. Majoriteten av barnen 

svarade dock att vuxna inte brukar vara med och leka. Stina, 4 år, sade att barnen brukar leka 

själva samtidigt som Ellinor, 5 år, berättade att vuxna inte är med så ofta eftersom det är 

roligast att leka med kompisar.  

 

Nej vi brukar leka själva (Stina 4 år) 

 

Harald, 5 år, pratade om att vuxna inte vill vara med i leken, som citeras nedan: 

 

 Nej de vill inte (Harald 5 år)  

 

De barnen som svarade att vuxna brukar vara med och leka påpekade att detta ofta sker när 

barnen behöver hjälp eller när man inte har någon kompis att leka med. Öhman (2011) 

beskriver pedagogens roll i barns lek och menar att pedagogen bör vara en förebild, inspiratör 

och intresseväckare samt att ge barnen stöd i leken. Nedan berättar Lucas och Isabella om 

vuxnas medverkan i lek:  

 

Ja kanske ibland, de gör nåt annat ibland. Då kanske jag gör nåt svårt jag inte kan och då 

behöver jag hjälp (Lucas 4 år) 

 

Ja, när man inte har nån kompis (Isabella 5 år) 

 

Gustav, 4 år, berättade vad vuxna brukar göra när de är med i leken:   

 

Ja de tittar på och knäpper kort (Gustav 4 år) 

 

Genom att iaktta barnen kan man som pedagog öka sin förståelse för barnens lek (Löfdahl 

(2002). Öhman (2011) lyfter fram granskning som ett viktigt verktyg för att som pedagog 

uppmärksamma barns kunskaper och bli medveten om hur de ligger till i utvecklingen.    

 

4.2.3 Jag leker med leksaker och ibland med kompisar 

Det framkom under samtalen att alla barnen tycker om att leka med olika sorters material och 

på olika platser. 

  

Jag leker med leksaker och ibland med kompisar. Hemma och leker ute (Klara 4 år) 
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Lucas, 4 år, berättade att han helst leker med kaplastavar och lego. Vidare berättade Lucas att 

han inomhus brukar leka där avdelningen har vila och samling och att han utomhus leker i 

förskolans bygghörna. Samtidigt talade Alice, 4 år, om att hon tycker om att rita på förskolan.  

 

Jag ritar på förskolan för där kan man rita och det tycker jag om (Alice 4 år) 

 

Miljöer som var populära hos barnen att leka i var på förskolan, hemma, i sandlådan, i 

målarrummet och i kuddrummet. Under samtalen delgav även tre flickor att de tycker mest 

om att leka i dockrummet. 

 

På förskolan är det roligast att leka (Stina 4 år) 

 

Dockor i dockrummet (Alma 4 år) 

 

Enligt Löfdahl (2002) formas barnens lekar med hjälp av miljön och olika material. Samtidigt 

menar Jensens och Harvard (2009) att miljön påverkar barnens lekar eftersom dess 

utformning och material bjuder in barnen till olika typer av lekar. Enligt Granberg (2004) ska 

miljön och materialet vara stimulerande, utmanande och bidra till att utveckla barnens lekar.  

 

4.2.4 Fröknarna bestämmer när man får leka   

I samtalen berättade barnen om lekens utrymme i verksamheten och vem som bestämmer när 

man får leka. Majoriteten av barnen svarade att fröknarna bestämmer när man får leka men att 

man oftast får leka när man vill.  

 

Ja man får leka hur och när man vill. Fröknarna bestämmer (Lucas 4 år) 

 

Fröken bestämmer när man får leka (Kajsa 4 år) 

 

Några av barnen påpekade att man inte får leka vid de fasta rutinerna som till exempel mat, 

samling och fruktstund. Exempelvis i nedanstående citat: 

 

Ja vi får ju inte leka hela tiden. Inte när vi äter mat eller frukt. Fröknarna bestämmer och ibland 

barnen (Ellinor 5 år) 

 

Tre barn talade om att alla på förskolan bestämmer när man får leka samtidigt som några 

andra barn lyfte fram att det är vissa barn som bestämmer när man får leka.  

Ja alla bestämmer på förskolan. Hemma bestämmer jag (Lotta 4 år) 

 

Nej. Alma bestämmer när vi ska leka (Caroline 4 år) 

 

Under samtalen framkommer det att barnen har olika uppfattningar om när man får leka och 

vem som bestämmer över detta. Enligt Granberg (2004) är leken en av de största och mest 

betydelsefulla aktiviteterna i barns vardag och därför behöver leken utrymme och tid i 

verksamheten för att både barnen och leken ska få möjlighet att vidareutvecklas.  
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4.2.5 Sammanfattning  

Det framkom under samtalen med barnen att lek är någon som man gör, oftast tillsammans 

med kompisar eller olika leksaker. Barnen uppfattade leken som något kul och som de tyckte 

om. Vissa barn berättade även att det är viktigt att leka för att det är kul. I tidigare forskning 

lyfts leken som en glädjefylld aktivitet där barnen kan gå in i lekens värld för att glömma tid 

och rum (Granberg, 2004;Lillemyr, 2013).  

 

Under samtalen berättande barnen att de tycker om att leka på olika platser och i olika miljöer, 

både inomhus och utomhus. Populära ställen på förskolan för lek var i dockrummet, 

målarrummet, kuddrummet, bygghörnan och sandlådan. Jensen och Harvard (2009) menar att 

miljön formar barnens lekar och bjuder in till olika slags aktiviteter beroende på utformning 

och material. Man kan säga att de flesta av barnen lär eller lärt sig något under leken och 

enligt Lillemyr (2013) har leken en viktig roll i barns lärande. Under samtalen framkom det 

att barnen ofta lärt sig en specifik färdighet i leken som till exempel att kunna cykla, gunga, 

köra bil och hoppa hopprep. Granberg (2004) lyfter fram leken som en viktig arena där barnen 

kan träna sina fysiska färdigheter och stärka sin kroppsuppfattning. Det framkom dessutom i 

samtalen att vissa barn lärt sig hur man ska vara som kompis, till exempel att vara snäll. Detta 

belyser även Granberg (2004) som menar att man i leken utvecklar empati och 

förhållningssätt mot andra människor.   

 

Samtalen expanderades till att handla om samspel i lek och det visade sig att barnen brukade 

samspela med andra barn, vuxna, material och även sig själva under lek.  Alla barnen 

berättade att de ibland burkar leka ensamma av olika anledningar, till exempel att de inte har 

någon att leka med eller att ingen annan ska förstöra. Ensamleken var vanligast i hemmet och 

inte på förskolan. Barnen hade olika uppfattningar om vuxnas medverkan i lek. De flesta 

svarade att vuxna inte brukar vara med i leken men när de väl medverkar sker det oftast i 

situationer där barnen behöver hjälp eller inte har någon kompis att leka med. Enligt Öhman 

(2011) bör pedagogen vara en förebild som inspirerar, väcker barnens intresse och ger dem 

stöd i leken. Under samtalen berättade barnen att de oftast får leka när de vill på förskolan och 

att det är fröknarna som bestämmer. Barnen lyfte fram situationer då det inte var tillåtet att 

leka som till exempel mat, frukt och samling. Granberg (2004) menar att leken behöver få 

utrymme i verksamheten eftersom den är en viktig del i barnens vardag och utveckling.  
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5 Diskussion 
Syftet med studien var att få en djupare förståelse för den fria lekens roll i förskolans 

verksamhet och betydelse för barns utveckling genom att lyfta fram och jämföra både barns 

och pedagogers reflektioner om fri lek/lek. Huvudfrågorna i studien har varit hur pedagoger i 

förskolan resonerar om den fria leken samt hur barn i förskolan ser på leken. I detta kapitel 

kommer resultatet från intervjuerna och barnsamtalen att diskuteras och jämföras med 

varandra och litteraturen samt med våra egna åsikter om undersökningsområdet utifrån 

studiens syfte och frågeställningar. Kapitlet inleds med en metoddiskussion, därefter följer en 

resultatdiskussion och avslutas med didaktiska implikationer och förslag på vidare forskning.  

 

5.1 Metoddiskussion 

För att få fram ett givande och användbart material som svarade på vårt syfte och 

frågeställningar använde vi oss av en kvalitativ intervjumetod samt samtal med barn i 

förskolan. Inför intervjuerna och samtalen formulerades tydliga intervju- och samtalsmallar 

(se bilaga 2) utifrån studiens syfte och frågeställningar. Frågorna formulerades som öppna för 

att ge pedagogerna och barnen möjlighet till att ge mer personliga och reflekterande svar. 

Under intervjuerna och samtalen fick pedagogerna och barnen möjlighet att svara fritt på 

frågeställningarna vilket gav oss många personliga och intressanta svar eftersom de kunde 

lyfta fram sina egna åsikter om leken.  

 

Enligt Stukat (2005) bör man som forskare dock vara medveten om att man under intervjuer 

kan få förskönade svar som kan ge en osann bild. För att undvika detta valde vi därför att inte 

skicka ut intervjufrågorna i förväg till pedagogerna för att de inte skulle kunna diskutera 

frågorna med varandra och därmed ge oss färdigformulerade svar som innehöll det som de 

trodde att vi var ute efter. Under två av intervjuerna intervjuades två pedagoger samtidigt 

utifrån deras önskemål. I efterhand tror vi att detta kan ha haft inverkan på pedagogernas svar 

eftersom de då kan påverkat varandra. Vi anser att våra intervjuer har gett oss ett intressant 

och rikt material som vi haft användning av i studien. Vi valde att spela in våra intervjuer 

eftersom man då kunde lyssna på intervjuerna flera gånger och vi tycker att det underlättade 

vid bearbetning och analys. Samtidigt kan vi inte veta om ljudinspelningarna har påverkat 

eller hindrat pedagogerna från att ge de svar som de tänkt. Vid två intervjutillfällen fick vi 

dock utesluta ljudinspelning och i dessa intervjuer fick vi istället dokumentera med hjälp av 

anteckningar, där en av oss skötte intervjun och den andra antecknade. Att hinna med att 

anteckna respondentens svar och citera korrekt kan vara en svårighet och därför anser vi att 

denna metod fungerade bra eftersom vi kunde vara mer närvarande och fokusera på 

pedagogerna.  

 

Barnsamtalen hade alla karaktär av en dialog där fokus låg på att komma nära barnen och få 

deras perspektiv på lek. Samtidigt kan vi i efterhand inte veta att vi fått en sann bild av 

barnens perspektiv eftersom barnen under samtalen gav oss svar som var konkreta och ett 

”här-och-nu” perspektiv. Barnen kan även ha gett oss svar som de tror att vi vill ha. Som 

Øksnes (2012) lyfter fram så kan vi som vuxna bara tolka barns uppfattningar utifrån våra 
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kunskaper och vad barnen säger. Vi kan däremot aldrig uppfatta och förstå situationer på 

samma sätt som barnen själva gör (Øksnes, 2012).  

 

För att undvika att placera barnen i obekväma situationer så genomfördes alla barnsamtal i 

naturliga sammanhang i barnens vardag som till exempel under fri lek och utomhusvistelse. I 

efterhand så anser vi att det på ett sätt var en bra metod samtidigt som vi tror att barnen kan ha 

blivit distraherade och påverkade av det sammanhang de befann sig i. Om vi hade samtalat 

med barnen i andra miljöer eller aktiviteter så tror vi att resultatet skulle kunna se annorlunda 

ut. Samtalen dokumenterades till en början av mentala och provisoriska anteckningar för att 

sedan skrivas om till fullständigaanteckningar. Vi anser att denna metod kan ha påverkat vårt 

resultat eftersom vi kan ha glömt viktiga detaljer i barnens svar. Eftersom samtalen 

genomfördes med endast en av oss kunde vi inte heller fokusera fullt ut på själva samtalet 

som vi önskat eftersom vi antecknade samtidigt. Vi valde dock att genomföra varje samtal på 

detta sätt för att inte riskera att placera barnen i en underlägsen situation. Till studien 

samtalade vi sammanlagt med 17 barn för att få ett rikt och varierande material. I efterhand 

har vi insett både fördelar och nackdelar med urvalet och med tanke på barnens korta och 

liknande svar ser vi det som en fördel att samtala med många barn för att få ett rikt material. 

Vi anser dock att vi hade kunnat begränsa oss i antal barn eftersom barnens svar liknade 

varandra. 

 

5.2 Resultatdiskussion 

Syftet med denna studie var att undersöka hur pedagoger och barn i förskolan reflekterar om 

fri lek och lek. Genom att lyfta fram olika perspektiv på lek kan man få en djupare förståelse 

för lekens roll i förskolans verksamhet samt vilken betydelse leken har för barns utveckling. 

Utifrån studiens resultat har vi kommit fram till att det både finns likheter och skillnader i 

pedagogernas och barnens syn på fri lek/lek. Både pedagogerna och majoriteten av barnen i 

studien anser att leken är viktig av olika anledningar som visas i resultatdelen. Under samtalet 

med ett barn berättade barnet att det är viktigt att leka för att det är kul samtidigt som ett annat 

barn påpekade att det är viktigt att leka för att han vill det. Det kan tolkas som att leken är 

lustfylld och viktig för barnen. Samtliga pedagoger som intervjuades i studien betonar 

dessutom att leken är viktig eftersom den har stor betydelse för barns utveckling och lärande. 

De flesta av pedagogerna menar att barnen utvecklar sin sociala förmåga, empati och 

förståelse för andra. Samtidigt menar pedagogerna att barnen får en möjlighet att bearbeta 

sina erfarenheter och upplevelser vilket gör att de stärker sin självkännedom, självkänsla och 

blir trygga. Detta lyfter även Lillemyr (2013) som menar att leken ger barn en möjlighet att 

skapa självkännedom och stärka sin självkänsla. Trygghet är något som en pedagog lyfter 

fram och hon menar att man inte lär sig om man inte är trygg. Därför anser vi att leken är 

viktig och behövs i förskolan för att barnen ska bli trygga och lära sig på meningsfullt sätt. 

Lekens betydelse för barns utveckling har även en framträdande roll i förskolans läroplan 

(Skolverket, 2010).  

 

Under intervjuerna med pedagogerna har det framkommit att den fria leken ges olika 

utrymme i verksamheten. Vissa pedagoger prioriterar den fria leken i sin 

verksamhetsplanering samtidigt som andra pedagoger betonaratt den fria leken finns med i 
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deras verksamhet men inte som en prioriterad och planerad aktivitet eftersom den faller sig 

naturlig mellan de planerade aktiviteterna och ofta bryts för de fasta rutinerna. Även barnen 

lyfter fram att lekens utrymme bestäms och begränsas av ”fröknarna” och de fasta rutinerna i 

verksamheten. Ett barn berättar att de inte får leka hela tiden, till exempel när de äter frukt och 

att det är fröknarna som bestämmer. Även fast leken lyfts fram som någonting viktigt och 

betydelsefullt av både pedagoger och barn samt finns med i läroplanen så prioriteras den ändå 

inte i planeringen av alla pedagoger. Vad kan detta bero på? En pedagog lyfte fram ett 

dilemma där hon påpekade att läroplanen och styrdokumenten påverkar och vid vissa tillfällen 

stressar pedagogerna att visa upp kvalitet i verksamheten. Pedagogen säger att detta ställer 

höga krav på pedagogerna och den fria leken prioriteras därför bort på grund av planerade 

aktiviteter med bestämda mål. Utifrån tidigare forskning och våra egna erfarenheter vill vi 

dock lyfta fram att man som pedagog kan arbeta med och uppnå alla läroplanens mål genom 

leken samt att man kan använda leken som ett verktyg för att stimulera alla sidor av barns 

utveckling.  

 

Öhman (2011) lyfter fram att man som pedagog bör ta leken på allvar och se den som ett 

hjälpmedel i verksamheten. Samtidigt hävdar Granberg (2004) man som pedagog kan skapa 

förutsättningar för barns utveckling och lärande genom att utgå från leken i verksamheten. 

Lillemyr (2013) menar även att leken bör få mer utrymme i den pedagogiska verksamheten 

eftersom den är central i barns vardag och utveckling. Enligt förskolans läroplan ska 

verksamheten vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar (Skolverket, 2010;5). 

Under en intervju framhävde en pedagog att man ska väcka stjärnor i barnens ögon och att 

man lär sig lättare när man har roligt. Även barnen som vi samtalat med uttryckte att lek är 

roligt och utifrån våra erfarenheter har vi uppmärksammat att barnens ögon skimrar som allra 

mest under leken.   

 

Jensen och Harvard (2009) lyfter fram att leken hela tiden påverkas av bland annat förskolans 

miljö och pedagogernas förhållningsätt. Detta får oss att fundera på hur fri den fria leken 

egentligen är? I resultatet framkommer det att den fria leken är betydelsefull för barn och det 

har visat sig att pedagogernas förhållningssätt samt miljön har en stor påverkan på hur barns 

lekar formas. Enligt Granberg (2004) och de intervjuade pedagogerna utgår den fria leken 

från barnen och de styr över innehållet. Något som både vi och pedagogerna i slutet av 

intervjuerna reflekterat över är dock att även om barnen får styra över lekens innehåll så har 

de redan påverkats av miljön, material, förhållningssätt, regler och rutiner.  

 

Jensen och Harvard (2009) belyser att miljön ska bjuda in barnen till olika aktiviteter och ge 

möjlighet till att utveckla kreativitet och fantasi. Detta kan vi koppla till en av pedagogerna 

som menade att de ofta utformade miljön för att bjuda in till olika sorters lekar, till exempel 

dockvrå och bygghörna. Likheter kan dras till resultatet från barnsamtalen där barnen 

berättade att de leker med olika saker och på olika platser utifrån sitt intresse. Ett barn 

berättade till exempel att hon tycker om att leka med dockor i dockrummet. Detta kan tolkas 

som att barnen ofta leker i de miljöer och med det material som de dras till och är intresserade 

av. Utifrån pedagogernas och barnens uttalanden så anser vi att miljön har en stor påverkan 

samt styr över innehållet i barnens lekar. Sättet som miljöerna är utformade på förmedlar och 
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säger något om hur man ska förhålla sig och agera i just den miljön, som till exempel att man 

leker med dockor i dockrummet eller bygger i bygghörnan. Samtliga pedagoger som 

intervjuats belyser att miljön har en stor betydelse i verksamheten eftersom den påverkar 

lekens möjligheter. Detta lyfter även Öhman (2011) och menar att miljön bör utformas utifrån 

barnens behov och intressen.  

 

I förskolans läroplan (Skolverket, 2010) står det att man som pedagog ska uppmuntra barnens 

intressen och nyfikenhet för att främja deras lust att lära. Under en intervju betonade en 

pedagog att man måste lyssna av barngruppen och barnens behov för att stimulera deras 

lärande.  Vi anser i enlighet  med pedagogen att det är viktigt att vara uppmärksam och lyssna 

till barnen och inte ta för givet det man som vuxen tror är bäst för barnen när man utformar 

verksamheten. Barn och vuxna uppfattar och förstår saker på olika sätt beroende på 

erfarenheter, kunskaper och upplevelser. Detta blev synligt under intervjuerna och samtalen 

där vi kunde se att pedagogerna och barnen hade olika uppfattningar om vad man lär sig i 

leken. Pedagogerna pratade om att barnen lär sig och utvecklar sina kompetenser hela tiden 

när de leker, speciellt de sociala kompetenserna. Samtidigt menade några av barnen att de inte 

lär sig någonting när de leker. De andra barnen lyfte fram konkreta och specifika saker som de 

lär eller lärt sig i leken som till exempel att cykla. Øksnes (2012) lyfter framett perspektiv på 

att lek inte alltid behöver leda till utveckling och lärande, utan att lek bara är lek.  

 

Under samtalen med barnen framkom det att lek är något som är kul och enligt vår mening 

kan man därför bli medveten om barnens intressen genom att uppmärksamma, granska och 

reflektera över barnens lekar. För att kunna tillfredsställa och utmana barnen i deras 

utveckling anser vi att man som pedagog måste ha kunskap om barnen och deras lek, vilket 

man får genom att närma sig barnets perspektiv. På samma sätt anser Pramling Samuelsson, 

Sommer och Hundeide (2011) att man som pedagog kan främja barns lärande och utveckling 

på ett betydelsefullt sätt genom att närma sig barnets perspektiv. Vi anser att barns eget 

perspektiv är synligt i leken och att leken därför är ett användbart verktyg för att närma sig 

barns perspektiv samt bli medveten om deras erfarenheter, känslor och reflektioner. Som 

pedagog kan man därför med hjälp av leken främja barns utveckling och utmana dem i deras 

lärandeprocesser. Detta kräver dock att man tar leken på allvar och visar respekt för barnen 

och deras lekar. De intervjuade pedagogerna påpekade att man som pedagog inte bara kan 

”klampa in” i barnens lekar eftersom det kan förstöra innehållet och leda till att leken bryts.  

 

Pedagogerna lyfter även fram att man som pedagog ska observera barnens lekar för att få en 

förståelse för vad de innehåller och betyder för barnen innan man går in som deltagare. 

Samtidigt berättar barnen under våra samtal att vuxna inte brukar vara med och leka så ofta, 

utan att de ofta leker med kompisar. Ett barn säger att de vuxna inte vill vara med i leken. Ett 

annat barn berättar att när vuxna medverkar i leken så tittar de på och knäpper kort. Utifrån 

detta anser vi att det lätt kan bli missförstånd mellan pedagoger och barn om vuxnas 

medverkan. Barnen uppfattar det som att pedagogerna inte vill vara med i leken, medan 

pedagogerna menar att de inte vill störa och granskar barnens lek för att få en uppfattning om 

den. Enligt vår mening kan man se kopplingar mellan ett av barnens uttalande om att 

pedagogerna tittar på och knäpper kort med en pedagogs uttalande som tidigare lyfts fram om 
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stressen som kan uppkomma bland pedagoger för att uppfylla mål och visa kvalitet i 

förskolan. Vi tror att många pedagoger ibland kan bli så uppslukade och påverkade av 

styrdokumenten för att visa att de uppnått mål och kvalitet i sin verksamhet, att den fria leken 

därför lätt glöms bort. För att undvika missförstånd och för att kunna stimulera barns 

utveckling så anser vi att man som pedagog bör vara mer närvarande och visa intresse för 

barnen och deras aktiviteter. Enligt vår mening så innebär kvalitet i förskolan inte bara att 

man som pedagog kan visa upp för omgivningen att man uppnått målen i styrdokumenten, 

utan även att se till att barnen får en möjlighet att känna gemenskap och skapa mening 

tillsammans med andra i verksamheten. Här har leken en viktig roll eftersom barn utifrån våra 

tolkningar kan känna gemenskap på ett meningsfullt sätt genom lek. Som pedagog har man en 

stor betydelse och ett ansvar för barns lekar och att se till att alla blir delaktiga.  Även om den 

fria leken ska utgå från barnen och styras av barnen så innebär det dock inte att man som 

pedagog ska lämna barnen helt fria eftersom det kan leda till att mer dominerande barn kan 

exkludera underordnade barn. Detta framkom bland annat under samtalen med barnen där 

flera barn berättade att andra barn bestämmer och det tolkar vi som att det förekommer olika 

maktpositioner bland barnen. Även Granberg (2004) belyser att om barn inte bör få för fria 

händer i den fria leken eftersom exkludering och kränkning då kan förekomma. Vidare skriver 

Granberg (2004) om pedagogens roll i barns lek och lyfter fram vikten av att vara närvarande 

och ge barnen stöd för att skapa goda relationer till varandra. Detta framkommer även under 

intervjuerna med pedagogerna där de betonaratt man som pedagog ska vara närvarande och ge 

barnen stöd till att bygga upp gemensamma lekvärldar. Genom att vara nära barnen i deras 

lekar kan man uppmärksamma, förebygga och motverka olika maktpositioner som kan uppstå 

i leken. Detta gör att man som pedagog kan stärka barnens relationer till varandra, se till att 

alla blir delaktiga och dessutom själv skapa goda relationer till barnen.   

 

5.3 Didaktisk implikation 

Under vår utbildning har vi sett att den fria leken varit en självklar del i verksamheten och en 

naturlig del av barns vardag, men vi reflekterade inte närmare på dess betydelse för barns 

utveckling.  Vi har under vår verksamhetsförlagda utbildning uppmärksammat att den fria 

leken ofta tas för given i verksamheten och inte prioriteras, utan mer används som utfyllnad 

mellan de planerade aktiviteterna. Det såg vi som ett problem som enligt vår mening kan ha 

berott på pedagogers brist på kunskap om den fria lekens betydelse för barns utveckling.  

Genom att i denna studie undersöka och jämföra hur pedagoger och barn i förskolan 

reflekterar om fri lek/lek har vi fått en djupare förståelse för den fria lekens roll i förskolans 

verksamhet.  

 

Resultatet från studien kan bidra till att synliggöra leken som ett verktyg i förskolans 

verksamhet som kan användas för att komma närmare barnens perspektiv och därmed 

stimulera deras utveckling och lärande. Vi är medvetna om att man utifrån studien inte kan 

dra några generella slutsatser men vi anser att studien kan bidra till förståelse för vad den fria 

leken innebär och vilken roll den i förskolan samt hur man som pedagog kan förhålla sig och 

utforma verksamheten för att stimulera barns lek. Att få ta del av tidigare forskning samt 

pedagogers och barns reflektioner om lek anser vi har varit väldigt berikande och det har 

bidragit till att vi stärkt vår kunskap och fått en bredare syn på hur viktig den fria leken är för 
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barn. Vi hoppas att denna studie kan bidra till att öppna pedagogers ögon för vilken betydelse 

leken har för barns utveckling och att inte använda den som ett tidsfördriv mellan planerade 

aktiviteter utan istället ge den utrymme och använda den för att ge barnen bra förutsättningar 

att utvecklas på ett lustfyllt och meningsfullt sätt.  

 

5.4 Förslag på vidare forskning 

Under processen för denna studie har vi funderat på andra frågeställningar som skulle vara 

intressanta att göra undersökningar kring. Ett område för vidare forskning skulle kunna handla 

om att göra observationer för att studera barn och pedagoger under den fria leken. Genom det 

skulle man kunna uppmärksamma om pedagogernas och barnens reflektioner om fri lek 

ochlek stämmer överens med hur de agerar i verkligheten.  
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Bilaga 1 Tillståndsblankett 

 

Till vårdnadshavare! 

 

Vi heter Anna Karis och Linnea Jakobsson och vi läser sista terminen på 

förskollärarprogrammet vid högskolan i Gävle. Vi håller just nu på att skriva 

vårt examensarbete där vi valt att rikta in oss på leken och dess betydelse för 

barns utveckling och lärande. Det övergripande syftet med detta examensarbete 

är att få en djupare förståelse för den fria lekens roll i förskolans verksamhet 

genom att lyfta fram och jämföra både barns tankar och pedagogers 

förhållningssätt till fri lek. Till vår studie planerar vi att intervjua pedagoger och 

samtala med barn på olika förskolor för att få en bra förståelse om deras syn på 

lek.  

För att underlätta vårt arbete så kommer samtalen att dokumenteras med hjälp av 

fältanteckningar. Till detta behöver vi vårdnadshavares tillstånd. Deltagandet i 

samtalen är frivilligt och kan avbrytas närsomhelst. Vi försäkrar att de barn som 

medverkar i samtalen kommer att vara anonyma i arbetet och att materialet 

endast kommer att användas till vår studie. I studien redovisas barnen med 

fingerade namn för att ingen utomstående ska kunna ta det av namn eller 

personuppgifter. Endast barn som fått tillstånd av vårdnadshavare får delta i 

samtalen. Det insamlade materialet kommer efter kursens slut att arkiveras på 

högskolan i Gävle.  

 

Med vänlig hälsning Anna Karis och Linnea Jakobsson 

 

LÄMNAS TILL FÖRSKOLAN SENAST DEN 29 AUGUSTI 

 

(    )  Ja, jag ger tillstånd till att mitt barn deltar. 

 

(    )  Nej, jag ger inte tillstånd till att mitt barn deltar. 

 

Barnets namn:………………………………………………… 

 

Vårdnadshavare:……………………………………………… 

 

Vårdnadshavare:……………………………………………… 
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Bilaga 2 Intervju- och samtalsmallar 

 

Bakgrundsfrågor: När utbildade du dig och till vad? Hur länge har du arbetat i förskolan? 

Vilken åldersgrupp arbetar du med nu? 

 

Huvudfrågor 

 

1. Vad är fri lek? Vad tänker du på när du hör ordet fri lek och vad betyder det för dig?  

 

2. Tycker du att det är skillnad på lek och fri lek? Förklara. Vad karaktäriserar till 

exempel den fria leken? 

 

3. Tycker du att den fria leken har betydelse för barns utveckling och lärande? Vad 

anser du att barnen utvecklar och lär sig i den fria leken? Ska barn leka för att lära? 

 

4. Får den fria leken utrymme i verksamheten och er planering? Är den fria leken en 

viktig del i verksamheten? Varför/varför inte? 

 

5. Hur ofta får barnen leka fritt?  

 

6. Vad brukar barnen oftast leka under den fria leken? Vilken typ av lekar ser du 

mest? 

 

7. Tror du att pedagogernas förhållningssätt påverkar barns fria lek? På vilket sätt 

 

8. Vilken är din roll i den fria leken? Delaktig, guide, observatör? 

 

9. På vilket sätt har förskolans miljö betydelse för den fria leken? 

 

10. Hur fri är egentligen den fria leken?  

 

Barnsamtal 

 

1. Vad är lek?  

2. Tycker du om att leka? Varför/varför inte? 

3. Vad gör du/man när du/man leker? 

4. Vad leker du helst med?  

5. Vart leker du helst? 

6. Brukar du leka ensam? 

7. Brukar vuxna vara med och leka?  

8. Får man leka när man vill på förskolan? Vem bestämmer när man får leka? 

9. Lär du dig någonting när du leker? Vad? 

10. Är det viktigt att leka? 
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Bilaga 3 Informationsbrev 

 

Hej!  

Vi heter Anna Karis och Linnea Jakobsson och vi läser sista terminen på 

förskollärarprogrammet vid högskolan i Gävle. Vi håller just nu på att skriva 

vårt examensarbete där vi valt att rikta in oss på leken och dess betydelse för 

barns utveckling och lärande. Det övergripande syftet med detta examensarbete 

är att få en djupare förståelse för den fria lekens roll i förskolans verksamhet 

genom att lyfta fram och jämföra både barns tankar och pedagogers 

förhållningssätt till fri lek. Till vår studie planerar vi att intervjua pedagoger och 

barn på olika förskolor för att få en bra förståelse om deras syn på lek. Vi söker 

därför dig som arbetar inom förskola och är intresserad av att ställa upp på en 

intervju. Intervjun kommer att ta ca 20-40 minuter och för att underlätta vårt 

arbete så kommer vi att använda en diktafon under intervjun. Vi önskar att 

utföra intervjuerna under v.35-37 eller när det passar för dig. Tid och plats 

bestäms utifrån dina önskemål. 

Eftersom vår studie bygger på barns och pedagogers perspektiv på lek så är 

intervjuerna en viktig del i vårt examensarbete. Vi hoppas därför att du vill 

medverka. Deltagandet i intervjuerna är frivilligt och kan avbrytas närsomhelst. 

Vi försäkrar att de pedagoger som medverkar i intervjuerna kommer att vara 

anonyma i arbetet och att alla uppgifter som samlas in behandlas konfidentiellt.  

I studien redovisas pedagogerna med fingerade namn för att ingen utomstående 

ska kunna ta det av namn eller personuppgifter. Det insamlade materialet 

kommer efter kursens slut att arkiveras på högskolan i Gävle.  

 

Vid frågor eller mer information kan du nå oss på: 

 

Anna Karis XXX-XXX 

  

Linnea Jakobsson XXXXXXXX  

 

Tack på förhand för din medverkan! 
 


