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Abstract 
 
Engelsk titel: Preschool educator´s approach to and in the free play – inside and 
outdoor environment 
 
Syftet med studien är att bidra med kunskap om pedagogernas förhållningssätt till 
barnen i den fria leken, i inne- respektive utemiljö. Studien inriktas på hur pedagogerna 
förhåller sig i den fria leken, vilka tankar de har om sitt förhållningssätt samt vilka 
möjligheter och dilemman pedagogerna lyfter med den fria leken. 
Frågeställningarna som användes:  

• På vilket sätt förhåller sig pedagogerna till barnen i den fria leken, i inne- 
respektive utemiljö? 

• Vilka möjligheter och dilemman kan pedagogerna se i den fria leken? 
• Vilka tankar har pedagogerna om sitt förhållningssätt, i inne- respektive 

utemiljö? 
 
Resultatet tolkades i relation till det sociokulturella perspektivet och Lev Vygotskijs 
teorier om den proximala utvecklingszonen, scaffolding och Vygotskijs teorier om 
lärande.  
 
Metoden som användes var av kvalitativ ansats där öppna observationer av pedagoger i 
den fria leken genomfördes. Det genomfördes även semi-strukturerade intervjuer med 
fem förskollärare utifrån deras tankar och synsätt till den fria leken i förskolans 
verksamhet. I analysarbetet användes en etnografisk inspirerad hållning där flera olika 
svar synliggjordes. 
 
Resultatet av observationerna visade att pedagogernas förhållningssätt påverkades av 
vilken miljö de befann sig i. Inomhus förhöll sig pedagogerna mer delaktiga i barnens 
lek, medan de utomhus var mer närvarande. I intervjuerna lyfte pedagogerna många 
möjligheter i den fria leken, exempelvis att det hela tiden sker lärande hos barnen men 
också att pedagogerna ser mycket om barnen i den fria leken, exempelvis intresse och 
olika behov. Pedagogerna nämnde även dilemman som de upplevde i den fria leken, så 
som exempelvis hur de vuxna kan gå in och vara delaktig i leken utan att ta över 
densamma. Pedagogernas tankar om sitt eget förhållningssätt var att delaktighet och 
närvaro i den fria leken var av stor vikt. Pedagogerna lyfte likaså svårigheten i att agera 
i barnens lek utan att störa eller förstöra den, med syfte att stärka och fördjupa den 
samma. 
 
 
Nyckelord 
Förskola, förskollärare, pedagog, fria leken, förhållningssätt, innemiljö, utemiljö 
 
Tack 
Vi vill framförallt tacka de förskolor vi fick möjlighet att observera och de förskollärare 
som ville medverka i intervjuer. Vi vill även tacka alla de som läst vår studie och 
kommit med kommentarer, tankar och tips. 
Vi tackar också varandra för stöttning när vi velat lägga ner och gå hem! 
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1. Inledning 
Genomgående i den forskning och litteratur vi har tagit del av under utbildningen lyfts 
den fria lekens stora betydelse för barnen fram, där barnen själva har möjlighet att 
utforska och undersöka samt bearbeta upplevelser och händelser. En nyfikenhet väcktes 
huruvida pedagoger själva ser på sin roll i den fria leken. Vilken roll tar de? Är 
pedagogernas förhållningssätt beroende av vilken miljö de befinner sig i och om så är 
fallet, finns det någon bakomliggande tanke med förhållningssättet? 
 
Med fri lek menas i denna studie den lek i förskolan som inte är styrd av den vuxna. 
Öhman (2011) belyser dock att fri lek inte innebär att barnen ska leka utan pedagogers 
medverkan i leken. Det framkommer i den litteratur vi läst under studiens gång att 
pedagoger kan och behöver ha en mängd olika roller när barnen på förskolan erbjuds fri 
lek, vilket även vi själva, såväl har observerat som upplevt när vi arbetat eller praktiserat 
inom förskolan. Egna upplevelser visar att det ser olika ut beroende på om pedagoger 
och barn befinner sig i inne respektive utemiljö. Varför tolkar pedagoger sitt 
pedagogiska uppdrag olika beroende på om de befinner sig i innemiljö eller utemiljö? 
 
Läroplanen för förskolan beskriver att förskolans verksamhet ska präglas av “Ett 
medvetet bruk av leken för att främja varje barns utveckling och lärande…” 
(Skolverket, 2016, s. 6). Läroplanen (Skolverket, 2016) lyfter också att barns egna 
planer, fantasier och kreativa lek ska ges utrymme i såväl inne- som utemiljön. 
 
Baserat på egna erfarenheter, vilket också stöds av denna studie, är det av stor vikt att 
pedagogerna i förskolan är ett välfungerande och sammansvetsat arbetslag för att varje 
dag kunna arbeta bra tillsammans. Det är därför förståeligt att arbetslaget under den fria 
leken framförallt i utemiljön, använder tiden till att prata med varandra, ta en paus ifrån 
det planerade och komma varandra lite närmre. Pedagoger behöver ibland för sin egen 
skull göra andra saker än vara delaktiga i barnens lek (Knutsdotter Olofsson, 1991). 
 
 
 

1.1 Centrala begrepp 
Fri lek 
Den fria leken är ett komplext begrepp. Studier, forskning och litteratur vi kommit i 
kontakt med genom utbildningen beskriver begreppet på olika vis. I denna studie 
betyder fri lek att barnen själva väljer vad, hur och med vem de vill leka. Den fria leken 
kan påbörjas, sättas igång av en pedagog, men det ska vara baserat på barnens intresse 
leken fortsätter och utvecklas. En pedagog kan även medverka i den fria leken, om 
denne gör det på barnens villkor.  
 
Pedagoger 
Genom studien används begreppet pedagoger för att förenkla texten. Med begreppet 
pedagoger menas all personal som jobbar tillsammans med barnen i förskolan. I 
intervjuerna har endast förskollärare intervjuats och då används titeln förskollärare. 
 
Proximal utvecklingszon  
I studien förkortas begreppet PUZ. Utförlig förklaring av begreppet framkommer i 
kapitlet: Teorianknytning. 
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Delaktig 
Synonymer till begreppet: som har del i, inblandad, medansvarig, involverad 
(synonymer.se). 
Delaktig avser i denna studie när pedagogen är med i leken, pedagogen är medlekare, 
hen är involverad i leken och exempelvis har en roll. Pedagogen befinner sig på barnens 
nivå eller sätter igång en lek som hen lockar barnen till. Pedagogen samtalar med 
barnen om ett gemensamt intresse.  
 
Närvarande 
Synonymer till begreppet: på plats, tillstädes, tillfinnandes, härvarande (synonymer.se). 
Närvarande innebär i studien att pedagogen fysiskt finns nära barnens lek. Pedagogen 
kan tänka på annat men är observant på vad som händer runtomkring. Pedagogen är 
reaktiv, observerande och finns för barnen vid behov.  
 
Förhållningssätt 
Begreppet förhållningssätt sammanfattar de värdegrunder, den inställning, det synsätt 
och de tankar pedagogen har till och i den fria leken. Begreppen innebär även hur 
pedagogen faktiskt handlar i olika situationer.  
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2. Syfte 

Syftet med studien är att bidra med kunskap om pedagogernas förhållningssätt till 
barnen i den fria leken, i inne- respektive utemiljö. Studien inriktas på hur pedagogerna 
förhåller sig i den fria leken, vilka tankar de har om sitt förhållningssätt samt vilka 
möjligheter och dilemman pedagogerna lyfter med den fria leken. 
 
 
2.1 Frågeställningar 

• På vilket sätt förhåller sig pedagogerna till barnen i den fria leken, i inne- 
respektive utemiljö? 

 
 

• Vilka möjligheter och dilemman kan pedagogerna se i den fria leken? 
 

• Vilka tankar har pedagogerna om sitt förhållningssätt, i inne- respektive 
utemiljö? 
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3. Bakgrund 
Detta kapitel går utifrån tidigare forskning och litteratur igenom olika för studien 
relevanta områden: 
3.1 Fri lek 
3.2 Pedagogers olika förhållningssätt i den fria leken 
3.3 Dilemman till och i den fria leken 
3.4 Sammanfattning. 
 

3.1 Fri lek 
Här följer olika författares resonemang och studier om fri lek och utevistelsen. 
 

3.1.1 Pedagoger i den fria leken 
Öhman (2011) inleder med beskrivningen att fri lek inte innebär att barnen ska leka utan 
uppsikt eller utan pedagogers inblandning i leken. Som pedagog bör man vara nära och 
granska leken vilket möjliggör att pedagogen kan upptäcka barns olika förmågor, vilket 
också kan ge information om barns utveckling och intressen. Författaren beskriver 
vidare att leken inte blir gynnsam för barnens lekutveckling om pedagogen förhåller sig 
passivt i leken. Fri lek behandlas även av Granberg (2000) som skriver att begreppet 
ofta förekommer i förskolan och då brukar det betonas att barnen ska lämnas ifred, att 
de ska få leka ostört och på egen hand. Författaren lyfter dock att fri lek inte får 
innebära att pedagogerna överlämnar hela ansvaret till barnen. För små barn är det 
viktigt att det alltid finns delaktiga pedagoger som kan bekräfta barnet, dela upplevelser 
och upptäckter med barnet samt som barnet kan söka trygghet hos när behovet plötsligt 
uppstår (a.a.). 
 
 

3.1.2 Utomhusvistelsen 
Utomhusvistelsen ge barnen en känsla av frihet då inomhusmiljön oftast idag är 
pedagogernas område och barn är där bundna av regler vilket kan göra att barn gärna 
söker sig till utemiljön (Sandberg och Vuorinen, 2008). Knutsdotter Olofsson (1991) 
förklarar en så kallad ”gårdspedagogik” vilken innebär att pedagogerna ofta står ute och 
fryser eller pratar med varandra istället för att hjälpa något barn att komma igång med 
en lek, skydda en pågående lek eller hjälpa barn med rekvisita. Däremot beskriver 
Norén-Björn (1985) att barn behöver ha tråkigt ibland, att leken inte alltid måste flyta på 
och att alla måste leka fint, utan ibland är allting tråkigt och barnen har ”ingenting” att 
göra. Vidare förklarar författaren att barnen behöver denna tid att begrunda, tänka och 
bara vara. Författaren skriver vidare att pedagogerna i välvilja försöker aktivera barnen. 
Pedagogerna vill lära barnen, men barnen behöver ha tråkigt en stund för att sedan hitta 
ny lust till att leka (a.a.). 
 
Granberg (2000) förklarar att utemiljön behöver uppfylla de små barnens behov av 
allsidig motorisk övning samtidigt som den ska locka till utforskande lek och träning. 
Det behöver finnas plats för springlek och racerlopp samtidigt som de allra minsta 
barnen ska kunna röra sig riskfritt omkring på gården. Barn behöver enligt författaren 
även ha möjlighet att dra sig undan och leka ostört någonstans. Författaren lyfter vidare 
att aktiviteter som vanligtvis genomförs inomhus skulle kunna flytta ut på gården och 
genomföras där. Hon skriver att det viktiga är att pedagogiken följer med ut och inte blir 
något pedagogerna håller på med inomhus. 
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3.2 Pedagogers olika förhållningssätt i den fria leken 
Pedagogers syn på lek i allmänhet har betydelse för hur pedagogerna ser på sin egen roll 
och betydelse i barnens lek (Öhman, 2011). Författaren beskriver också hur 
pedagogerna planera för barns lek, skriver målformuleringar samt involverar 
vårdnadshavare i diskussionen om leken har betydelse för barnen. 
 

3.2.1 Positivt deltagande 
Granberg (2000) lyfter att pedagogen behöver befinna sig där barnen leker för att alltid 
vara tillgänglig och beredd att gå in i barnens lek på barnens villkor, inte för att styra 
leken utan för att ge stöd och uppmuntran, tröst och inspiration: ”Deltagande pedagoger 
kan tillföra leken något” (Granberg, 2000, s. 61). Öhman (2011) betonar dock att när 
barnen leker är det betydelsefullt att låta dem leka den tid de behöver, att de får leka 
färdigt, utforska klart och att pedagogen inte avbryter i onödan. Det goda lekklimatet 
handlar om att pedagogen respekterar leken och lekens ramar vilket gör att barn lär sig 
respektera varandras lek (a.a.). Även Granberg (2000) betonar att barn påverkas av 
vuxnas beteende. ”Vuxnas beteende gentemot småbarn avspeglas senare i barns 
beteenden, både mot varandra och mot vuxna” (Granberg, 2000, s. 66).  
 
Pedagoger bör ta barnens perspektiv och ge barnen den tid som föräldrarna inte kan ge 
barnen, exempelvis bör promenader genomföras i barnens takt och utifrån barnens 
intresse (Granberg, 2000). Författaren skriver vidare att pedagoger behöver anta barns 
perspektiv för att se att utforskandet längs vägen är viktigare än att komma fram till ett 
mål. Pedagoger behöver se det barn ser och göra det de gör, leka tillsammans med dem 
och med samma material. Pedagoger behöver vara delaktiga i barnens lek för att kunna 
ge dem stöd, uppmuntran samt möjligheten att bekräfta och förstärka barnens egen 
förmåga (Granberg, 2000). Forskning gjord av Norén-Björn (1985) visar på att att 
pedagogerna förhöll sig som medforskare i barnens lek, dock i den mer ”lärande leken” 
när gruppen var i skogen eller upptäckte nya saker tillsammans. I den ”fria leken” 
framstår det som att pedagoger tog ett steg tillbaka och lät barnen vara i fred och leka 
själva. 
             
Öhman (2011) skriver om en positiv lärarinblandning, vilken innebär att pedagogen 
bidrar till att leken blir längre och fördjupad. Samspelet mellan barnen ökar och lekarna 
bli mer socialt avancerade, den kognitiva aktiviteten blir högre och samtalen mellan 
barn och pedagoger bli längre. Dock beskriver författaren även komplexiteten för 
pedagogen att hitta positiva sätt att stödja varje barns lek, det är en smal gräns mellan att 
störa och att stödja leken. Granberg (2000) belyser att små barn inte endast behöver en 
pedagog som fysiskt stöd och medutforskare utan också som samtalspartner, för att få 
ord för upplevelser, erfarenheter och minnen samt för språkets utveckling. Författaren 
förklarar vidare att små barn ibland behöver vuxna som styr deras lekar, pedagoger som 
är lekledare och som visar engagemang och intresse i barnens lek samtidigt som de är 
förebilder och inspirerar till lek. 
 
 

3.2.2 Olika förhållningssätt 
I en studie gjord av Fleer (2015) har lärares delaktighet i barns fria lek utforskats. Syftet 
var att förstå vilken roll lärarna tar i barns lek. Fleer videoobserverade lärare som 
interagerade med barn under både fri lek och ”grupptid”. De kategorier författaren kom 
fram till i förhållande till hur lärarna agerade i barnens fria lek var bland annat: i 
närheten till barns lek, läraren följer barnens lek och läraren vill upprätthålla gemensam 
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lek i barngruppen. Nedan följer kortare förklaringar av de olika kategorier Fleer (2015) 
kom fram till: 
I närheten av barnens lek – Här sitter läraren nära barnen som leker under den fria 
leken, läraren har möjlighet att få komma in i barnens lek. Läraren kan också utmana 
och stödja barnen i leken. Att vara i omedelbar närhet till barnen gör att läraren kan 
analysera situationen och själv avgöra om hen behöver gå in i en situation och stödja 
barnen eller om barnen ska få utmanas att klara situationer själva. 
Läraren följer barnens lek – Här har läraren uppsikt på barnens lek, den främsta roll är 
att observera och tillbringar då sin tid utanför barnens lek. Läraren följer inte upp och 
blir inte heller då en del av barnens lek, därför kan läraren inte heller utveckla eller 
språkligt stödja barnen i vad de gör. Fleer´s (2015) forskning visade på att detta 
förhållningssätt var det vanligaste förhållningssätt hos lärarna hon observerade. 
Läraren vill upprätthålla gemensam lek i barngruppen – Här är det viktigt för läraren 
att föra ihållande och delade samtal och lekar tillsammans med och mellan barnen för 
att stödja barns lärande och för att stödja utvecklingen av deras lekar. Lärare blir här 
också ofta deltagare i leken. 
 
Tsai (2015) har genomfört en studie som utforskar pedagogers timing och strategier för 
att delta i barns lek samt vilka faktorer som har betydelse för pedagogers deltagande. 
Studien är en kvalitativ forskning gjord på deltagande observationer i naturliga 
situationer. Tsai (2015) kom fram till att pedagogen förhöll sig på bland annat följande 
sätt: 

1.     Pedagogens timing och strategier för deltagande i barnens olika lekar: 
·       Stöd och vägledning som svar på barnens önskemål 
·       Svarar på barnens önskan genom att spontant delta 
·       Påminner barnen om de regler som gäller i klassrummet vid fri lek 
·       Pedagogen medlar i barnens konflikter 
·       Pedagogen frågar om något som barnet har gjort eller gör 

     2. Faktorer som påverkar pedagogens deltagande var bland annat; pedagogens syn på 
lärande och att läraren hade olika krav i olika situationer. 
 

3.2 Dilemman till och i den fria leken 
Nedan redovisas olika dilemman som olika författare kan se i den fria leken. 
 

3.3.1 Förhålla sig till regler i verksamheten 
I en avhandling skriven av Eriksson Bergström (2013) var syftet att beskriva och 
analysera barns handlingsutrymme i relation till den fysiska miljön som finns på 
förskolan. I enlighet med Tsai (2015) kommer även Eriksson Bergström (2013) fram till 
att pedagoger i vissa situationer framstår som regel-upprättare. Ett exempel Eriksson 
Bergström (2013) visar är barn som leker i sandlådan och för en diskussion med 
varandra. Utanför sandlådan står pedagoger och samtalar med varandra samt har uppsikt 
över barnens handlingar. När ett par barn fyllt en skottkärra och ska gå iväg och ”sälja 
glass” stoppas de av en pedagog då sanden inte får tas ut på gräsmattan. Denna regel 
gjorde i detta fall att leken upphörde och barnens fokus blev istället att bara sitta och 
prata med varandra. Pedagogernas förhållningssätt är här tydligt, det handlar om fostran 
efter de regler pedagogerna bestämt för att kunna hålla en ordning i verksamheten (a.a.). 
Knutsdotter Olofsson (1991) beskriver att pedagoger utan att tänka kan gå in i barns lek, 
störa och avbryta den genom att till exempel säga ”nu ska vi städa och gå ut” eller 
liknande. Leken störs också av att pedagogerna “läxar upp” barn när de har överskridit 
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en regel, exempelvis ”inte köra bilarna här inne!”. Vidare belyser Knutsdotter Olofsson 
(1991) att när barn leker själva är det oftast inte något problem, men när de leker flera 
tillsammans behöver allas viljor och tyckanden samordnas vilket är något som en 
pedagog ofta behöver hjälpa till med. När pedagogerna förhåller sig passivt verkar 
barnen, enligt Öhman (2011) leka mer stereotypa lekar såsom förenklade låtsaslekar 
eller så det blir mer fysiska lekar och bråk. Pedagogen blir då mer en vakt som ska 
upprätthålla regler och ingripa vid konflikter, än det stöd som pedagogen borde vara.  
 

3.3.2 Finns tiden för fri lek? 
Dagens förskolor har inte har mycket tid för den fria leken då måltider, utevistelse, vila 
och de planerade aktiviteterna ska hinnas med först (Knutsdotter Olofsson, 2009). 
Författaren skriver även att pedagogerna ofta är potentiella förebilder och ska finnas 
som en medlekare till barnen för att hjälpa barnen med de sociala lekreglerna. Ibland 
behövs det bara att pedagogerna sitter med som en trygghet och ett stöd för barnen i 
leken, men om pedagogerna aldrig leker tillsammans med barnen eller stimulerar leken 
blir det inte mycket lek trots en mängd material, fina lokaler och bra pedagoger. 
Knutsdotter Olofsson (2009) beskriver vidare hur det ser ut i Sverige, hur den fria leken 
är med i den dagliga planeringen i förskolan men att det är få av pedagogerna som 
lägger ner någon tid på den fria leken eller visar ett genuint intresse för leken. När det är 
fri lek passar pedagogerna ofta på att göra andra saker, sådant de inte har hunnit tidigare 
exempelvis dokumentation eller att prata med varandra. Uppstår det bråk går de in och 
försonar men ofta leder detta då till att leken upphör (a.a.). Barns lek avslutas ofta 
genom att pedagogen exempelvis meddelar att mellanmålet är serverat, ”vi ska gå ut” 
eller att någon annan vuxenstyrd aktivitet ska påbörjas (Eriksson Bergström, 2013). 
Pedagoger själva påpekar att tid för fri lek inte finns varje dag och att det sker många 
avbrott, andra aktiviteter samt rutiner som gör att den fria leken kommer i kläm 
(Sandberg och Vuorinen, 2008). 
 

3.3.3 Hur fri är leken? 
Tullgren (2003) lyfter att den fria leken emellertid inte är så fri då den faktiskt styrs av 
pedagogerna som deltar eller finns närvarande. Författaren förklarar att pedagoger styr 
att, vad och hur barn leker. När pedagogerna deltar i barnens lekar sker en osynlig 
styrning vilken barn på olika sätt kan försöka dra sig undan från exempelvis genom att 
stänga dörrar eller leka på platser där de inte syns för pedagogerna. Även Norén-Björn 
(1985) skriver att barns lektid, ”den fria leken” är uppdelad i småstunder under hela 
dagen. Barns lek är mellan-aktiviteter som ofta börjar innan något annat ska hända och 
så fort pedagogerna kan gå vidare i planeringen ska barnen avbryta leken och plocka 
undan sedan kan nästa aktivitet ske. 
 
Pedagogen kan lägga sig i för mycket i barnens lek (Knutsdotter Olofsson, 1991). Det 
kan störa den fria leken eller helt enkelt förstöra den. Författaren upptäckte dock i sin 
studie att pedagogerna inom verksamheten ville vara nyttiga, de ville arbeta för sin lön 
och att leka med barnen verkade inte räcka, det var inget riktigt arbete. Författaren 
skriver att barns lek ofta fördjupas och att närvaron höjs om en pedagog deltar i leken, 
detta märktes framförallt hos de yngre barnen. Men hon belyser också att det är 
krävande att vara en deltagande vuxen, ibland behöver pedagogen vara för sig själv, 
torka borden eller prata med kollegorna (a.a.). 
 

3.3.4 Miljö 
I sin avhandling lyfter Eriksson Bergström (2013) hur den fysiska miljöns planering 
tydligt visar vilka aktiviteter som ska förekomma i rummet, vilket även kontrolleras av 
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pedagogerna genom regler som sätts upp. Författaren beskriver att barnen ofta väljer att 
tillbringa sin lek i de rum där det minst tydliga framgår vad som ska ske i rummet samt 
att det verkar ha betydelse för barnen att det inte är pedagoger närvarande. 
 
Gitz-Johansen, Kampmann & Kirkeby (2001) beskriver i sin studie att olika 
omständigheter i förskolan gör att barn hindras från att sätta spår, att förändra och 
påverka miljöerna som finns. Att pedagogerna planerar upp vardagen resulterar i att 
dagen delas upp och rummen delas in i arbetspass där rummen får olika funktioner som 
behöver förändras i förhållande till tidsschemat. Barnen behöver därför vid flera 
tillfällen städa undan sina lekartefakter vilket hindrar barnen att sätta egna spår i 
förskolans miljöer. Därav belyser författarna (Gitz-Johansen et al., 2001) att 
pedagogerna bidrar till att minska rummens möjligheter för kreativt skapande genom att 
dessa ska återställas till städat tillstånd mellan de olika aktiviteterna under dagen. En 
följd av detta blir enligt författarna att barnen söker sig till ställen på gården eller till 
rum där pedagogerna inte befinner sig för att slippa det återkommande kravet att 
återställa och städa rummen. 
 

3.4 Sammanfattning 
I bakgrundsdelen redovisas litteraturens och forskningens syn på pedagogers olika 
förhållningssätt och miljöns påverkan för barns lek och lärande, såväl fördelar som 
dilemman till och i den fria leken nämns. Litteraturen och forskningen visade att det är 
positivt att vara en närvarande och deltagande pedagog som är medveten om när och hur 
hen går in i barnens fria lek.  
 
I den litteratur och forskning som bearbetas i bakgrunden redogörs främst för ett 
pedagogiskt förhållningssätt applicerbart på innemiljön. Den forskning som berör 
förhållningssättet i utemiljön är äldre och inte sammankopplad med pedagogiken som 
ska upprätthållas i innemiljön. 
 
Denna studie syftar till att fylla den kunskapslucka som finns, avseende pedagogers 
förhållningssätt till barn i den fria leken, i inne- respektive utemiljö. Studien inriktas på 
hur pedagogerna förhåller sig i och till den fria leken, vilka tankar de har om sitt 
förhållningssätt samt vilka möjligheter och dilemman pedagogerna ser i den fria leken. 
Utifrån detta syfte kommer nästa kapitel att redogöra för de teorier som är relevanta för 
studien.  
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4. Teorianknytning 
Detta kapitel redogör för de teorier och begrepp som används för att tolka och analysera 
empirin. Studien utgår från det sociokulturella perspektivet och Vygotskijs teorier om 
lärande, den proximala utvecklingszonen samt scaffolding. Denna teori och dessa 
begrepp var till hjälp för att förklara och förstå resultatet.  

4.1 Lev Semënovic Vygotskij 
Vygotskij föddes 1896 i Vitryssland och dog 38 är gammal i tuberkulos. Samma år han 
dog publicerades hans verk Tänkande och språk vilken har blivit ett av de mest lästa 
och citerade verken inom psykologi och pedagogik (Säljö, 2011). Vygotskijs teorier 
tillhör ett sociokulturellt perspektiv. Vygotskij lyfter enligt Öhman (2011) att det sociala 
sammanhanget, det historiska perspektivet samt den kultur barnet befinner sig i, 
tillsammans påverkar barnets utveckling. 
 

4.1.1 Lärande 
Lutz (2013) tolkar att dagens läroplan genomsyras av den sociokulturella traditionen 
med Vygotskijs teori som grund och har leken i centrum. För barns lärande är leken en 
förutsättning och det är via leken barn kan utveckla tänkandet och skapa sig 
förutsättningar för den "proximala utvecklingszonen". Om pedagogen ställer sig frågan 
varför barnet leker och inte ser på vad barnen leker och lekens betydelse för barnet så 
ser pedagogen inte värdet i leken. För Vygotskij är all interaktion möjliga aspekter till 
utveckling och lärande (Säljö, 2011). Kajsa Öberg Lindsten (Vygotskij, 1995) översätter 
Vygotskijs tankar och skriver att desto mer barn ser, hör och upplever desto större 
kunskap har de tillägnat sig, vilket kan resultera i att de har större 
verklighetsuppfattning i sina erfarenheter vilket gör att deras fantasi blir mer relevant 
och mer effektiv.  
 

4.1.2 Den proximala utvecklingszonen 
Proximal utvecklingszon innebär enligt Säljö (2011) att barnet har en viss kunskap själv 
och utvecklas till en viss nivå men i samspel med andra kan barnet tillägna sig mer 
kunskap, barnet har då möjlighet att nå en högre utvecklingsnivå. Även Dale (1998) 
lyfter denna proximala utvecklingszon och förklarar den genom att dela in barnets 
utveckling i två olika nivåer. Den första nivån är när barnet kan lösa uppgifter 
självständigt, nästa nivå är när barnet tillsammans med en mer kunnig löser mer 
avancerade uppgifter med vägledning. 
 

4.1.3 Scaffolding 
Scaffolding eller kommunikativa stöttor som Säljö (2014) beskriver, innebär att 
pedagogen bryter ner uppgiften i mindre delar för barnet och banar en väg för barnet att 
själv lösa uppgiften. Dessa stöttor kan jämföras med vägräcken som hjälper barnet att 
hålla sig på ”vägbanan” med hjälp och stöttning av pedagogen som övervakar och 
korrigerar barnets kurs, pedagogen ger inte bara instruktioner utan hen får även lära sig 
att på rimliga sätt tolka och definiera uppgiften för barnet. Barnet får på olika sätt förstå 
uppgiften med hjälp av stöttning och vägledning med kommunikativ och kognitiv 
koordination från pedagogen. Scaffolding kan alltså beskrivas som det sätt på vilket 
barnet får kompetent stöttning och vägledning för att själv kunna strukturera upp och 
lösa ett problem eller en uppgift. Pedagogen ska vägleda barnet inom den utstakade 
vägen och göra barnet medveten om ”vägräckena”. När barnet har lärt sig och sen går 
vidare kan pedagogen ta ett steg tillbaka och barnet kan få mera handlingsfrihet (Säljö, 
2014). 
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5. Metod 
Detta kapitel beskriver noggrant metodansats, de instrument som använts, val av 
informanter, genomförande av observationer, genomförande av intervjuer, bearbetning 
av empiri, studiens tillförlitlighet och avslutningsvis etiska överväganden samt en 
metoddiskussion. 
 
Syftet med studien är att bidra med kunskap om pedagogernas förhållningssätt till 
barnen i den fria leken, i inne- respektive utemiljö. Studien inriktas på hur pedagogerna 
förhåller sig i den fria leken, vilka tankar de har om sitt förhållningssätt samt vilka 
möjligheter och dilemman pedagogerna lyfter med den fria leken. 
 

5.1 Metodansats 
Utifrån syftet valdes en etnografiskt inspirerad forskning med en kvalitativ ansats. 
Centralt inom etnografi beskriver Dovemark (2007) är att forskaren ställer sig frågan 
”Vad händer här?”. Målet inom etnografi är att upptäcka aktörernas mening och 
förståelse för sitt handlande, samt hur deras perspektiv ser ut utifrån de frågor forskaren 
vill studera. Forskaren behöver lyssna på deltagarnas perspektiv och målet är att visa att 
det finns en mängd variationer i svaret. Etnografisk forskning innefattar, enligt 
Denscombe (2016), att forskaren spenderar tid i praktiken, forskaren tar hänsyn till de 
rutiner och aspekter som finns i vardagslivet och betraktar dessa som viktig data. 
Etnografi innebär också att forskaren är intresserad av hur de människor hen studerar 
uppfattar sin livsvärld (a.a.). Denna studie karaktäriseras framförallt av en kvalitativ 
ansats. Allwood och Erikson (2010) lyfter att kvalitativ ansats innebär att forskningen 
innehåller kategoriseringar och registreringar på såväl nominalskalenivå 
(innehållskategorier) som ordinalskalenivå (att forskaren jämför mätresultat, exempelvis 
den ena är större än den andra). 

5.2 Instrument 
Studiens syftet och de underliggande frågeställningarna ledde till att både observationer 
och intervjuer har använts. Insamling av empiri skedde genom både observationer av 
hur pedagoger förhåller sig till barn i den fria leken och intervjuer med förskollärare för 
att få en djupare insikt i de tankar och föreställningar dessa förskollärare har om sitt 
förhållningssätt samt om och till den fria leken. 
 
Ett observationsprotokoll (Se bilaga C) utformades för att kunna fokusera på studiens 
syfte när observationerna genomfördes. Även en intervjuguide (Se bilaga A) utformades 
utifrån de frågeställningar som studien använder sig av. Guiden inleddes med några 
frågor om personliga data, så som utbildning, ålder och antal år i verksamheten. För 
övrigt innehöll guiden endast öppna frågor. En testintervju genomfördes med avsikt att 
kontrollera om frågorna tydligt svarade på syftet. Efter testintervjun omstrukturerades 
frågorna för att få en tydligare struktur i såväl ämnet som svaren.  
 

5.3 Val av informanter 
Studien genomfördes på två förskolor som valdes på grund av att de kunde återbesökas 
vid behov, exempelvis för att fördjupa förståelsen av observationer och intervjuer som 
genomförts, det fanns också kontakt till förskolorna sedan tidigare.  
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Första kontakten med förskolorna skedde via mailkontakt, då informerades förskolorna 
om studiens syfte och tillfrågades om de ville delta i densamma. Det efterfrågades även 
ett datum då observationerna kunde genomföras om intresse fanns att delta i studien. 
Efter den första kontakten utformades en samtyckesblankett som innehöll de krav 
informanterna skulle underrättas om, denna fick informanterna läsa och skriva under 
innan intervjun genomfördes. 
 
På förskola A finns en stor gård för barn i alla åldrar (1-5), gården går att dela av till två. 
På förskola B är gården uppdelad i tre: en gård till 1-2 åringar, en för barnen 3-5 år samt 
en större gård där alla åldrarna turas om att vara.  
 
Samtliga i personalgruppen tillfrågades om de ville medverka i intervjuerna, dock 
belystes att det endast fanns tid och möjlighet till max 3 intervjuer på varje förskola. 
Personalgruppen diskuterade själva vilka personer som var intresserade och hade 
möjlighet att delta den aktuella dagen.  
 
Specificering av de personer som intervjuats: 
 

Från förskola A Utbildning År inom 
verksamheten 

Informant 1 Förskollärare 18 år 

Informant 2 Förskollärare 29 år 

Informant 3 Förskollärare 29 år 

Från förskola B   

Informant 4 Tidigarelärare 10 år 

Informant 5 Förskollärare och 
fritidspedagog 

16 år 

 

5.4 Genomförandet av observationerna 
Observationerna genomfördes först, och tillsammans för att få två perspektiv på olika 
händelser. Ett observationsprotokoll (Se bilaga C) användes för att kunna fokusera på 
hur pedagogerna förhöll sig till barnen, både inomhus och ute på gården samt vart såväl 
barn som pedagoger befann sig. En halv dag spenderades på vardera förskola. Det 
innebar cirka 1-2 timmars utomhusvistelse samt cirka 1 timme inomhusvistelse. 
Hermerén (2011) beskriver observationsstudier där han lyfter både öppen och dold 
observation. En öppen observation valdes vilket innebär att deltagarna var medvetna om 
att en studie pågick och att de även vet om att det är de själva som är föremål för 
studien. I observationerna lades vikten vid att stå utanför och observera det som skedde, 
men det fanns möjlighet att gå in och interagera med pedagoger och barn vid enstaka 
tillfällen. 
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5.5 Genomförandet av intervjuerna 
Intervjuerna genomfördes efter genomförda observationer för att bearbetning av empirin 
från observationerna skulle hinnas med först, vilket gjorde det möjligt att skaffa en 
djupare förståelse och kunskap kring vissa frågor under intervjun. Intervjufrågorna 
skickades till kontaktpersonen på förskolorna efter genomförd observation med 
anledningen av att de pedagoger som ville delta i intervjuerna skulle få möjlighet att 
läsa igenom frågorna, hinna fundera samt för att öka möjligheten till djupare och mer 
utvecklade svar. 
 
En formell intervju genomfördes, vilket innebar en planerad intervju där det samtalades 
med förskollärarna utifrån ett bestämt ämne. Även Denscombe (2016) nämner denna 
typ av intervjustruktur, dock kallar han den semistrukturerad intervju. Författaren 
beskriver liksom Dovemark (2007) att intervjuaren har en bestämd lista med ämnen, 
men är flexibel angående ordningen samt att intervjuaren låter den som blev intervjuad 
gavs möjlighet att utveckla sina idéer och tala utförligt (a.a.). Intervjuerna genomfördes 
med en informant i taget för att förskolläraren skulle känna sig öppen att utveckla sitt 
svar och synsätt, men också för att kunna få en djupare förståelse för den enskildes 
tankar. Intervjuerna skedde mellan en förskollärare och en intervjuare på grund av att 
förskolläraren inte skulle känna sig i underläge, men även på grund av tidsbrist samt en 
brist i litteraturen på positiva aspekter av att vara två intervjuare. 
 
Vid intervjuerna tydliggjordes att det inte fanns ett rätt eller fel svar utan att intresset låg 
i förskollärarens egna tankar och föreställningar. För att kunna vara delaktiga i samtalet, 
kunna fokusera på vad som sägs och kunna ställa följdfrågor så spelades intervjuerna in, 
likaså för att kunna bearbeta intervjun efteråt, gå igenom vad som sagts och tolka 
svaren.  
 
Varje intervju tog ca 15-30 minuter och avslutningsvis informerades båda förskolorna 
om möjligheten att ta del av studien när det avslutats. För att visa tacksamhet erbjöds 
den färdiga studien att skickas till förskolorna. 

5.6 Bearbetning av empiri 
Observationerna bearbetades dagen efter för att få en allmän bild av det förhållningssätt 
som råder på den enskilda förskolan. Intervjuaren skulle inför intervjuerna ha en möjlig 
föreställning om hur förskollärarna kan tänkas svara samt ha följdfrågor förberedda. 
Transkriberingen av intervjuerna gjordes enskilt av den som genomförde intervjun, de 
närmsta dagarna efter att intervjun genomfördes med anledning av att exempelvis 
kroppsspråk och underförstådda uttryck inte skulle glömmas. Dock belyser Dovemark 
(2007) problematiken med att översätta muntligt tal till skriftliga transkriberingar. Hon 
beskriver bland annat att den sociala närvaron och kroppsspråket inte går att föra över 
till skriftligt tal. Författaren skriver däremot att det inte gör att man som forskare ska 
strunta i att spela in och transkribera, utan att forskaren ska vara medveten om att det 
transkriberade är en konstruktion av en muntlig intervju (a.a.). 
 
Första steget i analys-processen var att samtlig empiri enskilt studerades och 
anteckningar skrevs. Nästa steg var att bearbeta empirin gemensamt, utbyta tankar och 
funderingar. Etnografi genomsyrade analysen genom att visa på motstridiga resultat och 
dilemman, även motsättningar inom de sociala strukturerna och praktiken synliggjordes. 
För att öka kunskapen och insikten i studiens karaktär, analyserades varje genomförd 
observation och intervju. Denscombe (2016) belyser att de texter som forskaren 
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bearbetar kan behandlas såväl på en ytlig nivå där det som står är fakta, texten kan 
också användas som en utgångspunkt där forskaren ”läser mellan raderna” för att se vad 
som ligger under ytan. Författare beskriver vidare att forskaren därefter bör fatta beslut 
om vad som ska kodas i texten och hur dessa ska kategoriseras (a.a.). 

5.7 Studiens tillförlitlighet 
Enligt Denscombe (2016) är det inte möjligt att upprepa en kvalitativ forskning och få 
samma resultat då den sociala inramningen inte går att kopiera (a.a.). Även om 
forskarna blir nära involverade i ämnet och den data som samlades in, skulle vara svårt 
för en annan forskare att se samma saker på samma sätt. Denscombe (2016) skriver 
vidare att forskare inom den kvalitativa forskningen inte vill bevisa att de fått ”rätt” 
svar. Hon skriver dock att forskaren kan ta till vissa åtgärder för att bevisa för läsaren att 
forskningen är rimligt sannolik. En stor fördel med kvalitativ forskning är enligt 
Denscombe, att empirin är funnen i fältarbete (a.a.). Denna empiri är noggrant granskad 
vilket ger en solid grund för de slutsatser som gjorts på datan. En kvalitativ forsknings 
tillförlitlighet kräver en tydligt redogörelse för varje beslut och tydliga beskrivningar av 
de olika steg i metod och analys som genomförs. En kvalitativ forsknings 
generaliserbarhet förklarar Denscombe (2016) grundar sig på att forskaren 
tillhandahåller läsaren relevanta detaljer så att läsaren kan bedöma om resultaten är 
överföringsbara. 

5.8 Etiska aspekter 
Vetenskapsrådets forskningsetiska principer följdes i studien. Informationskravet 
innebar information framkom till informanterna om syftet med studien och intervjun, att 
intervjun var frivillig samt de fick och kunde avsluta intervjun så snart de ville. 
Samtyckeskravet krävde att samtycke efterfrågades från förskollärare och pedagoger till 
att delta i intervjuer och observationer. Konfidentialitetskravet förtydligar att 
personuppgifter om förskollärarna som intervjuades samt pedagoger som observerats 
förvaras där obehöriga inte kunde ta del av dem. För att förskolorna och enskilda 
pedagoger ska förbli anonyma används fiktiva namn i studien. Nyttjandekravet innebar 
slutligen att förskollärare och pedagoger informerades om att empirin endast används i 
denna studie. 
 
Båda förskolorna blev tillfrågade om de ville delta i den studie som skulle göras. 
Personalen fick själva diskutera detta efter att de blivit informerade om att observationer 
och intervjuer om personalens förhållningssätt skulle genomföras, den enskilde kunde 
dock här ha svårt att vara “osynlig”. Alla vårdnadshavarna har genom förskolans egna 
blanketter godkänt att deras barn få delta i studier från högskolan, dock användes inte 
barn i specifika situationer. 

5.9 Metoddiskussion 
Då pedagogerna var för oss kända sedan tidigare, kan det ha påverkat studiens resultat. 
Det kan vara på så vis att förskollärarna givit svar de trodde var rätt, men det kan också 
vara att de känt sig bekväma så de gav verklighetsbaserade svar, hur det faktiskt var och 
hur de faktiskt tänkte. I intervjuerna märktes att svaren från informanterna på den ena 
förskolan kom med olika tankar vilket kan tyda på att förskollärarna inte hade samtalat 
innan intervjuerna om frågorna och vilka svar som kunde tänkas ”vara rätt”. På den 
andra förskolan verkar det utifrån svaren som att förskollärarna hade samtalat om och 
bestämt ett par punkter på varje fråga som skulle lyftas.  
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Planen var att intervjua tre personer från varje förskola för att få ett mångsidigt resultat. 
På grund av olika omständigheter kunde det inte genomföras på ena förskolan. Däremot 
märktes i resultatet att på den förskolan att svaren var lika, om det varit en tredje 
informant kanske även denne hade svarat liknande. 
 
Det kan ha påverkat resultatet att deltagarna i observationerna var medvetna om att en 
studie genomfördes samt vad som undersöktes, deltagarna kunde förhålla sig 
annorlunda än vad de gjort i vanliga fall. Dock märktes att trots förklaringar av vad som 
undersöktes och titeln på studien så fokuserade förskollärarna mycket på den fria leken 
och inte specifikt på förskollärarnas eget förhållningssätt i dessa situationer. Det 
upplevdes som att förskollärarna missuppfattat att det var de själva som observerades 
och som pratades om i intervjuerna, inte barnen och deras lek.  
 
Allwood och Erikson (2010) beskriver att objektivitet i en forskning är att föredra, men 
betonar att det inte är möjligt till 100 %. Objektiv innebär att forskningen ska vara fri 
från värderingar, förutfattade meningar, den ska vara mångsidig och opartisk. 
Författarna skriver att exempelvis genom val av forskningsfråga lägger forskaren en 
värdering i vad som är värt att forska om (a.a.). En kvalitativ forskning är alltid en 
produkt av en tolkningsprocess (Denscombe, 2016). Fördelarna med att använda sig av 
kvalitativ forskning enligt författaren är att forskningen grundas på forskningsfynd i den 
verkliga världen däremot kan dessa fynd starkt påverkas av forskaren själv. I analysen 
av kvalitativ data finns det en risk att forskaren tar den data som framkommit ur sin 
kontext så att denne får en annan betydelse, dock lyfter kvalitativ forskning att det finns 
möjlighet för många olika tolkningar. 
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6. Resultat 
Syftet med studien är att bidra med kunskap om pedagogernas förhållningssätt till 
barnen i den fria leken, i inne- respektive utemiljö. Studien inriktas på hur pedagogerna 
förhåller sig i den fria leken, vilka tankar de har om sitt förhållningssätt samt vilka 
möjligheter och dilemman pedagogerna lyfter med den fria leken. 
Frågeställningarna är: 

• På vilket sätt förhåller sig pedagogerna till barnen i den fria leken, i inne- 
respektive utemiljö? 

• Vilka möjligheter och dilemman kan pedagogerna se i den fria leken? 
• Vilka tankar har pedagogerna om sitt förhållningssätt, i inne- respektive 

utemiljö? 
 
Resultatet är strukturerat i fyra olika delar. Del 1 behandlar och utgår från de 
observationer som genomförts, det som observerats ute i fältet redovisas. Del 2 och del 
3 redovisar de intervjuer som genomförts, de svar som var relevanta tematiserades i 
underrubriker kopplade till det syfte och frågeställningar studien har. 
I del 4 får läsaren ta del av hur resultatet kopplas till det teoretiska ramverket.  
 

6.1 Pedagogernas förhållningssätt till barnen i den fria leken 
Nedan följer resultatet av de observationer som genomförts. 
 
6.1.1 Utemiljön 
Här redovisas de olika förhållningssätt som observerades i utemiljön på de båda 
förskolorna. 
 
Delaktig pedagog 
Delaktig pedagog avser i denna studie när pedagogen är med i leken, pedagogen är 
medlekare, hen är involverad i leken och har exempelvis en roll. Pedagogen befinner sig 
på barnens nivå eller sätter igång en lek som hen lockar barnen till. Pedagogen samtalar 
med barnen, om ett gemensamt intresse.  
 
Två pedagoger tar med sig fyra barn ut från gården och går en bit bort och tittar på en 
grävmaskin som barnen visat intresse för.(A) 
Vi hör att pedagogerna som går iväg med barnen samtalar om just grävmaskinen och 
det som barnen är intresserade av både när de går och när de kommer tillbaka. 
 
På förskola B befinner sig den enskilda pedagogen tillsammans med barnen. 
Pedagogerna samtalar med de barn hen har i närheten av sig. Pedagogerna tar fram 
material och öppnar boden som finns på gården. Pedagogerna går in i barnens lekar och 
leker på barnens villkor och nivå, de vuxna utmanar barnen och ställer frågor samt 
stöttar barnen.  
 
Ett barn som klättrar uppför en stege på en klätterställning, pedagogen står bakom 
barnet och tittar hela tiden på vad barnet gör samt håller händerna bakom och visar att 
hen är beredd om barnet skulle tappa greppet.(B) 
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Närvarande pedagog 
Närvarande pedagog innebär i denna studie när pedagogen fysiskt finns nära barnens 
lek. Pedagogen är observant på vad som händer runt omkring. Pedagogen är reaktiv, 
observerande och finns för barnen vid behov.  
 
På förskola A såg vi att pedagogerna befann sig på de platser där många barn befann 
sig. Pedagogerna samtalade med varandra och förhöll sig mer i bakgrunden till barnen. 
De fanns i barnens närhet och hade uppsikt på större delen av gården men deltog inte i 
barnens lekar.  
 
Flera yngre barn (åldrarna 1-3) befinner sig i en lekställning där det finns en trapp-
stege. Ett barn försöker sig på att klättra upp på stegen, en pedagog pratar med barnet 
om att hen hjälper barnet att gå upp genom att hålla barnet vid ryggen så barnet kan 
klättra själv. Barnet börjar klättra och till en början håller pedagogen handen vid 
ryggen, sen kommer en annan pedagog och de två börjar samtala, då stannar handen 
kvar i samma läge trots att barnet klättrar högre upp på trapp-stegen. Pedagogen ser 
sedan att barnet redan är uppe på plattformen.(A) 
 
Närvarande pedagog som blir delaktig i situationer 
På förskola A fanns flera pedagoger cirkulerande på gården. De samtalade med 
varandra och hade uppsikt. De hjälpte barn som sökte uppmärksamhet, behövde hjälp 
eller upprätthöll regler men gick sedan tillbaka för att prata med varandra.  
 
Två pedagoger står intill en rutschkana där flera barn åker. De samtalar med varandra, 
har uppsikt över de barn som befinner sig runtom samt påminner barnen om de regler 
som råder på förskolans gård.(A) 
 
På några platser som är lite utanför centrum på gården befinner sig barn ”själva”. 
Exempelvis en plats med några större stenar, en grillplats, en buske där barnen 
gömmer sig i. Hit går inte de vuxna om det inte hörs att de behövs.(A) 
 

6.1.2 Innemiljön 
Här redovisas de resultat som framkom vid observationerna inomhus på båda 
förskolorna. 
 
Delaktig pedagog 
På förskola A såg vi att pedagogerna i innemiljön satt tillsammans med barnen. De 
vuxna satt på golvet eller på stolar i närheten där barnen befann sig. Pedagogerna 
samtalar med såväl varandra som med barnen. De rimmar och ramsar, sjunger 
tillsammans med barnen. 
 
En pedagog sitter på golvet framför ett leksakskök, hen har ett barn i knät och samtalar 
samt är med i leken tillsammans med ett annat barn som är i leksaksköket.(A) 
 
Två barn visar intresse genom att peka på en plansch med olika slags fordon på. En 
pedagog satt i närheten och hör när barnen börjar samtala om de olika fordonen. 
Pedagogen går in i samtalet och hjälper barnen benämna de fordon som barnen pekar 
på som barnen inte har orden för.(A) 
 
På förskola B ser vi att barngruppen är uppdelad i smågrupper om ca fem barn (2 
åringar). Det finns en pedagog med i varje grupp. Pedagogerna på denna förskola 
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förhöll sig delaktiga i barnens fria lek, de sitter tillsammans med barnen i det rummet 
barnen befinner sig och blir inbjudna eller benämner, kommenterar och utmanar barnen 
i det de gör.  
 
Två barn befinner sig i en ”hemvrå” där de leker tillsammans. En pedagog sitter vid 
det lilla bordet i rummet och blir inbjuden i leken genom att få en ”kaffekopp” 
serverad. Pedagogen hjälper barnen sätta ord på olika saker som barnen hittar och gör 
i rummet samt som barnen pekar på.(B) 
 
Närvarande pedagog 
Inne hos de större barnen (3-5 år), på förskola A, sitter pedagogerna i närheten av 
barnen. De sitter på golvet eller stolar i närheten eller vid bordet. Pedagogerna är med 
barnen i det de gör. Exempelvis hjälper till att utveckla en lek på golvet, stoppar barn 
från att överskrida de regler som finns på förskolan och tar fram material som barnen 
efterfrågar men inte kommer åt själva.  
 
Många barn befinner sig i det stora lekrummet som är mellan avdelningarna. En 
pedagog kommer ut från avdelning som barnen tillhör, ställer sig mitt i rummet och 
tittar på vad barnen gör, och går sedan in på avdelningen igen.(A) 

 
På förskola B är pedagogerna i vissa fall närvarande. Exempelvis när de skriver i 
schemat eller brygger kaffe. Pedagogerna upprätthåller de regler som finns på förskolan, 
men är inte delaktiga i barnens lek.  
 
Ett barn kör runt med en dockvagn. Barnet kör ut från rummet där vagnen från början 
stod och börjar köra runt på hela avdelningen. En pedagog stoppar barnet och berättar 
att vagnen ska vara i just det rummet och leder in barnet och vagnen dit igen. Sedan 
går pedagogen iväg.(B) 
 

6.1.3 Dagens IT-påverkan 
Här följer situationer som observerats, men som också kom upp vid intervjuerna.  
 
På båda förskolorna såg vi vid flera tillfällen att den privata telefonen användes. 
Pedagogerna sms:ade, svarade på och ringde privata samtal, visade bilder för kollegor 
med mera då barnen hade fri lek. På förskola B finns trots detta en mobilpolicy som 
förtydligar att den privata telefonen inte ska användas förutom på raster.  
 
Pedagogerna tar ibland under den fria leken fram sin lärplatta och säger att de både 
kan göra dokumentationer/kolla mailen eller något annat som de inte hunnit men 
behöver göra. (A & B) 
 
Två barn sitter i sandlådan och gör sandkakor. En pedagog sitter bredvid barnen och 
samtalar med de. Pedagogen tar plötsligt upp sin telefon ur fickan, tittar på den en liten 
stund sedan lägger hen ned den och fortsätter samtala med barnen.(B) 
 
På förskola A tar förskollärarna upp i intervjuerna att de kan sätta sig och göra 
exempelvis dokumentationer på golvet i närheten av barnen i den fria leken; 
“... visst det händer ibland att man sitter å gör nånting annat å tänker men ja sätter mig 
här på golvet så kan jag greja med paddan eller dokumentationen under tiden men 
egentligen så är inte de så bra för du har ju hjärnan på nånting annat så du är ändå 
inte liksom med…”(Informant 3) 
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6.1.4 Sammanfattning av observationerna 

Pedagogerna som vi observerat på de båda förskolorna fanns under de tider som 
observerades mer eller mindre i närheten av barnen i den fria leken, såväl inne som ute. 
I innemiljön såg vi att pedagogerna var delaktiga i barnens fria lek. I utemiljön 
observerades pedagogerna som närvarande och i bakgrunden till barnens fria lek. Vi såg 
också att den fria leken var ett tillfälle för pedagogerna att använda dagens IT-resurser 
för såväl verksamhet- som privat bruk.  

6.2 Förskollärarnas tankar om den fria leken 
Följande två punkter (6.2 och 6.3) är resultat av de intervjuer som genomförts, relevanta 
svar ur empirin har rensats ur och tematiserats utefter likheter och skillnader. 
 
Direkt nedan följer resultatet av delar av intervjuerna, där svaren återspeglar de 
möjligheter och dilemman som förskollärarna såg i den fria leken. 
 

6.2.1 Möjligheter i den fria leken 
Här har de svar om vilka möjligheter förskollärarna ser om den fria leken samlats.  
 
Flera förskollärare sa vid intervjuerna att de i den fria leken ser barns lärande och 
utveckling, de vuxna ser barns sociala samspel och hur barn leker och behandlar 
varandra, samt hur man kan bygga vidare på och utveckla barns lärande. En 
förskollärare nämner att i princip alla de mål som finns i läroplanen kan koppla till den 
fria leken samt att man kan se om ett barn kan vara i behov av extra stöd. Flera 
förskollärare lyfter också att i den fria leken observerar pedagogerna för att synliggöra 
barns lärprocesser, att lärande sker hela tiden.  
 
“Fria leken det är förskolan idag, så om du tittar på den här ute ”idag har vi bara lekt” 
(Se bilaga D) alltså du får ju in hur mycket som helst, läroplanens alla mål hur lätt som 
helst. Det gäller ju bara att ta till vara på det på rätt sätt” (Informant 2) 
 
”… man får inte glömma bort den fria leken känner jag spontant den är väldigt viktig, 
jag skrev ut en pappersgrej nån gång där det står ”har ni bara lek i idag”(Se bilaga D) 
så står det liksom alla grejer som dom lär sig i den fria leken, vad den fria leken 
innehåller och den innehåller så mycket viktigt för barnen så att jag tycker den ska 
spela ganska stor roll på förskolan också” (Informant 4) 
I de två övre citaten lyfter förskollärarna värdet av den fria leken i förskolan. De ser 
stora möjligheter i den fria leken och kan koppla dessa till de styrdokument som finns 
inom förskolan.  
 
“Det är ju ändå fri lek så dom ska ju kunna hitta eller försöka hitta lite nya intressen 
och lite nya vänner” (Informant 1) 
Den här förskolläraren ser möjligheter för barnen att i den fria leken hitta nya vänner 
och intressen, detta ställer dock vi oss frågade till då våra erfarenheter tyder på att 
barnen väljer sina intressen och det som redan är tryggt för de.  
 

6.2.2 Dilemman i den fria leken 
Här är resultaten av de dilemman som förskollärarna nämnde om den fria leken.  
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Flera av de förskollärare som intervjuats lyfte att det är en smal gräns mellan att gå in 
och stödja eller störa barnens lek, vilket de ser som ett dilemma i den fria leken. 
Förskollärarna sa att pedagogen kan gå in i barnens lek och störa för mycket, eller ta 
över leken. Att det kan bli lek mellan pedagog och barn, istället för mellan olika barn. 
Förskollärarna sa också att pedagogen kan ”klampa in” i barnens lek och förstöra leken 
utan att se vad barnen egentligen gör, för att exempelvis upprätthåller regler. En 
förskollärare nämner att pedagogen kan påverka leken genom att bara sitta och 
observera den, att barnen känner på sig att de bli ”ut-tittade”.  
 
”dels så kan man stoppa upp leken, att dom liksom störs av att man sitter där och dom 
kanske testar mer om en vuxen är där, det kanske hämmar leken lite grann ibland och 
det kan också vara att barnen blir mer fokuserad på mig som vuxen att det blir mer 
pedagog – barn lek i stället för barn – barn” (Informant 4) 
 
“... jag tycker barn har svårare att leka idag, det kanske också har att göra med, 
paddor, datorer, tekniska IT, men där är vi så viktiga, det är där vi kommer in med våra 
miljöer, hur vi ska locka, hur vi ska visa…” (Informant 2) 
Vidare här sa förskolläraren att i yrket kan de idag behöva ”lära” barnen att leka. Att 
barn ibland inte förstår lekregler och leksignaler. 

6.3 Förskollärarnas tankar om sitt förhållningssätt 
Här följer delar av resultatet som visar på olika tankar om förskollärarens 
förhållningssätt, vilka dilemman som de ser i den fria leken samt förskollärarnas tankar 
kring sitt förhållningssätt i inne- respektive utemiljö.  
 

6.3.1 Delaktig i den fria leken 
Här är resultatet från intervjuerna där förskollärarna belyser deras egen delaktighet i 
barnens fria lek.  
 
Flera förskollärare förklarade under intervjuerna att deras förhållningssätt i den fria 
leken innebär att vara medskapare, att hjälpa, uppmuntra och stödja barnen i leken. 
Pedagogen är ett föredöme för barnen och hen ska finnas i barnens lek för att utmana 
och hjälpa barnen i konflikter. Förskollärarna sa att pedagogen behöver vara delaktig i 
barnens lek för att lära barnen att leka, kunna utmana barnen och ställa frågor i leken.  
 
” … man ska ha en medvetenhet som pedagog när man är i den fria leken, att inte gå in 
å styra eller tvärtom, men däremot kan man behöva hjälpa barnen att va ett hjälplag i 
leken, bara att se att dom förstår turtagning, de kan va språk, de kan va olika 
komponenter som gör att du som pedagog behöver se” (Informant 5) 
 
“... eller tillfrågad. Å då ska man se det som en ära att få vara med.. inte ofta man får 
men att det är viktigt att vi går in på rätt sätt, förhållningssätt handlar ju om det, 
värdegrundens förhållningssätt...” (Informant 2) 
 
“... där får man kanske gå in i och leka, och fantisera upp en lek och man kanske leker 
tjuv och polis eller man, asså man pratar och förklarar och visar, det är 
jätteviktigt”(Informant 2)  
Innan här pratade förskolläraren om när ett barn “inte kan” leka själv, då ska pedagogen 
vara delaktig i leken och förklara och visa barnet “hur” leken går till. 
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”… eller om nån sitter där ensam då ska jag ju se till så att den inte behöver sitta där 
ensam ibland räcker det med att man bara sätter dom i knät eller så kan jag börja 
bygga med någonting, genom att jag börjar bygga med den här som är ensam så 
kommer det kanske till fler... då skapar man en lek fast dom omedvetet förstår att jag 
har kört igång den men då kanske man kan få dit några fler så den här inte behöver 
vara själv eller om det är väldigt stökigt så kan jag sätta mig vid dockvrån eller till 
exempel barbie huset och börja klä på dockorna där å helt plötsligt har man ett helt 
gäng där och då har man skapat igång en lek men sen går jag därifrån” (Informant 3) 
 

6.3.2 Närvarande till den fria leken 
Denna del i resultatet visar på de tankar som förskollärarna har om att vara en 
närvarande förskollärare som inte är direkt delaktig i barnens fria lek.  
 
Flera förskollärare förklarade att pedagogen behöver vara lyhörd i den fria leken. Även 
att pedagogen bör vara närvarande och bromsa barnen om de överskrider de regler som 
finns på förskolan eller om leken går överstyr. En förskollärare sa att pedagogen inte 
ska lägga sig i barnens lek, och istället vara lyhörd och stå bredvid för att låta barnen 
själva styra upp något som har gått fel. Nästan alla förskollärare lyfter att pedagogen 
behöver eller ska observera den fria leken.  
 
”… syftet är alltid det som styr, är syftet att ett barn behöver hjälp i en lekfrekvens då 
måste jag gå in å hjälpa vidare i den lek frekvensen för att se hur kommer den vidare, 
hur får den en förståelse för så att man inte fastnar” (Informant 5) 
 
“Jag ska ju bara vara som en lite assistent som far runt om det är så att dom behöver 
min hjälp å plocka fram vatten eller nånting sånt... ibland om de blir nån konflikt så 
finns jag ju där å jag kanske har sett vad det är som har hänt så jag är ju egentligen 
bara där för att övervaka det lite” (Informant 3)  
 

6.3.3 Förskollärarnas tankar om dilemman i sitt förhållningssätt i den fria 
leken 

Här är några dilemman som framkom under intervjuerna. 
 
”Att när man går in i en lek så går man in på rätt sätt och rätt attityd [...] jag att man 
går in med rätt attityd så att barnen känner att jag duger, jag duger fortfarande och vi 
kan fortsätta leka okej vi kanske kan ändra å du får vara med men att man går in med 
en attityd så barnen känner att trygghet […] trygghet och att jag går in när det behövs, 
rätt läge och med rätt attityd” (Informant 2) 
 
Flera förskollärare lyfter att det är en balansgång mellan att gå in och störa eller förstöra 
leken och att faktiskt stödja och utveckla barnens lek. Att de inte vill gå in plötsligt med 
ett hårt förhållningssätt som kan förstöra leken, de nämner också att det kan vara svårt 
att veta vad som är fel och rätt i olika situationer. 
 

6.3.4 Lika såväl inne som ute? 
Nedan är de tankar och föreställningar förskollärarna hade om huruvida de förhåller sig 
lika till och i barnens fria lek, beroende på om gruppen befinner sig inne eller ute på 
förskolan.  
 
Vissa förskollärare på förskola A svarar i vissa situationer och på vissa frågor att det 
antagligen är skillnad på förhållningssättet, att inne förhåller sig pedagogerna mer 
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iakttagande, pedagogerna är mer nära barnen och delaktiga i leken. Samma förskollärare 
uttalade att ute får barnen springa runt, förhållningssättet ute är mer fritt och löst men 
det kan vara olika mellan pedagogerna. De förklarade också att pedagogerna alltid finns 
närvarande för att hjälpa barnen men att de förhåller sig mer i bakgrunden. En 
förskollärare på förskola A lyfter dock att förhållningssättet är och ska vara samma 
oberoende av vart gruppen av pedagoger och barn befinner sig. 
 
“förhållningssättet ska ju inte vara annorlunda inne eller ute, det ska vara lockande, 
njutfullt, det ska vara lärorikt ute, det ska vara samma mål egentligen på ett annat sätt, 
en annan miljö ute så att säga. Men själva tanken och själva sättet att tänka och 
uppträda som pedagog är likadant som ute och inne…” (Informant 2) 
 
“Nee, jag tror inte det, och barnen är ju så pass små också så jag tror inte vi har något 
särskilt eller speciellt förhållningssätt så” (Informant 3)  
Detta svar tyckte vi var väldigt intressant och vidare diskussioner kommer i 
diskussions-kapitlet.  
 
På förskola B lyfte förskollärarna att de förhåller sig olika beroende på om de befinner 
sig inne eller ute. De sa att det inne är mer styrt och uppdelat, att pedagogerna är mer 
delaktiga och nära barnen. Medan ute kan barnen befinna sig i större grupper och 
pedagogerna kan backa.  
 
”alltså inne är de nog mer styrt oftast på grund av att de är platsbrist eller de är ju inte 
brist men mindre ytan att röra sig på och för att behålla lugnet i barngruppen så krävs 
det att de är lite mer styrt och mer att man är uppdelad, ute är de ju att man kan vara i 
större grupper å lite mer så…” (Informant 4) 
 
”Inne tror jag att det är mer styrt och att man sitter mer i det rummet man är. Ute är de 
mer barnen rör sig mer de är större områden rör sig mer fritt och där tror jag att som 
pedagog är vi mer närvarande inomhus än utomhus men det ska man vara observant 
på, för man ska vara lika närvarande utomhus. Men jag tror att de blir att man tappar 
dom” (Informant 5) 

6.4 Analys 
Här följer en sammanfattning av resultatet i relation till de teorier och begrepp som har 
förklarats tidigare i studien. 
 
En förskollärare lyfte att de ute kan släppa barnen lite mer än vad de gör inne, vilket 
även framkommer i observationerna och kan kopplas till Vygotskijs teorier om lärande 
där barn får leka och lära tillsammans. I observationerna framkom det också att 
pedagogerna på de båda förskolorna finns mer eller mindre i närheten av barnen, både 
då de befann sig inne på förskolan eller ute på gården. Vygotskijs teori om lärande kan 
översättas här då pedagogerna fanns närvarande och hjälpte barn vid behov, när barnen 
efterfrågade hjälp eller när pedagogerna såg att stöttning behövdes. Situationerna kan 
även tydas i relation till scaffolding, vilket innebär att den mer kunnige stöttar barnet 
när problem eller dilemman dyker upp. Observationer visade att pedagogerna 
interagerade med barnen både i innemiljö och utemiljö, pedagogerna gick in i barnens 
lek, sjöng och ramsade tillsammans vilket kopplas till såväl Vygotskijs teorier om 
lärande, då barn och vuxna lär och utvecklas tillsammans, men också PUZ då den vuxna 
kan utveckla och förstärka kunskaper hos barnet. Ett exempel från observationerna är: 
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Två barn visar intresse genom att peka på en plansch med olika slaga fordon på. En 
pedagog satt i närheten och hör när barnen börjar samtala om de olika fordonen. 
Pedagogen går in i samtalet och hjälper barnen benämna de fordon som barnen pekar 
på som barnen inte har orden för.(A) 
 
Förskollärarna beskrev under intervjuerna möjligheter i den fria leken, att det alltid 
finns ett lärande och att barn lär av att socialt vara med varandra. Vygotskijs teorier om 
lärande betonar att människan lär tillsammans, lärande sker i samspel med andra. 
Förskollärarna sa också att de i leken kan upptäcka om ett barn kan behöva extra stöd, 
vilket kan kopplas till såväl scaffolding som PUZ då barnet behöver någon som stöttar 
hen men även någon mer kunnig bredvid sig som kan hjälpa barnet till nästa nivå. En 
förskollärare sa vid intervjun att i princip hela läroplanen kan kopplas till och i den fria 
leken. Läroplanen utgår till stor del från Vygotskijs teorier om lärande. En annan 
förskollärare lyfte att hen kan stå bredvid barnen och låta barnen själva försöka lösa en 
situation, hen sa att förskolläraren ska finnas i närheten. Detta kopplas till scaffolding då 
vi antar att förskolläraren tidigare har varit med och löst konflikten åt och tillsammans 
med barnen och nu lämnar hen det till barnen själva att försöka lösa det men att 
förskolläraren finns närvarande.  
 
Flera förskollärare uttalade att pedagogen ska vara delaktig i barnens lek, även PUZ 
beskriver att den som har mer kunskap kan hjälpa till och stötta andra till att kunna mer 
och utvecklas. En förskollärare lyfte ett exempel med leken ”Tjuv och polis” (se sid. 
19), detta kan förstås i relation till PUZ där den som har mer kunskap hjälper den andra 
att förstå, situationen kan senare även innefatta scaffolding om den vuxna låter barnet 
tillsammans med andra barn leka denna lek men att hen finns i bakgrunden och hjälper 
till vid behov för att sedan “lämna” helt. En förskollärare belyste att förskollärare ska gå 
med i leken, ställa frågor till barnen och utmana dem, vilket kan tydas till Vygotskijs 
lärande teorier, där barn och vuxna lär och utvecklas tillsammans, men också till PUZ 
då den vuxna utmanar barnen vidare i leken. En annan förskollärare lyfte att hen kan 
sätta igång en aktivitet för att påbörja en lek hos barnen om de ”inte leker” (se sid. 19-
20), exempelvis sätta sig vid dockvån och då uppmärksammas barnen och kommer dit 
och leker, förskolläraren lämnar sedan leken och överlämnar den till barnen. Denna 
situation kan kopplas till scaffolding då den vuxna stöttar barnen i leken, hen hjälper till 
att påbörja en lek för att sedan lämna och ge barnen frihet att utveckla leken som de 
själva vill. I intervjuerna sa dock flera förskollärare att det är svårt att veta när och hur 
de ska finnas och stötta barnet, utan att ta över eller förstöra istället vilket kan vara en 
negativ konsekvens av scaffolding, att den vuxna inte alltid kan eller ska finnas delaktig 
i barnens lek. En förskollärare lyfte att de vuxna även påverkar leken genom att endast 
sitta och observera den.  

6.5 Resultatsammanfattning 
Nedan följer en kort sammanfattning av det resultat som visade sig i studien, kopplat till 
de frågeställningar som studien utgår från. 
 
På vilket sätt förhåller sig pedagogerna till barnen i den fria leken, i inne- 
respektive utemiljön? 
Resultatet påvisar att pedagogerna som observerats förhöll sig både delaktiga och 
närvarande till barnen i deras fria lek. Pedagogerna som var delaktiga visade intresse 
och nyfikenhet på barnens lek, de förhöll sig som medlekare på barnens villkor och 
intog barnens perspektiv. Det blev också tydligt att när pedagogerna förföll sig 
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närvarande gick de in emellanåt och blev delaktiga i både leken och stöttade barnen, de 
stod i bakgrunden av barnen och verkade observera barnens lek, hade uppsikt över all 
den lek som förekom på förskolegården. Med stöd i resultatet av observationerna 
konstateras även att pedagogen inte förhöll sig lika hela tiden.  
 
Vilka möjligheter och dilemman kan pedagogerna se i den fria leken? 
Flera förskollärare betonade värdet i leken och såg möjligheterna i den fria leken, att det 
hela tiden sker ett lärande i allt barnen gör i den fria leken. Däremot lyfte de också som 
en svårighet att verkligen se vad det är barnen leker innan de går in som regelupprättare 
eller avbryter en lek som ”inte fungerar”. Förskollärarna såg möjligheter i att barn lär 
sig väldigt mycket i den fria leken, att pedagogerna kan se intressen och utveckling i 
den fria leken. De dilemman som framkom var främst hur förskolläraren bör gå in i 
leken och när den vuxna kan går in i leken utan att styra för mycket eller helt enkelt 
förstöra leken.  
 
Vilka tankar har pedagogerna om sitt förhållningssätt, inne respektive ute? 
Informanterna beskrev att delaktighet i leken är av stor betydelse för såväl barnen som 
för de vuxna. Att vara en delaktig pedagog i leken innebär enligt informanterna att 
pedagogen är medlekare, lockar och utmanar barnen i deras lek. Informanterna lyfte 
också att närvaro till leken är betydelsefullt, att pedagogerna finns närvarande till 
barnens lek, är lyhörda och observerande. Informanterna belyste dock att pedagogen 
ibland behöver vara reaktiv men alltid finnas närvarande och redo att hjälpa barnen vid 
behov. Flera informanter nämnde även svårigheten i sitt förhållningssätt att handla i 
leken utan att förstöra eller ta över barnens fria lek, att gå in och styra upp en lek utan 
att leken avslutas. Informanterna var kluvna vid hur förhållningssättet inne respektive 
ute är och ska vara. Vissa sa att det ska vara lika oavsett vart pedagogen befinner sig 
medan andra förklarade att det är olika ute och inne, vilket också framkom i 
observationerna.  
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7. Diskussion 
Syfte är att bidra med kunskap om pedagogernas förhållningssätt till barnen i den fria 
leken, i inne- respektive utemiljön. Studien inriktas på hur pedagogerna förhåller sig i 
den fria leken, vilka tankar de har om sitt förhållningssätt samt vilka möjligheter och 
dilemman pedagogerna lyfter i den fria leken. 
 
I detta kapitel förs en diskussion om det resultat som vi ser mest intressant från denna 
studie, i relation till den tidigare forskning och litteratur som varit relevant i studien.  

7.1 Observationerna 
Här följer en diskussion om de olika förhållningssätt som visade sig i resultatet från 
observationerna, det förs även en diskussion angående pedagogers IT-användning i 
förskolan. 
 

7.1.1 Pedagogernas delaktighet i den fria leken 
På förskola A observerades att pedagogerna förhöll sig delaktiga i den fria leken 
inomhus och närvarande i utemiljön. Det trots att en informant sa att de både ska och 
faktiskt förhåller sig på samma sätt såväl ute som inne. Tsai´s (2015) resultat visade att 
pedagogers deltagande påverkas av att pedagogen har olika krav i olika situationer. 
Dock lyfter Granberg (2000) att pedagogiken inte endast som ska vara något som 
pedagoger praktiserar inomhus. Inomhus observerades däremot att pedagogerna var 
väldigt aktiva och delaktiga i barnens fria lek. Pedagogerna gav stöd och uppmuntrade 
barnen till närhet vid behov och satte igång samt inspirerade barnen till lekar, vilket 
också Granberg (2000) betonar som betydelsefullt, att pedagogerna bör ta barnens 
perspektiv och ge barnen tid. Även Öhman (2011) beskriver en positiv lärarinblandning, 
vilket kan förstås i relation till de observationer där pedagogerna var delaktiga i den fria 
leken och hade möjlighet till att bidra till barnens intresse och att leken blev längre och 
fördjupad.  
 
På förskola B observerades att pedagogerna var i delaktiga i barnens fria lek såväl ute 
som inne, pedagogerna uppmuntrade och stöttade barnen samt visade intresse för 
barnens lek. Norén-Björn (1985) och Granberg (2000) skriver om begreppet medlekare, 
vilket innebär att pedagogen ska vara med i leken tillsammans med barnen. Dock lyfter 
Öhman (2011) att det är en skör gräns mellan att stödja och störa leken. I intervjuerna sa 
dock förskollärarna från denna förskola att de förhåller sig olika beroende på om de 
befinner sig inne eller ute. Dessa resultat finner vi väldigt intressanta. På ena förskolan 
där förskollärare sa att de inte förhåller sig olika, visade observationerna att det är olika. 
Men på den andra förskolan där pedagogerna inte förhöll sig olika, påstod 
förskollärarna i intervjuerna att de faktiskt förhåller sig olika. Det väckte nya frågor och 
fördjupat intresse, hur medvetna pedagogerna egentligen är om sitt förhållningssätt till 
och i den fria leken? 
 
Åldern på barnen kan ha spelat roll i observationerna gjorda i utemiljön. På förskola A 
befann sig barn i åldrarna 1-5 år i utemiljön, men på förskola B hade de pedagoger som 
observerades endast 2 åringar med sig ute. Granberg (2000) lyfter att främst små barn 
behöver en vuxen närvarande och delaktig. Den vuxna behöver finnas som stöd för 
barnen och sätta ord på deras handlingar (a.a.).  
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I relation till Fleer´s (2015) forskning kopplas kategorin I närhet till barns lek till 
förskola A´s förhållningssätt i innemiljön. Förskola B´s förhållningssätt såväl inne som 
ute kan kopplas till kategorin Läraren vill upprätthålla gemensam lek i barngruppen.  
Utifrån Tsai´s (2015) studie kopplas kategorierna; som stöd och vägledning som svar på 
barnens önskemål samt svarar på barnens önskan genom att spontant delta, till det som 
observerats på förskola B.  
 

7.1.2 Närvarande pedagoger i den fria leken 
På förskola A var pedagogerna närvarande i utemiljön vilket kan kopplas till den 
”gårdspedagogik” som Knutsdotter Olofsson (1991) beskriver. Pedagogerna stog 
passivt men hjälpte till vid behov. Norén- Björn (1985) skriver att pedagogerna i hennes 
forskning förhöll sig mer i bakgrunden och lät barnen vara i fred i den fria leken. 
Observationer på förskola A visade också att det fanns barn som lekte för sig själva på 
undangömda ställen. Granberg (2000) lyfter att barn behöver ställen att leka ostört på. 
Förhållningssättet i utemiljön på förskola A kan förstås i relation till Fleer´s (2015) 
kategori Läraren följer barns lek. Utifrån Tsai´s (2015) studie kopplas följande 
förhållningssätt även till resultatet i studien: Påminner om de regler som gäller i 
klassrummet vid fri lek.  
 
Både Tsai (2015) och Eriksson Bergström (2013) belyser att pedagoger ibland framstår 
som regelupprättare. Det observerades på båda förskolorna, men framkom även i 
intervjuerna. Reglerna gjorde i dessa fall att barnens lek upphörde eller fortsatte på 
annan plats där pedagogerna inte såg. Båda författarna beskriver att pedagogers 
förhållningssätt kan vara fostran efter de regler pedagogerna bestämt i verksamheten 
(a.a.).  
 

7.1.3 IT i förskolans verksamhet 
Ett flertal tillfällen observerades där pedagogerna tog fram sina privata telefon eller satt 
med lärplattan, vilket ses som att pedagogen var närvarande i situationen men inte 
delaktig i barnens lek. Knutsdotter Olofsson (2009) skriver att pedagoger i dagens 
förskola ofta har tidsbrist vilket gör att de i den fria leken kan ”passa på” och göra 
sådant som de inte hunnit med tidigare (a.a.). Det kan vara att såväl visa en kollega 
något, höra av sig till familjen, kolla upp något kopplat till verksamheten eller göra en 
dokumentation (se sid. 17-18). Detta resultat finner vi som intressant, men o andra sidan 
också en svårighet av IT-hanteringen i dagens samhälle. Mycket i dagens samhälle utgår 
och finns i IT, och många har enligt vår mening inte lärt sig hur de kan hantera 
utrustningen. En förskollärare lyfte i intervjun att barn idag har väldigt mycket IT 
omkring sig i vardagen vilket enligt hen kan göra att barnen har svårt att leka. Då 
funderar vi över hur stor plats IT egentligen ska ta i förskolan?  

7.2 Intervjuerna 
Nedan diskuteras de möjligheter och dilemman förskollärarna såg kring den fria leken, 
även förskollärarnas tankar om sitt förhållningssätt lyfts och de dilemman förskollärarna 
nämnde. Ytterligare en diskussion förs om förskollärarnas tankar angående 
förhållningssättet i inne- respektive utemiljö.  
 

7.2.1 Möjligheter i den fria leken 
Flera informanter sa att i den fria leken finns många av de läroplansmål och de 
styrdokument som finns inom förskolans verksamhet. Ett flertal förskollärare förklarade 
i intervjuerna möjligheterna till att i den fria leken kunna utveckla barns lärande, att 
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barn lär sig leka tillsammans och lär sig hantera det sociala samspelet. Det är även något 
som Vygotskijs tankar om lärande står för, att barn lär tillsammans med andra. 
Informanterna uttalade också att de i den fria leken ser barns olika intressen som de kan 
bygga vidare på, de kan upptäcka ett lärande eller om något barn är i behov av extra 
stöd. För att få syn på barns kompetenser, utveckling och intressen påstår Öhman (2011) 
att pedagoger behöver vara delaktig (a.a.). Då flera informanter vid intervjuerna 
förklarade hur viktig och bra den fria leken är, skulle det var intressant att undersöka hur 
det är att endast ha fri lek på förskolan. Om det är denna tid som pedagogerna antyder 
att barn lär sig mest på varför inte endast använda sig av denna tid? 
 
En informant påstod i intervjuerna att i den fria leken ser hen en möjlighet för barnen att 
hitta nya intressen och nya vänner (se sid. 18). Vi ställer oss frågande till detta uttryck 
då det enligt våra erfarenheter är så att barn, framförallt de större (3-6 år) väljer att 
under den fria leken leka med de kompisar som de ”alltid” leker med samt gör saker 
som de redan är intresserade av. Under planerade aktiviteter/aktivitetstavlor kan barn 
däremot blandas, upptäcka och utmanas till nya erfarenheter och kontakter enligt vår 
mening.  
 

7.2.2 Dilemman i den fria leken 
Pedagoger inte ska lämna den fria leken helt till barnen beskriver Granberg (2000), små 
barn behöver en närvarande och delaktig vuxen. Resultatet från intervjuerna visar att det 
kan vara en smal gräns mellan att vara delaktig och att vara för delaktig och ta över 
barnens lek, denna problematik belyser även Öhman (2011) som skriver att det kan vara 
svårt för pedagogen att veta om hen stör eller förstör leken när hen går in i den. Flera 
informanter uttryckte i intervjuerna att de vuxna ibland kan gå in och styra leken för 
mycket, att leken blir på de vuxnas villkor och att leken blir verkligare än vad barnen 
lekte från början. Både Tsai (2015) och Fleer (2015) behandlar rollen där pedagogen 
endast går in och upprätthåller de regler som finns på förskolan. Informanterna påstod 
vid intervjuerna att det kan vara svårt att först observera vad det är barnen leker innan 
man som pedagog går in och avbryter leken på grund av att barnen överskrider de regler 
som förskolan har.  
 
Vi fann det intressant att det inte var någon i de intervjuer som genomförts som 
påpekade att förskolans ramar bestämmer när och vart barnen ska ha fri lek. Både 
Knutsdotter Olofsson (2009), Tullgren (2003) och Norén- Björn (1985) belyser att 
barnens tid för fri lek påverkas av de vuxna som avbryter leken, för såväl planerade 
aktiviteter som lunch. Även Gitz-Johansen (et al., 2001) redogör i deras studie för att 
tidsschemat i förskolan påverkar barnens fria lek (a.a.) vilket synliggjordes i 
observationerna då den fria leken avbröts på grund av planerade aktiviteter flera gånger, 
detta är intressant då informanterna i intervjuerna lyfte hur viktig och bra den fria leken 
är för barnen jämfört med planerade aktiviteter. 
 

7.2.4 Delaktighet i den fria leken 
Flera informanter förklarade att de ska vara medlekare och lekledare i barnens lek vilket 
även Vygotskij belyser, pedagoger ska vara medskapare i barnens lek, barn och vuxna 
ska lära tillsammans. Granberg (2000) betonar att små barn behöver en vuxen nära och 
delaktig som sätter ord på deras handlingar och upplevelser. Pedagoger behöver leka 
tillsammans med barnen och med det material som barnen leker med enligt Granberg 
(2000), pedagoger ska ge stöd och uppmuntran i leken. Informanter uttryckte också att 
den vuxna ska vara ett föredöme och kan visa ”hur” leken går till för barn som inte kan 
lekens signaler och regler. Granberg (2000) och Öhman (2011) beskriver att om 
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pedagoger deltar i leken kan de tillföra något. Flera informanter förklarade att de ska 
vara delaktiga i barnens fria lek men på ”rätt sätt”, att den vuxna ska finns där, locka 
och utmana barnen, informanterna beskrev även svårigheten med att vara för delaktig i 
barnens lek, det är en balansgång.  
 

7.2.5 Närvarande i den fria leken 
Informanterna lyfte att pedagogen i den fria leken behöver vara lyhörd och hjälpa 
barnen vid behov, men också att pedagogen ska finnas närvarande som en assistent. 
Flera informanter förklarade att de observerar barnens lek och finns närvarande vid 
behov. Fleer (2015) upptäckte i sin studie kategorin läraren följer barnens lek vilken 
betyder att pedagogen är observerande och närvarande till barnens lek.  
 

7.2.6 Dilemman pedagoger kan se i sitt förhållningssätt i den fria leken 
Informanterna uttryckte svårigheten med att gå in med ”rätt” attityd, att pedagogen 
behöver observera en lek innan hen går in och styr upp en lek eller påminner om de 
regler som barnen möjligtvis överskrider. Komplexiteten mellan att störa och stödja 
barns fria lek beskrivs av både Öhman (2011) och Knutsdotter Olofsson (1991) men 
också flera informanter lyfte detta i intervjuerna. Författarna förklarar att leken kan 
störas eller avbrytas av att pedagogen går in och påminner om de regler som finns på 
förskolan. Öhman (2011) betonar dock att pedagogen här bli mer som en vakt som 
övervakar barnens lek vilket även observationer visade, flera informanter sa också i 
intervjuerna exempelvis att de framförallt inne är ”tvungna” att se till att de regler som 
finns upprätthålls.  
 

7.2.7 Lika såväl i innemiljön som utemiljön? 
Flera informanter påstod att de förhåller sig mer fritt ute, medan en beskrev att det ska 
vara samma förhållningssätt oberoende om pedagogen är inne eller ute. Granberg 
(2000) betonar att i utemiljön behöver barnen ha yta att springa och köra racerlopp på 
samtidigt som de minsta ska kunna röra sig riskfritt på gården. Sandberg och Vuorinen 
(2008) förklarar att barnen ofta söker sig till utemiljön där det är mer fritt än inne där 
pedagogerna styr (a.a.) detta nämndes även i intervjuerna men observerades också vid 
vissa tillfällen. Informanterna förklarade att inne skulle barnen sitta still eller faktiskt 
leka något, medan ute fick de ”rasa runt” och röra sig. Informanterna lyfte att de kunde 
vara mer närvarande ute och att de inne är mer ”på varandra” och delaktiga i leken.  
 
En informant sa i intervjun att barnen är så små och pekade på att pedagogerna inte 
behöver har något särskilt förhållningssätt (se sid. 21), vilket vi ställer oss frågande till 
då förskollärare och pedagoger alltid behöver ha ett tydligt förhållningssätt till alla barn 
oavsett ålder enligt oss. I förskollärarens yrkesroll ingår att reflektera över sin roll som 
förebild för barnen och därmed utforma ett förhållningssätt som är anpassat till 
verksamheten.  
 

7.3 Avslutande diskussion 
Avslutningsvis följer här en redogörelse för studiens relevans till yrkesverksamheten, en 
kritisk diskussion om studien, upplevelser under studien samt förslag till vidare 
forskning.  
 
Denna studie har visat sig vara betydelsefull för yrkesverksamheten, främst för att 
synliggöra det förhållningssätt som finns i verksamheten som tidigare inte varit tydligt. 
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Det har för oss blivit tydligt att pedagoger kan ha olika förhållningssätt men också att 
pedagoger kan ha en tanke och handla på ett annat sätt. Genom att läsa denna studie kan 
pedagoger få syn på att det kan vara olika och då förhoppningsvis lyfta ett arbete för att 
deras tankar om förhållningssättet även ska lysa igenom i de handlingar de utför i 
verksamheten.  
 
Om en annan forskare skulle genomföra liknande studie, skulle denne få ett något 
annorlunda resultat då det är människor och händelser som studerats. De egna 
värderingar, identiteter och övertygelser påverkar också analysen av den data som 
samlats in. Vi bedömer dock att vi var medvetna om vår påverkan och kunde kontrollera 
den för att få en så opartisk undersökning och studie som möjligt. Det fanns egna 
uppfattningar och förutfattade meningar, trots det skrevs studien med öppna sinnen. Den 
metod som använts påverkar det resultat som framkommit, om exempelvis filmning av 
observationerna hade skett hade det möjligtvis framkommit andra resultat.  
 
Arbetet med denna studie har varit mycket intressant, observationer och intervjuer har 
givit många tankar och funderingar. Nya insikter har väckts och dessa vill vi ta med i 
vår framtida yrkesroll och lyfta frågan om förhållningssättet i och till den fria leken i 
våra framtida arbetslag.  
 

7.3.1 Förslag till vidare forskning 
• Förhållningssättet mer specifik i såväl inne som utemiljön 
• Stora respektive små barngruppers påverkan hos barnen i den fria leken 
• Lärplatta i förskola – hur påverkar denna pedagogers delaktighet i leken? 
• Lärplatta i vardagen, hur påverkar denna barnens inlärning? 
• Avbrott i fria leken, hur påverkar detta barnen? 
• Behov av styrda aktiviteter? Räcker det med ”bara” fri lek?
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I 
 

Bilagor 

Bilaga A Intervjufrågor 
 
Vad har du för utbildning? Hur gammal är du? Hur länge har du arbetat inom förskolan?  
 

1. När du hör begreppet fri lek, vad tänker du på då?  
2. Hur arbetar ni med den fria leken på er förskola? 
3. Hur mycket fri lek har ni på förskolan? Ungefärlig tid per dag ute och inne, lika 

mycket varje årstid? Vad är lagom enligt dig? Varför?  
4. Vad är ert mål med den fria leken? Vad har ni för tanken bakom?  
5. Vad gör barnen för aktiviteter under den fria leken?  

 
6. Hur ser du på din roll i den fria leken?  
7. Hur förhåller ni er i den fria leken? Vilken tanke har ni? 
8. Vilka egenskaper tycker du är viktiga för en pedagog i fria leken?  
9. Vilka dilemman kan du se i att vuxna deltar i den fria leken?  

 
10. Använder ni som pedagoger den fria leken som ett lärandetillfälle? Hur? 
11. Hur ser du på förhållandet mellan styrda aktiviteter och fri lek? Hur är det på din 

förskola?  
12. Finns det någon tanke om ni förhåller er olika beroende på om ni befinner er ute 

eller inne på förskolan? 
 

13. Varför ser miljön ut som den gör på er förskola? 
14. Hur väljer ni vilket material som ska finnas tillgängligt för barnen? 
15. På vilket sätt gynnar ert materialval barnens fria lek? 

 
 
Finns det något du vill tillägga eller fråga om innan vi avslutar? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 II 

Bilaga B Samtyckesblankett 
 
Vi heter Johanna Nilsson och Alice Blochmann, vi studerar till förskollärare vid 
Linneuniversitetet i Kalmar.  
Vi är nyfikna på förskollärares förhållningssätt till och i den fria leken. Vi kommer att 
använda oss av observationer och intervjuer på två olika förskolor, intervjuerna kommer 
vi spela in. Det material vi får in kommer endast att behandlas av oss samt endast i vårt 
examensarbete. Alla som medverkar i undersökningen garanteras anonymitet och vi har 
tystnadsplikt. Inspelningar och observationsanteckningar kommer förstöras efter slutfört 
arbete. 
Det är självklart frivilligt att delta i intervjun och du har när som helst möjlighet att 
avbryta din medverkan om du så önskar. Din medverkan är betydelsefull för vår studie. 
Du samtycker till att medverka i intervju genom att skriva på detta dokument.  
 

 

 

 

Ort och datum:_________________________________________________________ 
 
 
 
Underskrift: ___________________________________________________________  



  
 

 III 

Bilaga C Observationsprotokoll 
 
Vart befinner sig barnen Vart befinner sig 

förskollärarna 
Vad gör förskollärarna 

   

  



  
 

 IV 

Bilaga D ”Har du bara lekt idag?” 
Detta är den bild två av förskollärarna pratar om i intervjuerna. Här syns vad barn tränar 
på och har möjlighet att lära sig i leken. 
 

 


