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Abstrakt 
Syftet med studien är att bidra med kunskap om hur pedagoger i förskolan tar 
tillvara på den fria leken samt deras syn på fri lek och hur det kan kombineras med 
lärande. Syftet konkretiseras i två forskningsfrågor som besvaras i studien: ”Hur tar 
pedagogerna tillvara på barnens fria lek för att möjliggöra lärande?” samt ”På vilket 
sätt anser pedagogerna att den fria leken kan möjliggöra lärande?”. Insamlad data 
har analyserats utifrån Deweys och Vygotskijs perspektiv på lärande där begreppen 
learning by doing, scaffolding och proximala utvecklingszonen är i fokus. För att få 
en ökad förståelse om pedagogers användning av barnens fria lek samlas data in 
med hjälp av deltagande observationer samt semistrukturerade intervjuer. I studien 
deltar fyra pedagoger från en förskola i södra Sverige. Det framkommer i analysen 
att pedagogerna som deltar i studien ger barnen utrymme för fri lek under stora 
delar av dagen samt att de tar tillvara på barnens lek vid flera situationer och på 
olika sätt. Analysen visar också att pedagogernas användning av den fria leken 
främst handlar om stöttning och vägledning. Pedagogerna beskriver den fria leken 
som något barnen själva styr över och beskriver att de lär sig mycket om det sociala 
samspelet när de leker. Samtliga pedagoger beskriver leken som ett sätt för barnen 
att bearbeta tidigare upplevelser.  

Nyckelord 
Fri lek, fri lek i förskola, barns lek, lek som verktyg, lek och undervisning, free play 
preschool, barn och fri lek, lek, lekens betydelse, lekens innebörd  
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1. Inledning 
Under förskollärarutbildningen har lek och lärande varit en omfattande del som har 
inspirerat oss att studera lek och lärande med fokus på barnens fria lek. Leken ligger 
till grund för barnens utveckling, lärande och välbefinnande och ska ha en central 
plats i utbildningen (Skolverket 2018). I studien riktas uppmärksamheten mot barns 
lek och lärande, leken lyfts i många sammanhang fram som betydelsefull och den 
fria leken utgår ofta ifrån barnens intressen och upplevelser. I leken får barnen 
möjlighet att bearbeta intryck samt utveckla sin fantasi och sin förmåga att uppfatta 
sig själv andra människor (Skolverket 2018). I  studien är fri lek i fokus då vi har 
upplevt att det skiljer sig mellan förskolor hur pedagogerna (det vill säga all 
personal i barngrupp) talar om och agerar i barnens lek. Eidevald och Engdahl 
(2018) beskriver lekens innebörd som svårdefinierad. Den fria leken har sin 
särställning bland förskolepedagoger och lekforskare i Sverige, men förknippas ofta 
med barns egen aktivitet och anses ha en positiv inverkan till barns självkänsla 
(2018). Pramling och Wallerstedt (2019) lyfter idén om att barn ska få leka och 
utvecklas “naturligt”. Lek som form är omfattande och gör den därför svår att 
kontrollera till viss del. Trots att leken kan förstås i motsats till den målorienterade 
verksamheten behöver det fria inte vara plan- eller mållöst (2019). När vi beskriver 
fri lek definierar vi det som något barnen själva väljer och bestämmer över. Däremot 
är det inte sagt att vuxna inte kan delta i den fria leken, men det ska vara på barnens 
villkor där pedagogerna sedan kan använda leken som ett redskap. I forskning 
framhålls det att vissa förespråkar barnens rätt att leka ostört från vuxna, medan 
andra lyfter möjligheter att integrera lek och undervisning (Björklund & Palmér 
2019). Eidevald och Engdahl (2018) beskriver att leken kan ses som en 
sysselsättning barnen ägnar sig åt där de vuxna inte är delaktiga utan istället gör 
andra saker i verksamheten. Med våra tidigare erfarenheter har vi blivit inspirerade 
att undersöka hur pedagogerna förhåller sig till den fria leken i relation till lärande.  

Undervisning har fått en central plats i den nya läroplanen för förskolan. 
“Undervisningen ska utgå från ett innehåll som är planerat eller uppstår spontant 
eftersom barns utveckling och lärande sker hela tiden” (Skolverket 2018:7). I och 
med att undervisning nu har en större plats i läroplanen så ligger ansvaret hos 
förskollärarna att finna olika möjligheter till att skapa undervisningssituationer i 
förskolan. Leken kan vara en väg in för att möjliggöra undervisning utifrån barnens 
intressen och upplevelser. I Skolverket (2011) beskrivs det att förskolan är en plats 
som ska inspirera barnen att utforska omvärlden, och som pedagog gäller det att ta 
tillvara på barnens upptäckter för att framhålla deras kompetens. För att det ska vara 
möjligt att utforska omvärlden är det viktigt att barnen känner lust och glädje i 
lärandet (2011). I 8 kap. 2§ av Skollagen (SFS 2010:800) står det att förskolan ska 
stimulera barns utveckling och lärande där barnen ska erbjudas en trygg omsorg 
samt att verksamheten ska utgå ifrån barnet och deras behov. För att undervisningen 
ska vara lustfylld för barnen handlar det om att pedagogerna måste se, lyssna och 
vara responsiva på vad barnen gör i verksamheten och anpassa undervisningen efter 
deras intresse (Eidevald & Engdahl 2018). 
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2. Syfte och forskningsfrågor  
Syftet med studien är att bidra med kunskap om hur pedagogerna är aktiva och 
använder sig av barnens fria lek för att främja lärande. Målet är att få syn på den fria 
lekens möjligheter, såväl i spontana som i planerade situationer.  

Utifrån syftet har två forskningsfrågor konkretiserats: 

1. Hur tar pedagogerna tillvara på barnens fria lek för att möjliggöra lärande? 
2. På vilket sätt anser pedagogerna att den fria leken kan möjliggöra lärande? 
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3. Bakgrund 
Följande avsnitt redogör för hur leken betraktas i förskolan, genom relevant 
litteratur och styrdokument för att förstå vikten av fri lek och hur den kan integreras 
med undervisning.  

3.1. Lekens innebörd - vikten av fri lek  
”Barn leker om de inte måste göra något annat” (Eidevald & Engdahl 2018:50). Lek 
är något som ofta förknippas med barnens egna aktiviteter och att den kan bidra till 
barnens självkänsla, lärande och utveckling på ett positivt sätt. Typiska kännetecken 
för lek är samförstånd, turtagning och ömsesidighet. Det är av vikt att skilja på när 
det är lek och när det är allvar, det viktigaste är alltid att ha roligt tillsammans. Om 
barnen inte har lärt sig lekens tre grundregler finns det en risk att de kommer ha 
svårt att leka med andra barn (Eidevald & Engdahl 2018). Leken har särskilda drag 
för att kunna kallas just lek, såsom att det är något som är lustbetonat och glädjefyllt 
för barnen. Lek handlar om att det skapas en viss ordning med regler, att den 
rymmer spänning för barnen samt att det är en förberedelse inför vuxenlivet 
(Lillemyr 2002). I läroplanen för förskolan (Skolverket 2018) beskrivs det att lek i 
sig är viktig för barnen. Där får de möjlighet att imitera, fantisera och bearbeta 
intryck. Leken stimulerar även barnens fantasi och inlevelse. Lek kan bland annat 
utmana och stimulera barnens motorik, kommunikation och samarbete. Det är 
därför av vikt att barnen får tid, rum och ro att hitta på lekar (2018).  

Lek beskrivs som någonting barnen kan ta hand om själva då vuxna ofta ser barnen 
som kompetenta och därför läggs inte någon extra tid på att skapa lekmiljöer som 
kan inspirera barnens lust till att leka. En vanlig inställning till barns lek som har 
uppmärksammats är att vuxna är passiva där tron är att barnen själva kan 
upprätthålla leken samt att barnens egna lek kan ge de vuxna en lucka att göra andra 
saker, som inte rör det barnen håller på med (Eidevald & Engdahl 2018). I en studie 
som utförts på en förskola har det uppmärksammats att leken ofta blivit avbruten av 
vuxna, dels nödvändiga avbrott såsom lunch och mellanmål, men även avbrott för 
andra styrda aktiviteter som sker i verksamheten. Utifrån vad som har 
uppmärksammats gjordes en förändring i hur barnen blev bemötta i sin lek. 
Pedagogerna på förskolan gav leken större utrymme och fokuserade på tre principer: 
ge barnen tid för lek, inte störa dem i deras lek samt att ofta delta i barnens lek. 
Utifrån de principerna resulterade det i att det endast var samling och lunch med 
vila som hade fasta tider på dagen, där avbrott gjordes i barnens pågående lek. 
Resterande tid på dagen delades in i två lekpass där pedagogerna var delaktiga i 
barnens lek som de själva hade tagit initiativ till. På så sätt skapas en pedagogisk 
chans för de vuxna att påverka, förklara och förtydliga för barnen när de leker 
tillsammans med dem. Det är de vuxnas inställning till barn, lek och lekfullhet som 
är av betydelse för att leken ska kunna frodas i barngruppen. Genom att ha det 
förhållningssättet så hamnar barnen och deras lek i fokus. De viktigaste delarna 
utifrån det förhållningssättet är att delta i barnens görande, att vara tillåtande, att 
vara medveten om att lekkoder och lekregler måste läras samt att skapa en atmosfär 
av trygghet och glädje (Knutsdotter Olofsson 2017). Om leken ska användas som 
pedagogisk metod är det av vikt att vuxna tar barnens lek på allvar. Det är 
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betydande att pedagoger har en grundlig kunskap om barns lek samt att de har 
respekt för leken som barnens värld. När pedagogen går in och deltar i barnens lek 
kommer dennes grundsyn och grundläggande uppfattning om barn och lek påverka 
hur pedagogen går in i leken. Om en vuxen går in i leken med dominans kan det 
leda till att den pågående leksituationen tas ifrån barnen (Lillemyr 2002).  

3.2. Att integrera undervisning i barnens lek  
Lek och lärande kan skilja sig åt då lärande har en högre status och ägnas mer tid. 
Tidigare hade leken ett större värde i sig och idag riskerar den att bli underordnad 
det formaliserade lärandet och därför ges leken mindre tid och utrymme i 
verksamheten (Eidevald & Engdahl 2018). Eidevald och Engdahl (2018:60) lyfter 
ett exempel av hur uppdelningen av lek och lärande kan se ut: ”det pågår viktiga 
saker som syftar till lärande och att barnen ”sedan kan få leka fritt”. I exemplet 
framgår det hur leken indirekt blir underordnad lärandet. Vidare lyfts det att 
utbildningen i förskolan behöver preciseras i relation till förskolans uppdrag och syn 
på lek så att inte förskolan riskerar att bli skolifierad. Leken är grundläggande och 
där har vuxna en avgörande roll för att säkra barns rätt till lek (2018).  

När undervisning sker har pedagogen ett mål med barns lärande och skapar 
situationer där barnen lär eller tar tillvara på situationer som uppkommer spontant 
för att möjliggöra lärande. I undervisningssituationer intas ett pedagogiskt 
förhållningssätt där syftet är att nå ett aktivt lärande. ”Barns lärande sker i ett 
samspel med omgivningen och därmed är hela förskolan och dess pedagogiska 
verksamhet en ”arena” för undervisning” (Pramling Samuelsson & Sheridan 
2003:102). I en undervisningssituation har pedagogen antingen bedömt vad man vill 
att barnet ska lära om, eller går den vuxne in i en situation och problematiserar 
något barnen är intresserade av. På så sätt kan lärande ske i flera olika situationer 
och sammanhang i förskolan (2003). I läroplanen för förskolan (Skolverket 2018) 
beskrivs det att undervisning innebär att stimulera och utmana barnen där 
utgångspunkten är läroplanens mål som syftar till barnens utveckling och lärande. 
Innehållet i undervisningen ska utgå från något som är planerat eller som uppstår 
spontant, eftersom barn hela tiden utvecklas och lär (2018). Undervisande lek är 
något som definieras som att förskolläraren har ett syfte med samvaron där de 
kontrollerar situationen i en viss riktning. Det kan exempelvis vara att spela spel 
tillsammans där regelförståelse och turtagning tränas, eller att leka affär och träna 
räkning och begrepp (Eidevald & Engdahl 2018). När pedagoger går in i barnens 
pågående lek tar de tillvara på vad barnen är intresserade av och använder den 
situationen som en undervisningssituation (Pramling Samuelsson & Sheridan 2003). 
I förskolan handlar inte undervisning om att vuxna planerar och bestämmer vad som 
ska ske. Det handlar snarare om att de vuxna måste se, lyssna och vara responsiva 
på vad barnen gör och anpassa undervisningen därefter. När det gäller förskolans 
undervisning är det av vikt att fånga barnens intresse samt lust att lära, vilket 
betyder att undervisningen bör ha en lekfullhet samt att barnens initiativ får 
utrymme i verksamheten. Det medför att förskolläraren inte alltid kan följa 
förutbestämda ideér. Leken kan utvecklas i tre olika steg i relation till undervisning: 
barninitierad lek, vuxenstödd lek och policystyrd lärandelek. Vuxna har ansvar för 
hela utbildningen så även för den barninitierade leken som även kallas fri lek. 
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Därmed kan man inte tolka fri lek som att den är fri från vuxna. Vid barninitierad 
lek kan det uppstå spontana tillfällen för undervisning om exempelvis ett barn inte 
släpps in i leken eller om leken ställs inför ett dilemma som kan utmanas med frågor 
eller faktakunskap om hur något fungerar. I vuxenstödd lek integreras lek och 
lärande. För att det ska kallas vuxenstödd lek krävs det att projektet drivs med 
lekfulla former såsom drama och skapande. Leken är frivillig, barnen väljer således 
själva om de vill delta. Den tredje riktningen är policystyrd lärandelek, där har leken 
tydliga lärandemål i relation till förskolans läroplan. Målen i den svenska läroplanen 
är strävansmål, där pedagogerna ska ge barnen förutsättningar att beröra läroplanens 
mål. I policystyrd lärandelek kan pedagogerna säga ”nu ska vi leka”, för att få med 
sig barnen, men trots det så är den typen av lek planerad mot särskilda mål 
(Eidevald & Engdahl 2018). ”Barn som leker lär” (Eidevald & Engdahl 2018:122). 
Barn skiljer inte på processerna lek och lärande, men däremot gör ofta pedagogerna 
det genom att de planerar för lärande som något som inte tillhör leken (2018). För 
att det ska vara möjligt för barnen att lära något behöver de vara intresserade av 
innehållet, det behöver således vara meningsfullt för dem. Att ta tillvara på barnens 
intressen i olika sammanhang har stor vikt för deras lärande (Pramling Samuelsson 
& Sheridan 2003). Mänskligt lärande är något som alltid pågår där kunskap hämtas 
tillsammans med andra, men lärandet i sig är dock något individen måste göra själv 
(Benn 2007). 
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4. Tidigare forskning  
I följande avsnitt redovisas tidigare forskning som är relevant för studiens syfte och 
resultat. De tre aspekter som kommer presenteras är; Synen på fri lek, Guidad lek 
samt Lek och lärande.   

4.1. Synen på fri lek   
Tullgren (2003) beskriver att barns lek å ena sidan måste vara fri från vuxnas 
inblandning då leken är ett sätt för barnen att hävda sig mot vuxenvärlden. En 
konsekvens av det kan bli att leken inte faller innanför ramarna för den pedagogiska 
verksamheten, då den ses som barnens arena och till följd av det får pedagogerna ett 
passivt förhållningssätt till leken. Däremot lyfts det att leken å andra sidan ses som 
en viktig del i barnens lärande och med ett medvetet användande av pedagogerna 
kan leken utvecklas och lärande främjas (2003). Det finns även forskare som hävdar 
att barn bör vara relativt fria från vuxnas intrång för att få utrymme till ägande och 
kontroll över sin lek, för att få styra sitt eget lärande. Det uppmärksammas dock att 
barnen kan bli begränsade av att själva bestämma och att ha fri lek på grund av tid, 
utrymme, regler, vuxnas förhållningssätt och förväntningar vårdnadshavare har på 
pedagogerna i verksamheten (Wood 2013). Vuxnas deltagande i lek har blivit ett 
omdiskuterat ämne, där barns lek ibland anses bli avbruten när en förskollärare 
deltar. Barn måste få leka själva och tillsammans med andra barn, men det betyder 
inte att det är en motsättning till förskollärares deltagande. Däremot kan de vuxna 
inte alltid delta i alla barns lekar då förskollärares tid i förhållande till antalet barn 
inte räcker till. Det kan vara av vikt att lyfta fram lekens potential som ett av flera 
sätt att undervisa barnen för att möjliggöra lärande och utveckling (Jonsson & 
Thulin 2019). Forskning framhäver att vissa förespråkar att barnen ska få leka ostört 
från vuxna, medan andra framhåller möjligheter med att lek och undervisning 
integreras. Lek och undervisning har alltid en riktning men de skiljer sig ändå åt, då 
leken är mer öppen och kan ta oförutsägbara vägar, medan undervisning är mer 
målstyrd med förväntningar på att barnen ska utveckla sitt kunnande (Björklund & 
Palmér 2019).  

4.2. Guidad lek   
Forskare skriver om guidad lek i förskolan och skolan och beskriver den som något 
som befinner sig mellan fri lek och direkta instruktioner. Via guidad lek kan lärare 
lyfta barnens utforskande och lärande genom att bekräfta barnens upptäckter genom 
att vara en medforskande pedagog som stöttar med frågor om vad de har upptäckt. 
Något som pedagogerna i guidad lek också kan tillföra är att ge barnen fler 
möjligheter att utforska material på ett sätt som barnen själva inte tänkt på. 
Forskarna menar även att i guidad lek bör det vara ett samarbete mellan lärare och 
barn, där barnens intresse är i fokus, om man jämför med direkta instruktioner där 
läraren har företräde. Guidad lek erbjuder en utvecklingsmässig pedagogik där 
barnen får förutsättningar till olika strategier för lärande (Weisberg, Hirsh-Pasek & 
Golinkoff 2013). Andra skriver att det finns olika sätt att förhålla sig till lek, såsom 
barninitierad lek och vuxen-guidad lek. I barninitierad lek är utgångspunkten det 
barnen gör, vilket förutsätter att förskollärarna är närvarande och stöttande. I vuxen-
guidad lek värderas barnen lek högt då den blir en utgångspunkt för förskolläraren i 
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att erbjuda barnen fler tillfällen för lärande och utveckling utifrån vad som pågår i 
barnens lek. Således använder förskollärarna barnens lek för att de ska få möjlighet 
att erövra nya kunskaper (Pramling & Wallerstedt 2019). Fri lek handlar om att 
barnen väljer lekens innehåll, medan guidad lek handlar om att de vuxna styr 
innehållet för lärande, där barnen är med och påverkar lekens innehåll. Guidad lek 
kan ha en utgångspunkt i att de vuxna leker med barnen där de stöttar och guidar 
dem, men de kan också få stöttning när de leker för sig själva (Zosh, Hirsh-Pasek, 
Hopkins, Jensen, Liu, Niale, Sollis & Whitebread 2018). Ytterligare forskare skriver 
om att när leken är styrd och organiserad av barnen själva så kallas det att leken är 
barnledd. Förskollärare kan initiera till lek genom miljön, tillgängligt material samt 
att det ska finnas tid och utrymme, men att valet och styrningen av aktiviteterna ska 
anförtros barnen. Det är ofta lärarnas förhållningssätt och roller som påverkar 
barnens lek, deras engagemang påverkar leken på antingen ett begränsande eller 
berikande sätt. Barn har behov av att leka och ska därför få möjlighet att leka i 
förskolan. Leken har ett värde i sig och bör ligga till grund för bland annat 
språkinlärning, kulturell medvetenhet, fysisk utveckling och social kompetens 
(Løndahl & Greve 2015).  

4.3. Lek och lärande   
Barnen söker kunskap via leken, sociala interaktioner samt genom utforskande och 
kreativitet. Utforskande, nyfikenhet och viljan att lära är grundläggande för att 
pedagogiska aktiviteter ska kunna ske utifrån barnens erfarenheter, intressen, behov 
och tankar. Lärande och utveckling ska planeras för att barnen ska ha roligt och få 
inflytande i meningsskapande situationer som är relaterade för just dem (Engdahl 
2011). Leken kan ses ur olika perspektiv, där ett perspektiv är att se leken som ett 
sätt att lära sig, medan man ur ett annat perspektiv ser att leken har ett värde i sig. 
Sedan finns det ytterligare ett sätt att beakta leken, där lek anses vara ”slöseri med 
tid”. Vuxnas tillvägagångssätt i förskolan har stor betydelse när det gäller synen på 
barnens lek (Løndahl & Greve 2015). Lek är ett tillstånd som skapar en känsla av 
frihet och glädje, där processen är viktigare än produkten. Vuxna kan vara med i 
barnens lek och genom leken bidra till ett rikt lekande. Däremot hävdar vissa 
forskare att när pedagogerna använder leken som verktyg med förutbestämda mål 
för att lärande ska kunna ske så upphör det att vara lek, då känslan av frihet kan 
tyckas upphöra (Nilsson, Lecusay & Alnervik 2018). Lärande är ett omfattande 
fenomen där man kan säga att vi alltid lär oss något, frågan är bara vad det är vi 
egentligen lär oss. Människan kan lära sig utan att delta i någon 
undervisningssituation, men man kan inte säga att det sker lärande vid undervisning, 
däremot skapas det bra förutsättningar för att någon ska lära sig något. I korthet 
beskrivs undervisning utifrån tre särdrag, där det första handlar om att få någon 
annan att inse det man själv har insett. Det andra handlar om att göra något 
medvetet för att någon annan ska få samma insikt. Det tredje särdraget innebär att 
ge respons på den lärandes respons. Ur det sistnämnda särdraget blir undervisningen 
en dialog aktivitet och om fler barn deltar blir det en mångröstad aktivitet. 
Undervisning är således inte en envägskommunikativ handling där den som har mer 
kunskap säger till den lärande hur det är. När förskolläraren är responsiv på barnens 
respons och anpassar sina handlingar utifrån det så blir det dubbel responsivitet som 
är centralt för undervisning. Utifrån det perspektiv kan inte undervisning enbart vara 
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något de vuxna gör utan det handlar om en gemensam aktivitet där både barn och 
vuxna är engagerade i det som sker (Pramling & Wallerstedt 2019). Undervisning i 
förhållande till förskolan innebär inte att ett specifikt kunnande ska uppnås utan 
barnen får erfarenheter som utgör grunden för fortsatt lärande (Björklund & Palmér 
2019).   
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5. Teoretiska utgångspunkter  
I följande avsnitt redogörs perspektiv på lärande samt begrepp som kommer 
användas för att analysera insamlad data. Vi har utgått ifrån det sociokulturella 
perspektivet, som Säljö (2014) beskriver handlar om ett samspel med andra där 
kunskap inte är något som överförs mellan människor utan snarare något vi aktivt 
deltar i. Nedan presenteras Deweys perspektiv på lärande där learning by doing är 
ett centralt begrepp. Därefter presenteras Vygotskijs perspektiv på lärande där 
begreppen den proximala utvecklingszonen och scaffolding lyfts. 

5.1. Deweys perspektiv på lärande  
John Dewey var en av de första som betonade vikten av individens aktiva 
deltagande i inlärningsprocessen. Lärande sker inte endast genom yttre stimulering, 
utan det handlar snarare om att göra saker och därmed samla egna erfarenheter och 
det är när individen har förstått sambandet mellan det de gjort och resultatet som de 
lärt sig något. Således blir lärandet något som individen själv bidrar till genom 
aktivitet och handlande (Imsen 2008). Dewey hävdade att nyckeln till ett verkligt 
lärande kommer utav aktiviteter i sociala sammanhang, där man löser utmaningar i 
samspel med andra, snarare än att göra det själv. Lärarens uppgift är därför att skapa 
förutsättningar som stimulerar tänkandet och att ha ett stödjande förhållningssätt till 
den lärande, där de tillsammans skapar gemensamma erfarenheter (Phillips & Soltis 
2015). Enligt Dewey var tanken att utbildningen skulle utgå ifrån barnens behov och 
struktureras så att barnen lär sig genom att göra. Pedagogiken behöver utgå från att 
all inlärning har ett innehåll och att innehållets mening handlar om ett samspel 
mellan individen och omgivningen samt att individen uppfattar den erfarna 
kunskapen som användbar (Lundgren 2014). Dewey (1999) menade att den sociala 
miljön formar individens mentala och emotionella beteende genom att engagera 
dem i aktiviteter som väcker och förstärker ideér som har vissa syften och får vissa 
konsekvenser. Genom att kommunicera med andra i sin omgivning, innebär det att 
man får ökad och förändrad erfarenhet då man tar del av andras tankar och känslor 
och blir därmed påverkad på ett eller annat sätt. Enligt Dewey är processen att vara 
med andra utvecklande då den utökar erfarenheten, stimulerar och berikar fantasin 
samt leder till ansvarstagande och noggrannhet. Människor som lever i en social 
miljö har anknytning till varandras handlingar, det som görs och sägs beror på 
förväntningar, krav och samtycke från omgivningen (1999). Uttrycket learning by 
doing tog form för att förbättra skolarbetet så att det blev mer anpassat för barnen 
och dess olika förutsättningar, genom att ha praktiska inslag för olika lärområden så 
underlättar det för barnen att ta till sig kunskaper (Säljö 2014). Om lärarna ger 
barnen uppgifter som inte är relevanta för dem så visas inget intresse från barnen. 
Dewey belyste snarare att om uppgifterna ska ses som meningsfulla för barnen 
måste de hämtas från situationer som ligger inom deras intresse- och 
erfarenhetsområden (Phillips & Soltis 2015). En människa kan inte i grunden förstå 
något som den endast tagit till sig via läsning eller via abstrakta resonemang, det är 
genom handling som individen kan komma till verklig insikt (Liedman 2014). 
Dewey (1999) hävdade att det naturliga utvecklingsförloppet skapas genom 
situationer där människan lär sig något genom att göra, därmed menar han att 
färdighet och sysselsättning måste utgöra grunden i lärandet. 
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5.2. Vygotskijs perspektiv på lärande   
Vygotskij ansåg att lärande och utveckling har en nära relation från barnens första 
levnadsdag och att det är ett resultat av det sociala samspelet samt att det är den 
viktigaste drivkraften för barnen i deras utveckling (Imsen 2008 & Williams 2012). 
Vygotskij betonade att glädjen kan vara det viktigaste kännetecknet på lek som 
tillfredsställer olika behov hos barnet. Han betonade även att människan utvecklas 
via lärandet, således att lärande stimulerar utveckling och att det kan ske via glädjen 
i leken (Imsen 2008). Leken är grunden i barnens utveckling, det är där barnet 
verkar i utvecklingszonen där läraren har en viktig roll i barnens utforskande och 
meningsskapande (Smidt 2010). Barnen har inte den proximala utvecklingszonen för 
sig själva utan det är något de har med läraren eller den mer kunnige (Imsen 2008). 
Vygotskij beskrev utvecklingszonen som en zon där människor är känsliga för 
förklaringar och instruktioner men att det är där den mer kompetenta kan vägleda 
barnen (Säljö 2014). Vygotskij intresserade sig för barns inlärningspotential där barn 
kan åstadkomma inlärning med hjälp av ledning från vuxna eller äldre kamrater. 
Han menade att människan till stor del lär av andra personer, där det viktigaste är att 
lära sig hur man beter sig för att kunna handskas med varandra och med världen 
(Phillips & Soltis 2015).  

Nyckeln till socialt lärande handlar om förmågan att imitera och utveckla sina högre 
mentala funktioner (Williams 2012). För att barnen ska lära och utvecklas är de 
beroende av stöd från en vuxen för att begreppsliggöra världen. För att göra det 
möjligt för den lärande att komma vidare i sitt arbete får den stöd av pedagogen, 
vilket uttrycks som att den vuxne bygger en ställning, som även benämns som 
scaffolding. Begreppet beskrivs som att den mer kunnige ger mycket stöd i början 
som efterhand kan avta och tillsist upphöra helt när den lärande behärskar 
färdigheten (Säljö 2014). Den pedagogiska utmaningen handlar om att använda 
barnets utvecklingszon till att stimulera dem att arbeta tillsammans med andra samt 
att stödja barnet på sin väg att klara uppgiften på egen hand. Vygotskij betonade 
vikten av att pedagogiken inte bör orientera sig mot gårdagen i barnens utveckling, 
utan snarare mot morgondagen. Han menade att det endast är då inlärningsprocessen 
väcks till liv i de utvecklingsprocesser som är aktuella inom den närmaste 
utvecklingszonen (Imsen 2008). Enligt Vygotskij är människan under ständig 
utveckling, där det finns möjlighet att ta till sig kunskaper i olika situationer. 
Utveckling är något som människan alltid ägnar sig åt på ett eller annat sätt, det är 
således inte begränsat till barn och unga. Lärande och utveckling är ett naturligt 
tillstånd för människan (Säljö 2014).  
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6. Metod  
I följande avsnitt redogörs och argumenteras de metoder och tillvägagångssätt som 
har varit grunden för studien. Genomförandet beskrivs samt bearbetning av 
materialet och de etiska överväganden som gjorts. Avsnittet avslutas med en 
diskussion som berör metodkritiska aspekter.  

6.1. Metodval  
Denscombe (2018) förklarar att man ska försöka hitta en metod som fungerar bäst 
till undersökningssyftet, där metodvalet ska vara användbart och bäst lämpad till 
uppgiften samt att valet av metod fungerar för datainsamlingen. I vår studie har vi 
valt att utgå ifrån kvalitativ metod då det utfördes deltagande observationer samt 
semistrukturerade intervjuer. När vi kom fram till att göra observationer och 
intervjuer utgick vi från våra forskningsfrågor, för att få en passande metod till det 
vi ville undersöka. När man väljer vilket instrument som ska användas för att samla 
in data bör man utgå ifrån forskningsfrågorna, annars finns det en risk att material 
samlas in som inte belyser frågorna (Bryman 2011). Metoderna är relevanta för att 
kunna besvara forskningsfrågorna: “Hur tar pedagogerna tillvara på barnens fria lek 
för att möjliggöra lärande?” samt “På vilket sätt anser pedagogerna att den fria leken 
kan möjliggöra lärande?”. Denscombe (2018) menar att observation och intervju är 
de vanligaste metoderna när man gör en kvalitativ studie. Kvalitativ forskning 
inriktar sig främst på att samla in data i form av ord. Han menar att orden kan ha två 
olika ursprung där de ena är nedskrivna ord som dokumenterade protokoll och 
redogörelser för händelser, och de andra är talade ord som gäller i muntliga 
intervjuer. Talade ord spelas oftast in och transkriberas sedan för att få ett mer 
tillgängligt format (2018).  Bryman (2011) beskriver olika aspekter att förhålla sig 
till som kvalitativ forskare bland annat att få deltagarnas perspektiv och uppfattning 
på frågan. Han betonar även att forskaren vill ha en nära relation till de som ska 
studeras för att kunna se världen med deras ögon och därför studeras människorna i 
deras naturliga miljö (2011). Därför ligger kvalitativ metod vår studie närmast så att 
vi kan få uppleva det som faktiskt sker. 

6.1.1. Deltagande observation 
Deltagande observation är den typ av observationsmetod som har använts i studien. 
Denscombe (2018) beskriver att forskare använder sig av deltagande observation för 
att undersöka olika livsstilar, kulturer och en gemensam tro i sociala grupper. 
Kvalitativ data är något som förknippas ihop med deltagande observation (2018). 
Bryman (2011) betonar också att man genom deltagande observation närmar sig 
människorna i deras naturliga miljö. På så sätt får forskare en närmare kontakt med 
personerna under en viss tidsperiod där man deltar i många av de aktiviteterna som 
personerna i verksamheten ägnar sig åt. Vidare lyfter Denscombe (2018) fältarbete i 
naturliga miljöer som bygger på att samla in empiri i verkliga situationer. När 
observationer på fältet utförs så sker de i situationer som skulle ha skett oavsett om 
det hade studerats eller ej. Det forskaren vill åt i fältobservationer är att se det som 
normalt händer och inte en konstlad situation. Han menar att man i största möjliga 
utsträckning vill undvika att störa den naturliga miljön när en undersökning 
genomförs (2018). Bryman (2011) och Denscombe (2018) beskriver att det finns 
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olika typer av deltagande för att samla in data som är av vikt för studien. Deltagare 
som observatör är den roll som ligger vår undersökning närmast. De beskriver det 
som att man är delaktig i informanternas vardag genom att skugga dem, där 
forskarna ser händelserna på ett detaljerat sätt då man umgås med de personer som 
studeras (2011 & 2018).  

6.1.2. Semistrukturerade intervjuer 
I vår studie har vi använt oss av semistrukturerade intervjuer. Denscombe (2018) 
lyfter flera olika fördelar med intervjuer, bland annat att man kan få djup 
information om ämnet som undersöks. Han skriver vidare om informanternas 
prioriteringar och menar att de har möjlighet att utveckla sina ideér, förklara sina 
synpunkter samt identifiera vad de anser vara de centrala faktorerna. Han beskriver 
även att det finns utrymme för flexibilitet när semistrukturerade och ostrukturerade 
intervjuer utförs, och menar att undersökningens inriktning kan justeras under själva 
intervjun (2018). Enligt Denscombe (2018) är det lämpligt att använda intervju för 
att fånga informanternas åsikter, uppfattningar och erfarenheter för att får en djupare 
förståelse av ämnesinnehållet. Vidare menar han att forskaren genom intervjuer kan 
få privilegierad information av personerna i verksamheten som kan ge värdefulla 
kunskaper som är baserade på deras erfarenheter (2018). Vid semistrukturerade 
intervjuer förklarar Bryman (2011) och Denscombe (2018) att forskaren har en 
färdig struktur på frågeställningar inom det ämne som ska besvaras. De beskriver 
även att man kan vara flexibel i frågornas ordning och låta de intervjuade utveckla 
sina tankar och ideér om det ämne som forskaren tar upp. Genom att ha öppna 
frågor och låta den intervjuade utveckla sina svar kan forskaren spinna vidare med 
andra frågor utifrån vad man fick för svar på den tidigare frågan, men att sedan 
återkomma till den ursprungliga ordningen (2011 & 2018). I vår studie har vi använt 
oss av semistrukturerade parintervjuer för att få ett bredare perspektiv inom ämnet. 
Denscombe (2018) menar att personliga intervjuer kan vara en nackdel då de 
begränsar antalet synpunkter och åsikter för forskaren, vilket vi har reflekterat över. 
Han hävdar att intervjua fler personer samtidigt kan vara en fördel i form av 
representativiteten i data (2018). Denscombe (2018) menar att om deltagare som är 
olika väljs ut så kan man få skilda synpunkter och erfarenheter om det som ämnet 
berör. I vår studie har deltagarna olika yrkesroller vilket kan medföra att vi får olika 
svar. 

6.2. Val av informanter 
Denscombe (2018) beskriver att när forskaren använder urval i en undersökning så 
koncentrerar man sig endast på en del av undersökningspopulationen. En 
grundläggande princip för urval är att man kan samla in rimligt material utan att alla 
medlemmarna i undersökningspopulationen behöver delta. Eftersom att vi gör en 
studie om lek så har inte vi några direkta krav på att informanterna ska ha särskilda 
kunskaper inom ett visst område, då alla som jobbar i förskolan möter lek varje dag. 
Det leder till att vi har valt att utgå ifrån ett bekvämlighetsurval. Denscombe (2018) 
beskriver hur forskare kan ha begränsade resurser och därför väljer det alternativet 
som är mest förmånligt. När vi valt informanter så utgick vi ifrån det som var mest 
fördelaktigt för oss. Denscombe (2018) skriver att kriteriet inom 
bekvämlighetsurval är att enheten som i vårt fall är förskolan, ska vara att den är 
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lättillgänglig samt att den viktigaste fördelen är att det är billigt och enkelt. Vi tror 
att resultatet blir minst lika trovärdigt oberoende av vilken förskola som studeras då 
lek är något som genomsyrar förskolans verksamhet oavsett i vilken kommun man 
jobbar, samt om informanterna är förskollärare eller barnskötare. För att göra det 
möjligt att besvara forskningsfrågor var det viktigaste för oss att vi blev mottagna på 
en förskola som ville delta i vår studie om lek och lärande. Denscombe (2018) 
menar att man i god forskning inte ska välja studieobjekt utifrån att det är den 
enklaste vägen att gå, utan att man väljer av särskilda skäl som hänger samman med 
det ämnet som ska undersökas samt de krav som undersökningen ställer. Vidare 
menar Denscombe (2018) att om urvalet endast görs på grund av bekvämlighet och 
att det är enkelt så strider det mot de hårda kraven som ställs inom vetenskaplig 
forskning. Men som tidigare nämnts så har det ingen betydelse vilka som deltar i vår 
studie om lek. Våra informanter behöver således inte ha några särskilda kunskaper 
inom det område som vi har valt att studera. Det enda kriteriet för val av 
informanter var att de skulle arbeta på en förskola i barngrupp.  

6.3. Genomförande  
En tid innan studien skulle genomföras samtalade vi med rektorn om att vi tänkte 
göra vår studie på en förskola hon har ansvar för och fick ett muntligt godkännande. 
Två veckor före att studien skulle äga rum besökte vi förskolan där både rektorn och 
pedagogerna fick ta del av informationsbrevet (bilaga 1). I informationsbrevet fick 
de information om studiens syfte samt vilken data som skulle samlas in. 
Pedagogerna hade blivit tillfrågade om att delta i undersökningen en tid innan via 
mail.  

6.3.1. Observationer av pedagoger i verksamheten  
Vi observerade två avdelningar på en förskola som deltagande observatörer. En 
deltagande observatör beskriver Denscombe (2018) som att forskarens identitet är 
öppet erkänd. Vi skuggade pedagogerna i deras naturliga miljö för att se hur de tog 
tillvara på den fria leken i verksamheten. Denscombe (2018) förklarar att när man är 
en deltagande observatör får man en känsla av situationerna man befinner sig i samt 
att se saker som det verkligen är utan att påverka den naturliga miljön i 
verksamheten. Vi valde att utgå från den metoden för att uppleva det som faktiskt 
sker i verksamheten på ett naturligt sätt. Kihlström (2008a) beskriver hur man som 
observatör ska kunna urskilja det som händer, då det är mycket som sker och allt 
verkar intressant. Hon menar också att det är omöjligt att se allt som händer då 
mycket pågår runt omkring (2008a). Innan vi påbörjade observationerna diskuterade 
vi fram hur vi skulle urskilja vad vi anser är fri lek eller vad som inte är fri lek, för 
att underlätta vad vi skulle fokusera på. Vi kom gemensamt fram till att fri lek för 
oss innebär något barnen själva väljer, utan att de blir introducerade av en vuxen. 
För att underlätta att utföra observationerna så beskriver Kihlström (2008a) att man 
kan ha nytta av en checklista (bilaga 2) som innehåller nio punkter, där man 
använder lämpliga delar för sin aktuella observation. De punkterna vi främst utgick 
från var handling, aktivitet, tid och pedagogernas mål. När vi utgick från delar av 
checklistan så hjälpte det oss att fokusera på vad som hände i stunden samt att det 
medförde struktur i observationerna. Vi befann oss hela tiden i nära anslutning till 
aktiviteterna som pågick, men höll ändå ett visst avstånd för att inte påverka 
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situationerna samt för att kunna anteckna vad de gjorde. Denscombe (2018) menar 
att det kan finnas en risk i att vara deltagande observatör då det kan vara svårt att 
skilja på när man är forskare och när man är deltagare, vilket kan medföra att 
forskaren blir en i gruppen och glömmer studera det som var tänkt att studera. Vi 
såg det som en fördel att båda utförde observationerna för att inte riskera att tappa 
fokus på det som var tänkt att studera. Vi såg det även som en fördel att vi båda 
tittade på aktiviteterna i verksamheten för att få ett rikare material som vi sedan 
kunde jämföra och analysera.  

6.3.2. Semistrukturerade intervjuer med pedagoger  
Innan intervjuerna utfördes kom vi gemensamt fram till att det skulle vara 
fördelaktig för samtliga inblandade parter att göra intervjuerna parvis. Vår tanke var 
att respondenterna skulle ha nytta av varandra för att svara på intervjufrågorna, samt 
att vi skulle få ett större djup i svaren. Denscombe (2018) menar att om fler 
individer deltar kan man få en ökad variation av erfarenheter och åsikter av det som 
undersöks. Kihlström (2008b) förklarar att den som intervjuar bör bortse från egna 
antaganden om det som studeras så inte risken blir att respondenternas svar 
misstolkas. Vi gick in i intervjuerna med ett öppet sinne och lät respondenterna 
svara, där vår syn på lek inte skulle påverka dem. Denscombe (2018) beskriver att 
placeringen vid intervju är av vikt för att alla parter ska ha kontakt med varandra 
samt undvika känslan av konfrontation som kan upplevas om man placeras mitt 
emot varandra. Det var något vi tog hänsyn till när vi utförde intervjun för att skapa 
en vi-känsla. Vi valde att båda delta i intervjuerna med tanken att komplettera 
varandra där en av oss ställde frågorna och den andra hade fokus på att anteckna 
samt se till att frågorna blev besvarade. I och med att intervjun spelades in blev 
anteckningarna därmed ett komplement till det inspelade materialet. I 
Vetenskapsrådet (2017) beskrivs det att ljudupptagning av personer faller under 
behandling av personuppgifter, vilket betyder att personerna skriftligen ska ha  givit 
samtycke. Det tog vi hänsyn till genom att vi i förväg tillfrågade pedagogerna om 
lov att spela in intervjun. Denscombe (2018) beskriver ljudupptagning som en 
fördel då allt som sägs i intervjun finns dokumenterat. Vi hade användning av 
ljudupptagningen när vi skulle tolka och analysera materialet då vi kunde gå tillbaka 
och lyssna på inspelningen igen. När intervjuerna gjordes användes intervjuguiden 
(bilaga 4) som stöd för att veta vilka frågor som skulle behandlas. Intervjun inleddes 
med frågor om pedagogerna och deras arbetsplatser som skulle få dem att känna sig 
bekväma i situationen. Denscombe (2018) menar att den första frågan i en intervju 
är viktig, den ger de intervjuade möjlighet till att slappna av, därför är det lämpligt 
att börja med en fråga som ligger de intervjuade nära. Samtliga frågor i 
intervjuguiden ställdes för att få ett rikt material, trots att vissa frågor berördes 
tidigare under intervjun. 

6.3.3. Bearbetning av data  
En fördel för forskare som gör kvalitativa intervjuer kan vara att spela in och sedan 
transkribera intervjun. Det underlättar för forskaren att göra en noggrann analys av 
det insamlade materialet då forskaren kan gå igenom intervjupersonernas svar flera 
gånger (Bryman 2011). Denscombe (2018) menar att en transkribering av materialet 
underlättar för att finna detaljer i sökandet samt göra jämförelser. Vidare menar han 
att transkriberingar kan göras på olika sätt beroende på vad det är man vill åt i 
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innehållet. Antingen transkriberas endast en del för att visa på någon viss poäng i 
resultatet, men om forskaren söker efter underliggande innebörder behöver hela 
ljudinspelningen transkriberas (2018). Vi valde därför att transkribera intervjuerna i 
sin helhet så att inte information som var betydande skulle gå förlorat. För att vara 
så effektiva som möjligt hjälptes vi åt med transkriberingarna genom att en av oss 
startade och pausade inspelningen och den andra skrev. När transkriberingarna av 
intervjuerna samt observationerna var färdiga sammanställde vi allt i ett gemensamt 
dokument. Därefter började analysarbetet av all insamlad data. Datan bearbetades 
genom att likheter och skillnader i pedagogernas svar och agerande urskildes. 
Utifrån situationerna som observerades skapades rubriker, likaså utifrån de svaren vi 
fick i intervjuerna som kommer presenteras i resultatkapitlet. Denscombe (2018) 
förklarar att göra transkriberingar är tidskrävande, men menar också att forskaren 
får en form av data som är enklare att analysera än ljudupptagning i sin ursprungliga 
form. Även Bryman (2011) lyfter att transkribering är en process som tar tid samt 
att det gäller att vara realistisk hur många intervjuer man gör och ska transkribera 
under den tiden som finns till förfogande. Med det sagt är det viktigt att överväga 
hur många intervjuer och transkriberingar som kan vara rimligt att genomföra under 
studiens tidsram. I studien intervjuades fyra pedagoger, men i par, vilket vi tyckte 
var rimligt att hantera med beaktning till den tid som fanns till förfogande.   

6.3.4. Etiska överväganden 
I vår studie har vi tagit hänsyn till Vetenskapsrådets (2017) forskningsetiska 
principer som är en samling av regler som man som forskare ska ta hänsyn till under 
processen av studien. Innan studien påbörjades skickade vi ut ett informationsbrev 
till informanterna med studiens syfte och innehåll i stort, då forskare enligt 
Vetenskapsrådet (2017) har skyldighet att delge information och få samtycke för att 
kunna genomföra studien. Informationsbrevet med studiens syfte delgavs till 
pedagogerna som var med i undersökningen en tid innan observationerna och 
intervjuerna ägde rum. Vi valde att även delge informationsbrevet till rektorn för att 
redogöra vad som kommer undersökas på den aktuella förskolan. Varje person har 
själv rätt att bestämma över sin medverkan (Vetenskapsrådet 2017), därför fick 
informanterna innan studien påbörjades skriva på en samtyckesblankett (bilaga 3). I 
den informeras de om att personuppgifter kommer behandlas inom studiens ram 
samt att de när som helst kan dra tillbaka sitt samtycke och därmed avskrivs från 
studien. I studien behandlas alla personuppgifter med konfidentialitet och kommer 
bevaras så att ingen obehörig kan ta del av uppgifterna (2017). För att det ska vara 
konfidentialitet för deltagarna och förskolan har vi skapat fiktiva namn som kommer 
att användas när vi går igenom resultatet. Innan studien påbörjades blev 
informanterna upplysta om att studien kommer bli publicerad i DiVA portal så att 
allmänheten kan ta del av den, men att all insamlad data kommer förstöras för att 
ingen ska komma åt materialet.  

6.4. Metoddiskussion 
I vår studie såg vi det som en fördel med att använda både observation och intervju 
som metod. Det gjorde att vi fick en större bild av hur pedagogerna använder 
barnens fria lek i verksamheten samt hur de ser på den fria leken. Vi kunde även 
använda materialet kombinerat när vi utförde analysarbetet för att se likheter och 
skillnader. Trots fördelarna som finns med varje metod finns det även nackdelar. 
Denscombe (2018) beskriver att en nackdel med deltagande observation kan vara 
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om hur det insamlade materialet är tillförlitligt eller inte. Eftersom forskaren själv 
har stor inverkan i deltagande observation med egna tolkningar av situationen kan 
det riskera att påverka materialets tillförlitlighet. Likaså kan forskarens minne av 
händelserna vara avgörande för om datan är tillförlitlig eller inte  (2018). För att öka 
tillförlitligheten i studien har vi båda strävat efter att ha ett så opartiskt 
förhållningssätt som möjligt och undvikit att blanda in våra egna värderingar när vi 
tolkat situationerna som har observerats. Under tiden vi observerade gjorde vi 
dokumentationer för att minska risken att skapa efterkonstruktioner. Efter halva 
dagen tog vi en paus från barngruppen där vi satte oss ned för att reflektera och 
diskutera det vi hade sett. Intervjuerna utfördes när vi ansåg att vi hade tillräckligt 
med observationsmaterial, för att pedagogerna inte skulle bli påverkade i sitt 
agerande med barnen utav frågorna som ställdes vid intervjuerna. Anledningen till 
att både observationer och intervjuer användes var för att få ett djupare material med 
dels deras agerande i barnens fria lek, men även deras syn på hur leken kan 
användas för att möjliggöra lärande. Denscombe (2018) framhåller att de som blir 
observerade antagligen lägger märke till forskarens närvaro och att det till viss del 
kan störa normaltillståndet i agerandet. Genom att pedagogerna hade fått en 
övergripande beskrivning om studiens syfte i informationsbrevet (bilaga 1) var vi 
medvetna om att det fanns en risk att de skulle öka deras engagemang i barnens fria 
lek. För att hindra det hade vi kunnat välja att genomföra observationerna utan att 
delgett de information om undersökningens syfte i förväg, men med beaktning till 
de etiska principerna valde vi att inte göra det.  

Denscombe (2018) betonar att en nackdel med intervjuer kan bland annat röra sig 
om validiteten i data som samlas in. Eftersom intervju utgår ifrån vad människor 
säger finns det en chans att det talade ordet inte stämmer överens med handlingarna. 
En annan nackdel med intervjuer kan vara att den insamlade datan blir påverkad av 
kontexten och de specifika individerna som deltar i studien (2018). När intervjuerna 
med pedagogerna ägde rum hade vi observerat cirka tre dagar och därmed kunde vi 
stämma av validiteten genom att jämföra pedagogernas handlingar med deras svar. 
Denscombe (2018) beskriver gruppintervju som ett sätt att få deltagarna att svara 
som grupp snarare än som individ. I en gruppintervju främjas deltagarnas förmåga 
att vara delaktiga, uttrycka sina personliga åsikter och reflektera över andras 
synpunkter kring det som ämnet berör. En nackdel skulle dock kunna vara att 
informanterna blir påverkade av varandra i deras svar (2018). Trots det ansåg vi att 
parintervjuer passade bättre för vår studie eftersom vi ville få djupa och 
diskuterande svar, vilket vi bedömde att vi skulle få genom att utföra intervjuerna på 
det viset. I och med att intervjuerna utfördes i par såg vi inte det som ett hinder att vi 
båda deltog. Denscombe (2018) beskriver vikten av att man placerar sig så det blir 
en bekväm interaktion mellan forskarna och informanterna när en intervju 
genomförs. Det tog vi hänsyn till genom att vi i förväg bestämde hur alla skulle 
placeras så samtliga skulle känna sig avslappnade under intervjuns gång. 
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7. Resultat och analys 
I följande avsnitt redovisas de resultat som analysen har visat. Resultatet skrivs fram 
under två huvudkategorier med tillhörande underkategorier. Den första 
huvudkategorin är Pedagogers användning av fri lek och relateras till den första 
forskningsfrågan: ”Hur tar pedagogerna tillvara på barnens fria lek för att 
möjliggöra lärande?”. Leksituationer som har observerats är: bygg och konstruktion, 
skapandesituationer, rollek, spel och pussel, sång och musik samt utevistelse. Den 
andra huvudkategorin är Pedagogers syn på fri lek i relation till lärande och relateras 
till den andra forskningsfrågan: ”På vilket sätt anser pedagogerna att den fria leken 
kan möjliggöra lärande?”. Det insamlade materialet har analyserats utifrån två olika 
perspektiv på lärande där begreppen den proximala utvecklingszonen, scaffolding 
och learning by doing har använts för att tolka och förstå empirin. Resultatet 
avslutas med en sammanfattning av analysen.  

7.1. Pedagogers användning av fri lek  
Något som framkom i analysen av observationerna var att pedagogerna använder sig 
av barnens fria lek genom att bli en deltagare, att ställa frågor och begreppsliggöra 
det som sker i barnens lek. Vi tolkar pedagogernas handlingar utifrån Dewey och 
Vygotskijs perspektiv på lärande som att deras avsikt är att stötta och vägleda 
barnen där de befinner sig i sin utveckling. 

Lärande av antal, siffror och bokstäver  
I observationerna inom bygg och konstruktion så uppmärksammade vi att 
pedagogerna gör på olika sätt för att ta sig an barnens egna lek. Vid några situationer 
fokuseras antal i samband med att barnen bygger torn, där pedagogen tillsammans 
med barnen räknar hur många klossar det är i bygget. Vid ett flertal situationer 
begreppsliggör pedagogerna det barnen gör såsom att sätta ord på om ett bygge är 
högt eller lågt. ”Wow det blev högt! Du gjorde högre än mig”. Vår tolkning är att 
pedagogerna stöttar barnen där de befinner sig i sin proximala utvecklingszon 
genom att de sätter ord på det barnen gör.  

Vi såg också att pedagogerna tog sig in i barnens lek genom samtal och frågor, samt 
att pedagogerna bekräftar det barnen säger vilket vi tolkade som att de vill guida 
barnen till ökade kunskaper, vilket vi relaterar till scaffolding. I byggleken fann ett 
barn en kloss med en bokstav på vilket ledde till att de började samtala om vilka 
namn som har den bokstaven, varpå pedagogen säger att hon har den i sitt namn. 
Barnet frågar om pedagogen börjar på den bokstaven och pedagogen svarar att hon 
har den i mitten av sitt namn. I den situationen leder diskussionen in på bokstäver 
och namn då pedagogen tog tillvara på barnens funderingar om bokstäver.  
  
Under observationerna som gjorts har vi sett att barnen under deras fria lek många 
gånger har valt att engagera sig i olika typer av skapande. Vår tolkning är att 
pedagogerna går in i barnens görande och utgår ifrån deras proximala 
utvecklingszon när de stöttar barnen vidare i den pågående aktiviteten. Vid ett 
tillfälle sitter två barn och ritar. En av pedagogerna befinner sig i närheten av bordet 
där barnen sitter, varpå ett barn vänder sig mot henne och säger: “vi har glömt att 
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måla en gumma”. Pedagogen utbrister: “ja, det har vi ju gjort!”. Händelsen 
resulterade i att pedagogen och barnen tillsammans gick igenom kroppens olika 
delar samt hur många det finns av respektive del. Under tiden de målade en gumma 
benämnde pedagogen de olika kroppsdelarnas namn samt att de pratade om antal, 
såsom ögon och armar. När de hade ritat färdigt sina gummor övergick ritandet till 
att de ville skriva “mamma” på sina verk. Det ena barnet bad pedagogen om hjälp 
att skriva “mamma” och hon svarade att de kunde göra det tillsammans. Pedagogen 
och barnet formade versaler samtidigt som hon sa: “upp, ner, upp, ner” för att bilda 
rätt bokstäver. Här tolkar vi det som att barnet inte ännu besitter kunskapen i att 
skriva själv och därför behöver pedagogens stöttning och hjälp.  

Vid en annan situation hämtar ett barn en teckning i sin låda där syftet är att 
kombinera ihop rätt siffra med rätt färg. Barnet börjar måla och en pedagog kommer 
och sätter sig bredvid. Barnet bjuder in pedagogen genom att säga “jag gillar 
grön”. Pedagogen säger då “Då får vi leta upp vilken siffra som ska ha grön. Det 
var siffran 6!”. Hon frågar sedan vilken färg det ska vara på siffran 1 och barnet 
svarar att den är röd. I den situationen tolkar vi att barnet kan färgerna och till viss 
del siffrorna, men att det är med hjälp av pedagogens stöttning som barnet klarar av 
att färdigställa sin teckning. Här kan vi tydligt se att scaffolding och den proximala 
utvecklingszonen genomsyrar observationerna genom att pedagogerna stöttar barnen 
där de befinner sig i sin utveckling och kunskap.  

Lärande av lägesbegrepp och storlek  
Följande händelse såg vi som en rollek då pedagogen agerar som en karaktär i 
leken. Projektorn har varit på en stund, där det visas upp en film av en bussfärd där 
den som tittar på filmen upplever sig vara chaufför. På golvet i anslutning till filmen 
står det två små kartonger som föreställer bilar och en stor kartong som föreställer 
en buss. Två barn sitter i bussen, ett barn har en rund träbit i handen som den styr 
med i luften. De skrattar och samtalar med varandra. En pedagog uppmärksammar 
att barnen leker i bussen och går dit. Pedagogen frågar barnen “Vad kostar det att 
åka med i bussen?”. Varpå det ena barnet svarar att det kostar fyra och pedagogen 
kliver på bussen. Pedagogen blir visad till en plats och sätter sig med ryggen mot 
filmen och säger sedan “Åker jag baklänges nu då?”. Barnen bekräftar att hon åker 
baklänges och då säger hon “Då måste jag vända mig om så jag sitter framåt så jag 
ser vägen!”. Det går en stund och fler barn ansluter till leken. Barnet som kör tittar 
på filmen och ser att bussen svänger och säger “nu ska vi svänga dit” och pekar åt 
en riktning. Pedagogen säger “Ja åt höger”. I den här situationen går pedagogen in 
i barnens pågående lek som en deltagare, där hon tar en roll som en resenär. Det är 
då väsentligt för henne att veta vad det kostar för att åka med bussen. Under tiden 
som leken pågår ställer pedagogen frågor till barnen samt bekräftar barnens 
handlingar med ord och begrepp. Vi tolkar det som att pedagogen använder den fria 
leken för att skapa förutsättningar för barnen att förstå sin omvärld, där barnen lär 
sig genom att aktivt göra, learning by doing. Vi ser det som att pedagogen tar 
tillfället i akt och ger barnen möjlighet att skapa en förståelse via handlingar som 
sker i leken, genom scaffolding.  
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Vid en utomhusvistelse är det två barn som undersöker snön, de sätter sig på huk 
och tittar och pratar med varandra. En pedagog som befinner sig i närheten går fram 
till barnen och lyssnar och tittar på vad barnen gör innan hon säger något. Ett av 
barnen finner ett spår som de tillsammans tittar närmare på. I en dialog samtalar 
pedagogen och barnen om olika tassavtryck och dess storlek för att komma fram till 
vad det är för djur som har varit på gården. Senare pratar de om spårens storlek i 
relation till sig själva och haren.  
-Ser ni att haren har mindre spår än vad ni har, säger pedagogen samtidigt som hon 
pekar på barnens fotspår och harens spår.  
-Mmm för vi är ju större, säger det ena barnet.  
Pedagogens delaktighet i barnens upptäckande tolkar vi som att det kan vara en 
avgörande faktor för att det som barnen intresserar sig av ska få en betydelse, 
learning by doing. Genom att hon frågar och samtalar med barnen om det de ser så 
tänker vi att hon vägleder dem i att människor och djur ser olika ut samt att hon 
begreppsliggör storleksskillnad för barnen. 

Lärande av färg och form  
Under barnens fria lek observerade vi att barnen ibland valde att gå till färdiga 
stationer såsom pusselbord och sorteringsbord. Vid pusselbordet höll ett barn på att 
para ihop fordon med olika färger och modeller. Efter en stund sätter sig en pedagog 
vid bordet och deltar i barnets aktivitet genom stöttning och frågor som kan hjälpa 
barnet att hitta delarna som hör ihop. “Ah nej de passar inte, försök igen, titta på 
biten, här är det grå och orange, kan du hitta nån som är orange?”. Vi tolkar det 
som att pedagogen försöker vägleda barnet genom scaffolding, till att finna den 
tillhörande biten med hjälp av sina frågor som stöd för färdigställa pusslet.  

Vid ett annat tillfälle kommer ett barn med en korg full av små former i olika färger 
och ställer sig vid  “sorteringsbordet”. En pedagog uppmärksammar det och frågar 
barnet om de ska hjälpas åt att sortera. Under sorteringens gång nämner pedagogen 
namn på de olika färgerna: “tar du alla röda? då tar jag lite blåa”. Vid ett senare 
tillfälle står ett barn och plockar med formerna. Pedagogen frågar om barnet kan 
sätta formerna på rätt plats på en mall. I det som sker tolkar vi det som att 
pedagogen vägleder barnet i att se likheter mellan en faktisk figur och en bild, där 
även färgerna på figurerna har betydelse. Vid situationerna övar sig barnet på färg 
och form genom att få plocka med figurerna samtidigt som pedagogen benämner 
vad de heter, learning by doing.  

Lärande av motorik 
På en av de observerade avdelningarna har de temat sång och musik. Barnen på 
avdelningen har fått skapa egna instrument av olika slag som alltid finns tillgängliga 
för barnen att använda. Pedagogerna har vid olika tillfällen gått in i barnens egna val 
av aktivitet, såsom när de startade musik på cd-spelaren samt när de spelade på sina 
instrument. Vid tillfället när barnen startade musik blev en pedagog engagerad och 
började dansa tillsammans med barnen. Barnen tog initiativet till olika rörelser som 
att stå på tå och snurra runt och pedagogen härmade rörelserna samt satte ord på det 
de gjorde. Pedagogen var deltagande i det som barnen valde att göra samtidigt som 
hon benämnde olika begrepp i relation till rörelserna, “nu blev du lång, å nu blev du 
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kort” sa hon när barnen sträckte på sig och kröp ihop till en boll. När barnen vid en 
annan situation spelar på instrumenten noterar en pedagog dem och ansluter sig. 
Hon tar en trumma och börja spela och sjunga Lille katt tillsammans med barnen. 
Medan de sjunger börjar pedagogen slå i takt på trumman, vilket resulterar i att 
barnen gör likadant. “Ja vi gör det tillsammans”, säger pedagogen. I situationerna 
ser vi att det sker scaffolding genom pedagogernas agerande, där de stöttar barnen i 
deras aktiviteter genom vad de säger och gör. 

7.2. Pedagogers syn på fri lek i relation till lärande  
Nedan redogörs analysen av intervjuerna där det framkom hur pedagogerna ser på 
fri lek och hur det kan kombineras med lärande, vi har även här utgått ifrån 
begreppen scaffolding, den proximala utvecklingszonen samt learning by doing när 
vi analyserat datan.  

Synen på den fria lekens innebörd 
Fri lek är komplext och kan ha olika betydelse beroende på hur personen i fråga 
uppfattar och förhåller sig till det. Några pedagoger lyfter den fria leken som något 
som ska vara fri från vuxna, där barnen får använda sin egna fantasi utan att bli 
styrda av de vuxna. Andra pedagoger beskriver den fria leken som ett redskap, att de 
tar vara på och vägleder dem vidare i leken, samt att barnen får möjlighet att 
bearbeta sina tidigare upplevelser. Några av pedagogerna beskriver att barnen har 
möjlighet att göra fria val under största delen av dagen förutom när det är avsatt tid 
för projektarbete. En annan pedagog säger också att barnen har fri lek i stort sett 
hela dagen, men ibland blir leken styrd när en vuxen går in och vägleder dem.   

“...när inte vi vuxna är med och petar och styr upp saker och ting, när de 
själva hittar sin lek” (Karin) 

“För mig är ju fri lek att barnen så att säga antingen hittar på egna 
rollekar som man vägleder de i och kanske hjälper de med att få det 
materialet som de behöver för att vidareutveckla sin fria lek...” (Lotta) 

Utifrån pedagogernas svar så tolkar vi det som att fri lek är något barnen själva styr 
och har kontroll över. Trots det så lyfter en pedagog att man kan utgå ifrån barnens 
fria lek och stötta dem, då hon säger att det är via leken som barnen prövar det de 
erfarit till exempel hur samhället fungerar och alla sociala relationer de omges av. 
Utifrån en av pedagogernas svar ser vi det som att det är av stor vikt att vara nära 
barnens lek och aktivt lyssna in dem för att det ska bli möjligt att bidra med material 
som kan behövas i leken för att den ska utvecklas framåt. Pedagogernas stöttning i 
barnens lek kan relateras till scaffolding och de beskriver att barnen tar till sig 
kunskaper om bland annat sociala samspel i sin lek vilket vi relaterar till learning by 
doing.  
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Synen på fri lek och lärande  
Frågan är om fri lek och lärande kan kombineras. Samtliga pedagoger är överens 
om att barnen lär sig det sociala samspelet och att samarbeta via leken. Det som 
genomsyrar pedagogernas svar är att barnen bearbetar sådant som de har upplevt 
och återspeglar det i sin lek, som till exempel när de varit på treårskontroll eller att 
de har varit med och handlat. Pedagogerna betonar att barnen lär sig om det sociala 
som hela tiden pågår i deras omvärld och att de får utlopp för det i sin lek i 
förskolan. En av pedagogerna säger att när barnen leker att de ska iväg och handla, 
så kan det vara bra med en handlarlista. Vår tolkning är att pedagogen fångar 
barnens intresse av att skriva när det uppstår naturligt i leken, då ger pedagogen 
barnen möjlighet att utveckla sina skrivkunskaper. Två av pedagogerna lyfte även 
fram att barnen bland annat via leken lär sig turtagning, hänsyn och omsorg av 
varandra. En pedagog beskriver även att de jobbar med hållbar framtid där vikten av 
att vara rädd om saker och varandra framhävs. Samma pedagog säger att barnen lär 
sig allt i leken, till exempel matematik, motorik och avståndsbedömning. Något som 
pedagogerna återkommer till är att barnen lär sig det sociala samspelet genom leken, 
som tydligt kan relateras till learning by doing. Vår tolkning är att barnen lär sig om 
det sociala samspelet som bland annat innefattar hänsyn, turtagning och bearbetning 
genom att de prövar sig fram och känner in situationen.    

“Samarbete är det ju och sen så…(Sonja) Ah de är det ju, det sociala 
samspelet” (Karin) 

“...helt plötsligt kanske de säger att då ska de iväg och handla och då måste 
de ha en bil och sen måste man kanske skriva en handlarlista…” (Lotta) 

Pedagogerna beskriver att lärande kan främjas genom den fria leken på olika sätt, 
främst genom att de är aktiva och närvarande och finns där med utmanande frågor 
som kan tillföra nya kunskaper. Vår tolkning är att pedagogerna stöttar barnen 
genom att vara aktiva i deras lek genom frågor eller att ta en roll i leken som kan ge 
nya infallsvinklar i det som sker, vilket vi kopplar till scaffolding. En pedagog 
beskriver att barnen lär av varandra i den fria leken och en pedagog förklarar det 
kan vara bra att backa undan och lyssna in vad barnen gör och sedan vägleda dem 
när det behövs.  
  

“...om vi är aktiva tänker jag…” (Sonja) “För mig är det ju att va 
närvarande, vara en närvarande pedagog” (Lotta) 

“Men just det, främja så att säga, kanske ibland backa undan, backa lite å 
verkligen lyssna å sen vägleda dom när dom behöver vägledning. Så 
det…”(Lotta) 

Pedagogernas syn på sin roll i den fria leken 
Pedagogerna förklarar hur leken i förskolan kan användas och tas tillvara på ur olika 
perspektiv. Två av pedagogerna lyfter att de genom leken kan jobba med dilemman 
där de beskrev känslor som en aspekt och att de jobbat med känslor med barnen. 
Två av pedagogerna beskriver att det handlar om att lyssna in barnen och vad de är 
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intresserade av i leken, där den ena pedagogen beskriver hur barnens lek kan 
omvandlas till något med ett pedagogiskt syfte som kan utmana dem vidare utifrån 
deras intresse. Den andra pedagogen beskriver hur de kan ta tillvara på barnens lek i 
form av att ställa utmanande frågor såsom varför de gjorde på ett visst sätt eller 
varför det blev som det blev. En annan pedagog säger att de tar tillvara på leken 
genom att sätta ord på det barnen gör samt erbjuder mer material för att leken ska 
komma vidare. Vår tolkning är att om pedagogerna är närvarande så kan de via 
stöttning och guidning utveckla barnens pågående lek i form av frågor och material, 
scaffolding.  

“Å att utgå ifrån barnens lek är ju lättare att utmana dom vidare än att ta 
någonting som barnen inte är intresserade av, å ja locka vidare” (Lotta) 

“Ja, lägger till nya begrepp… ah, nya grejer eller en ny lek” (Lisa) 

Vidare beskriver pedagogerna sin roll i barnens lek på flera sätt, såsom att vara 
lyssnande, närvarande, stöttande och som en förebild. En pedagog beskriver hur hon 
ibland kan vända på situationen där hon blir den mindre kunnige som antyder saker 
och att barnen vid de tillfällena blir de mer kunniga som förklarar för pedagogen att 
hon tänker tokigt. Vår tolkning är att pedagogen försöker ta reda på vad barnen 
tänker och vad barnen har kunskap om, samt att barnen får möjlighet att utöva sina 
färdigheter. Vi ser det som att pedagogen försöker utmana barnen i deras proximala 
utvecklingszon samt att deras kunskaper kan utvecklas genom aktivt görande, 
learning by doing. Pedagogerna beskriver hur deras roll handlar om att se barnen, 
tillföra material som bidrar till leken och alltid finnas där för dem. Några av 
pedagogerna understryker vikten av trygghet och stöttning, som vi tolkar är 
grundläggande faktorer för att barnen ska våga ta för sig i leken och i det sociala 
samspelet. 

“Min roll som förskollärare de är ju att verkligen vara en förebild, vara 
närvarande” (Lotta)  

“… att området är okej, att dom inte blir störda av någon annan när dom 
leker, inte inte någon annan springer in och försöker förstöra någonting… 
Å det känns ganska viktigt för asså då känner dom att man ser det och man 
vill hjälpa” (Lisa) 

“... barnen ska känna sig trygga med det åh att man alltid stöttar och finns 
till hands” (Karin) 

Pedagogernas syn på deltagande i barnens lek inomhus och utomhus  
Samtliga pedagoger är överens om att det finns en skillnad mellan det pedagogiska 
deltagandet inomhus och utomhus. Två av pedagogerna säger att alla är olika i deras 
engagemang i barnen när de leker utomhus, och lägger tonvikt vid att det blir 
mycket fritt när barnen är ute. En annan pedagog beskriver att det ofta blir mer 
splittrat när de är utomhus på grund av att de behöver ha koll på alla barn som är 
ute. En av pedagogerna antyder att det blir mindre pedagogiskt ute då det är mer 
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utspritt, men när det finns en pedagog stationerad någonstans i miljön så kommer 
ofta barnen dit. Vi tolkar det som att utomhusvistelserna kan upplevas 
ostrukturerade då många barn är ute samtidigt och pedagogerna har gemensamt 
ansvar för alla barnen. Utifrån pedagogens svar att finnas stationerad någonstans i 
miljön ser vi som en fördel för att fånga barnens intressen samt finnas där för att 
stötta och guida dem. Några av pedagogerna betonar hur viktigt det är att vara 
närvarande och uppmärksamma det barnen gör även ute då de kan ta tillvara på 
barnens intressen. Pedagogerna har uppmärksammat att barnen ofta leker på en stor 
sten som i deras fantasi ibland är en bil, en båt eller en husbåt, där det kan vara ett 
bra tillfälle att fånga barnen där de befinner sig i sin proximala utvecklingszon. Vår 
tolkning är att om det inte finns närvarande pedagoger i barnens pågående lek så 
kan de inte heller veta vad som händer i leken, men i och med att pedagogerna kan 
återberätta det som hänt ute på gården så ser vi det som att de har varit aktiva och 
närvarande.  

“Det blir ju mycket mer fritt ute”(Sonja) 

”Men för oss är det ju att försöka va uppmärksamma även ute om de är 
intresserade av någonting, att bli den närvarande pedagogen även ute. Att 
“åhh vad har du hittat här”, istället för att jaha har du hittat det, då går jag 
vidare" (Lotta) 

7.3. Sammanfattning av resultat   
Syftet med studien var att bidra med kunskap om hur pedagogerna tog tillvara på 
barnens fria lek samt deras syn på fri lek i relation till lärande. I analysen framkom 
det att pedagogerna som deltog i studien tog tillvara på den fria leken i flera 
situationer inomhus; bygg och konstruktion, skapande, rollek, spel och pussel, sång 
och musik. Pedagogerna var även aktiva i den fria leken utomhus, men i mindre 
omfattning än inomhus. I analysen framkom det också att pedagogerna använder 
den fria leken för att stötta och vägleda barnen där de befinner sig, i sin proximala 
utvecklingszon. Vi kunde utifrån pedagogernas svar se att det sociala samspelet är 
något som barnen lär och bearbetar via leken, vilket bland annat innefattar 
turtagning, hänsyn och omsorg av varandra. Vi ser det som att barnen utvecklar sina 
kunskaper genom att aktivt få pröva sig fram, learning by doing. Något som var 
genomgående i analysen var hur pedagogerna var aktiva genom stöttning och 
vägledning i barnens lek, scaffolding. Det teoretiska perspektivet och de begrepp 
som vi utgått ifrån har hjälpt oss att tolka, förstå och att analysera pedagogernas 
agerande och syn på fri lek. Samtliga pedagoger ansåg att den fria leken är barnens 
egna arena, där de hittar sin lek och själva bestämmer vad leken ska innehålla utan 
att vuxna är med och styr. Pedagogerna beskrev även att barnen i leken ges utrymme 
för att bearbeta sådant de har upplevt i sin vardag och att de i sådana tillfällen kan 
bidra med ny kunskap till barnen genom stöttning och vägledning.   
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8. Diskussion 
I följande avsnitt diskuteras studiens resultat i relation till tidigare forskning. Först 
presenteras resultatdiskussionen som följs upp av förslag till fortsatt forskning inom 
området och avslutningsvis presenteras pedagogiska implikationer.  

8.1. Resultatdiskussion    
Resultat visar att den fria leken enligt pedagogerna handlar om det som barnen 
själva väljer att leka utan att de vuxna påverkar barnens val, där några menar att den 
ska vara fri från vuxnas styrning och andra ser leken som ett redskap. Det är något 
som Tullgren (2003) och Eidevald och Engdahl (2018) beskriver i sin forskning. 
Tullgren (2003) hävdar att barns lek behöver vara fri från vuxnas inblandning, vilket 
kan leda till att pedagogerna får ett passivt förhållningssätt. Eidevald och Engdahl 
(2018) beskriver leken som något barnen själva kan ansvara för, där de vuxna får ett 
passivt förhållningssätt till leken. Tullgren (2003) lyfter även att leken kan ses som 
en viktig del i barnens lärande. När pedagogerna använder leken på ett avsiktligt sätt 
kan leken utvecklas och lärande främjas (2003). Resultatet visar även hur 
pedagogerna ser på sin roll i den fria leken, där de beskriver att det är av vikt att 
lyssna in barnen för att driva leken framåt och ställa frågor som kan utmana dem i 
sin lek. Det lyfts även att man som vuxen ska vara närvarande för att barnen ska 
känna sig trygga samt få stöttning. Genom pedagogernas svar och hur de agerar i 
barnens lek kan vi se att de stöttar barnen men på olika sätt. Knutsdotter Olofsson 
(2017) belyser att pedagogernas förhållningssätt till barn och lek har en betydande 
faktor, där det gäller att vara tillåtande så det kan skapas en atmosfär av glädje och 
trygghet. Även Lillemyr (2002) nämner att pedagogernas syn och uppfattning om 
barn och lek är av betydelse för hur pedagogerna förhåller sig till barnens pågående 
lek. 

Vidare framkom det i resultatet att pedagogerna agerade på olika sätt i barnens fria 
lek. Utifrån vad observationerna visade tog pedagogerna sig in i leken genom samtal 
och frågor samt genom att bekräfta barnen och sätta ord på det som pågick för att 
stötta och guida barnen. Weisberg, Hirsh-Pasek & Golinkoff (2013) beskriver att en 
förutsättning för guidad lek är samarbetet mellan lärare och barn, där barnens 
intresse är utgångspunkten, vilket stämmer överens med resultatet i vår studie. I 
observationerna använder pedagogerna olika tillvägagångssätt när de tar tillvara på 
barnens pågående lek. Vid en situation gick en pedagog in i barnens lek där hon 
vägledde barnen genom frågor om det de undersökte och vid en annan situation gick 
en pedagog in i barnens lek som deltagare. Utifrån pedagogernas agerande 
tillsammans med barnen kan vi relatera till Pramling och Wallerstedt (2019) som 
beskriver barninitierad lek och vuxen-guidad lek. När pedagogerna utgår ifrån det 
barnen gör kallas det barninitierad lek där pedagogernas närvaro och stöttning är en 
förutsättning, vilket pedagogen gör i en av de observerade situationerna. När 
barnens lek är utgångspunkten för lärande och utveckling uttrycks det som vuxen-
guidad lek, där pedagogerna ger barnen möjlighet att erövra nya kunskaper (2019), 
vilket sker i en situation när en pedagog tar en deltagande roll i leken. Även Zosh et 
al. (2018) belyser att fri lek handlar om att barnen väljer innehållet och att de vuxna 
i guidad lek styr innehållet för lärande, men att barnen får vara med och påverka 
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innehållet. I studien framkommer det att pedagogerna ofta låter barnen välja och 
styra sin lek, men att pedagogerna går in i leken med syfte att bidra till möjligt 
lärande genom stöttning och guidning på olika sätt.  

Samtliga pedagoger belyser att barnen lär det sociala samspelet i leken. Enligt 
pedagogerna har leken stor plats i verksamheten och via den fria leken får barnen 
chans att möta andra barn i sociala interaktioner där samspel, hänsyn och turtagning 
har en central plats. En pedagog beskriver hur lärande kan möjliggöras via leken. 
Hon beskriver ett exempel om barnen vill åka och handla i leken kan det behövas en 
handlarlista, vilket kan leda in på skrivning där det spontana kan tas tillvara på av 
pedagogen. Pramling Samuelsson och Sheridan (2003) beskriver att en form av 
undervisning kan handla om att pedagogerna tar tillvara på spontana situationer där 
lärande kan möjliggöras. Pramling Samuelsson och Sheridan (2003) betonar att 
barns lärande sker i samspel med omgivningen, vilket kan relateras till studiens 
resultat om att barnen lär i det sociala samspelet. En pedagog i studien belyser 
vikten av att backa undan och lyssna in barnen, samt att det är lättare att utmana 
barnen vidare genom att utgå ifrån deras intresse. Pramling Samuelsson och 
Sheridan (2003) beskriver hur pedagoger kan ta tillvara på barnens lek och skapa 
undervisningssituationer utifrån barnens intressen, vilket stämmer överens med 
pedagogens beskrivning av att utgå ifrån barnens intressen i leken. Generellt i 
observationerna har pedagogerna tagit tillvara på barnens lek som inspirerar barnen 
att utveckla det de intresserar sig för, där pedagogerna använt sig utav ett lekfullt 
och utmanande tillvägagångssätt i lärandet. Det överensstämmer med Eidevald och 
Engdahls (2018) syn på undervisning i förskolan. De belyser att pedagogerna måste 
se, lyssna och vara responsiva för att kunna anpassa undervisningen utifrån barnens 
intressen, samt att undervisningen ska vara lekfull. Något som vissa pedagoger 
lyfter med leken är att fånga det som pågår och utveckla leken vidare vilket kan 
bidra till ökade kunskaper inom ett visst område. Andra pedagoger beskriver att den 
fria leken tillhör barnen, där vuxna inte ska vara med och styra. Det stämmer 
överens med två av Løndahl och Greves (2015) perspektiv på lek. Det ena 
perspektivet är att se leken som ett sätt att lära sig och det andra perspektivet är att 
leken är värdefull i sig. Däremot beskrivs ett tredje perspektiv där leken anses vara 
slöseri med tid (2015), vilket inte kan relateras till studiens resultat. För att 
möjliggöra lärande och utveckling är det betydande att lyfta lekens potential att 
skapa undervisningssituationer för barnen (Jonsson & Thulin 2019). Vi ser 
möjligheter med att utgå från leken för att skapa naturliga lärtillfällen för barnen, 
därför bör leken och dess betydelse få mer plats i framtida forskning, vilket kommer 
belysas vidare nedan.  

8.2. Fortsatt forskning  
I den senaste reviderade läroplanen för förskolan som började gälla i juli 2019 så 
har leken blivit framskriven på ett tydligare sätt under rubriken “Lek är grunden för 
utveckling, lärande och välbefinnande” (Skolverket 2018:8). Under studiens gång så 
har tankar och funderingar väckts om leken och dess betydelse. I vår studie ställer vi 
oss frågan till hur pedagogerna dels förhåller sig till den fria leken samt deras syn på 
leken. Det vore spännande att se om läroplanens tillskrivningar om lek får ökad 
betydelse av hur leken faktiskt används av pedagogerna i verksamheten. Frågan är 
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om ändringarna i läroplanen räcker för att lyfta leken som betydelsefull och en 
utgångspunkt för lärandet. Det finns ny forskning som lyfter lek och dess betydelse, 
men vi tror att det är av vikt att det forskas mer om den fria leken så att pedagoger 
får upp ögonen för hur leken till exempel kan användas som ett redskap för 
undervisning och lärande. Pedagogerna i studien har varierad syn på fri lek, men vi 
funderar på om ytterligare forskning av lek och den reviderade läroplanen kan 
medföra nya insikter och en ökad förståelse för hur pedagoger kan ta tillvara på 
barnens fria lek i förskolorna runt om i landet. Ytterligare en aspekt som väckts 
under studiens gång är huruvida lek utomhus skiljer sig från lek inomhus, vilket 
även pedagogerna i studien bekräftar. En bidragande faktor till att det är så skulle 
kunna vara att avdelningar samarbetar vid utomhusvistelse vilket kan påverka 
pedagogernas möjligheter i att vara aktiva med barnen. I forskning skrivs leken fram 
generellt och vi tror att om forskning fokuserar på begreppen inomhuslek och 
utomhuslek kan det medföra att utomhuspedagogiken uppmärksammas mer, då vi 
anser att leken utomhus inte tas tillvara på, på samma sätt som leken inomhus gör.  

8.3. Pedagogiska implikationer  
Studien har visat hur pedagoger i verksamheten använder sig av barnens fria lek 
vilket kan uppmuntra fler verksamma att se fördelar med leken som utgångspunkt i 
förskolan. Pedagogerna som deltog i studien beskrev den fria leken som en del där 
barnen lär och utvecklar det sociala samspelet samt att de via leken bearbetar 
tidigare erfarenheter. Under processens gång har vi kommit till insikt i att synen på 
lek är avgörande för hur man som pedagog använder sig av och förhåller sig till 
leken. För barnen är leken värdefull och en stor del av deras livsvärld, därav är det 
av vikt att lyfta leken som betydelsefull i verksamheten så att även vuxna ser värdet 
i leken. Under vår studie så har vi blivit inspirerade i att utgå ifrån den fria leken 
mer för att skapa undervisningssituationer som kan möjliggöra lärande. Vi försöker 
se det som att pedagoger inte ska utesluta leken för att den ofta ses som barnens 
arena utan snarare våga se lekens potential i att skapa lärtillfällen. Därmed inte sagt 
att barnen aldrig ska få leka utan vuxnas inblandning, utmaningen blir snarare att 
kunna växla mellan deltagande- eller observerande pedagog i barnens lek. 
Avslutningsvis anser vi att barnens lek är en bra utgångspunkt för lärande då man 
genom leken kan fånga och ta tillvara på deras intressen vilket ökar chanserna till att 
barnen ser glädjen i lärandet.  
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Bilaga 1 

Informationsbrev - en studie om fri lek och lärande i förskolan 

Leken har en central plats i förskolan och är en stor del i barnens livsvärld. Därmed 
ser vi  leken som viktig att ta till vara på för att fånga barnens intressen och idéer. 
Begreppet lek kan ses utifrån olika perspektiv, beroende på om det är barn eller 
pedagoger som uttrycker det. Lek kan ses som ett begrepp som pedagoger använder 
sig av när det inte finns något annat planerat i verksamheten, men det kan också ses 
som en tillgång för alla inblandade då lek är barnens värld.   

Syftet med studien är att undersöka hur pedagoger tar tillvara på den fria leken i 
förskolan. Därför vill vi göra en studie där vi önskar/hoppas få en ökad förståelse 
om den fria lekens betydelse när det kommer till undervisning och lärande.   

En förskola och två avdelningar har fått frågan om att delta i vår studie. De metoder 
som kommer att användas för att samla in material är observationer och intervjuer 
med pedagogerna. Vi kommer att observera pedagogerna under två-tre dagar som 
sedan kommer att följas upp med intervjuer nästkommande dag. Under intervjuerna 
kommer ljudupptagning ske. I studien är det pedagogerna och deras förhållningssätt 
i den fria leken som kommer studeras, dels under observationerna, men även när 
intervjuerna genomförs. Vi kommer alltså inte samla in information från barnen. 
Empirin som samlats in kommer endast användas i vårt självständiga arbete. När 
arbetet är godkänt så raderas materialet så ingen obehörig kan ta del av uppgifterna. 
Informationen om deltagarna och förskolan kommer att hanteras med 
konfidentialitet därför kommer fiktiva namn att användas i studien. Studien kommer 
publiceras i diva portal när den är färdig, där den kommer finnas tillgänglig för 
allmänheten att ta del av.  

Vi heter Emma Eidert och Elin Jensen och studerar till förskollärare på 
Linnéuniversitetet i Kalmar. I utbildningen ingår det att göra ett självständigt arbete 
och därför kommer denna studie att verkställas. Vi är tacksamma att ni vill delta så 
denna studie blir möjlig att genomföra. Har ni några frågor så är det bara att höra av 
er till oss.  

Kalmar 2019-11-19 

Studerande: Emma Eidert ee222vn@student.lnu.se                     
                     Elin Jensen ej222za@student.lnu.se  

Handledare: Åsa Bornefjäll asa.bornefjall@lnu.se  
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Bilaga 2 

Checklista till observation 

Nedanstående checklista kommer från Kihlström, S. (2007). Observation som 
redskap. I J. Dimenäs (red.). Lära till lärare: att utveckla läraryrket - vetenskapligt 
förhållningssätt och vetenskaplig metodik. (s. 30-46). Stockholm: Liber AB 

1. Rum: Beskriv den fysiska platsen, rita eventuellt en skiss. 
2. Aktörer: Vilka aktörer deltar? 
3. Objekt: Vilka fysiska ting finns? Eventuell skiss. 
4. Handling/aktivitet/händelse: Beskriv handlingarna aktörerna utför. 
5. Tid: Vilken tidpunkt inträffar de olika handlingarna? 
6. Mål: Beskriv de mål du tror aktörerna försöker uppnå. 
7. Känsla: Beskriv de känslor som upplevs och uttrycks. 
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Bilaga 3 

Samtyckesblankett  

Syftet med studien är att undersöka hur pedagoger tar tillvara på den fria leken i 
förskolan. 

Genom att skriva under den här samtyckesblanketten godkänner du att dina 
personuppgifter behandlas inom ramen för uppsatsen/studien som beskrivs ovan. Du 
kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke genom att kontakta någon av 
kontaktpersonerna nedan. Dina personuppgifter kommer därefter inte längre att 
bevaras eller behandlas vidare utan annan laglig grund.  

De personuppgifter som kommer samlas in från dig är när vi gör ljudupptagning vid 
intervjuerna då det faller under vad som är personuppgifter. Dina personuppgifter 
kommer behandlas fr.o.m v. 49 fram till att uppsatsen är klar varefter raderas.  

Du har alltid möjlighet att få information om vad som registrerats om dig eller ha 
synpunkter på behandlingen eller de uppgifter som samlats in genom att kontakta 
någon av kontaktpersonerna nedan eller lärosätets dataskyddsombud på 
dataskyddsombud@lnu.se. Klagomål som inte kan lösas med Linnéuniversitetet kan 
lämnas till Datainspektionen.  

……………………………… ………………………………  
Underskrift   Ort och datum 

………………………………  
Namnförtydligande 

Kontaktuppgifter: 

Studentens namn: Emma Eidert 
Studentens e-postadress: ee222vn@student.lnu.se 

Studentens namn: Elin Jensen 
Studentens e-postadress: ej222za@student.lnu.se  

Handledarens namn: Åsa Bornefjäll 
Handledarens e-postadress: asa.bornefjall@lnu.se 
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Bilaga 4  

Intervjuguide 

Uppvärmningsfrågor: 
Utbildning:  
Ålder på er:  
Hur länge har ni jobbat inom barnomsorgen? 
Hur länge har ni jobbat där ni är idag? 
Ålder/antal på barngrupp? 
Hur beskriver du din yrkesroll och vad har du för arbetsuppgifter? 

Intervjufrågor: 
1.Om du skulle sätta ord på vad fri lek är hur skulle du beskriva det då? 
2.När anser ni att barnen har fri lek under en dag? 
3.Vad kan barnen lära sig under den fria leken? 
4. Hur tänker ni att lärande kan främjas genom barnens fria lek? 
5. Hur kan den fria leken användas som ett pedagogiskt redskap? 
6. Hur ser du på din roll i barnens fria lek? 
7.Upplever du att de finns en skillnad i pedagogiskt deltagande när barnen leker ute 
respektive inne?  
8. Vad anser du att barnen på er förskola får möjlighet att lära sig genom leken 

Följdfrågor: Berätta gärna mer, utveckla, ge exempel 
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