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ABSTRACT 

 

Catrin Svensson & Charlott Petersson 

”Den fria leken är jätteviktig” 

Förskollärares erfarenheter av den fria leken 
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Preschool teachers' experience of free play 

                                                                                                  Antal sidor: 40 

 

Syftet med vårt examensarbete var att beskriva förskollärares erfarenheter av den fria leken i 

förskolan. Vi ville ta reda på vad förskollärarna anser att den fria leken bidrar till i barns 

utveckling och få en kunskap kring hur de ser på sin egen roll i den fria leken. Dessutom ville 

vi undersöka hur mycket utrymme den fria leken får i förskolans verksamhet. För att få svar 

på vårt syfte med arbetet har vi använt en kvalitativ forskningsmetod. Vi har genomfört semi-

strukturerade intervjuer med åtta förskollärare.  

 

Resultatet av vår undersökning visade att förskollärarna anser att den fria leken är oerhört 

viktig och de är väl medvetna om dess betydelse. Vi har sett att förskollärarna är väl insatta i 

läroplanen för förskolan och att den avspeglar sig i det de säger. Eftersom att förskollärarna 

anser att den fria leken är viktig för barn och deras allsidiga utveckling så ger de den ett stort 

utrymme i verksamheten. De anser att deras roll är att vara närvarande, stötta och utveckla 

leken men att det inte alltid behöver ske genom att de deltar aktivt i den.  
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1. INLEDNING  

Alla vet vi att leken ger barn glädje och tillfredsställelse men under vår utbildning till 

förskollärare så har vi även fått upp ögonen för andra aspekter kring barns lek. Den leder till 

så mycket mer i barns utveckling än bara glädje och tillfredsställelse, men trots detta anser vi 

att många personer ändå tycker att barn ”bara” leker i förskolans verksamhet. Men hur ser det 

egentligen ut i förskolans verksamhet? Vilken inställning till leken har pedagogerna? Är det 

bara de som inte är insatta i förskolan som har en inställning att det är ”bara” lek?  

 

Som förskollärare har vi ett uppdrag att följa. Detta uppdrag uttrycker Läroplanen för 

förskolan, Lpfö98. I läroplanen lyfts leken fram gång på gång vilket ytterligare stärker lekens 

betydelse.      

 

I lekens och det lustfyllda lärandets olika former stimuleras fantasi, inlevelse, 

kommunikation och förmåga till symboliskt tänkande samt förmåga att samarbeta 

och lösa problem. Barnet kan i den skapande och gestaltande leken få möjligheter att 

uttrycka och bearbeta upplevelser, känslor och erfarenheter. 

                      
                                                                                           (Lpfö98, 2006:6) 

 

”Alla barn föds med ett grobart frö av lek inom sig” (Öhman, 2003:89). I förskolan får leken 

inta högsätet. Det är i princip omöjligt för barn att inte leka och leken är deras spontana 

verksamhet (Öhman, 2003).  

 

Och sist men inte minst är det den vuxnes uppgift att vattna och ge näring åt 

plantorna i lekens trädgård, genom att förse barnen med gemensamma upplevelser 

att leka utifrån, material att leka med och plats för leken att blomstra. 

                                                                                                          

                                                                                        (Öhman, 2003:113) 

 

Vi har under vår utbildning fått vetskap om lekens betydelse och vill därför undersöka 

verksamma förskollärares medvetenhet, inställning och syn på den fria lekens betydelse för 

barn. Vi särskiljer inte leken inne och ute i vårt arbete utan skriver generellt om leken. 
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1.1  Syfte 

Syftet med vårt examensarbete är att beskriva förskollärares erfarenheter av den fria leken i 

förskolan. Vi vill ta reda på vad förskollärarna anser att den fria leken bidrar till i barns 

utveckling och få en kunskap kring hur de ser på sin egen roll i den fria leken. Dessutom vill 

vi undersöka hur mycket utrymme den fria leken får i förskolans verksamhet enligt 

förskollärarna. 

 

1.2 Frågeställningar 

 Vilken erfarenhet har förskollärare av den fria leken? 

 Vilken betydelse har den fria leken för barns utveckling enligt förskollärarna? 

 Hur ser förskollärare på sin roll i den fria leken? 

 Hur mycket utrymme får den fria leken i förskolans verksamhet enligt förskollärarna? 
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2. BAKGRUND 

Vi kommer i nedanstående del ge förklaringar på vissa begrepp. Vi kommer även att 

presentera forskning och litteratur vilken vi anser vara relevant för arbetets syfte. 

 

2.1 Lek 

Enligt Löfdahl (2004) har leken gått från att ses som en onyttig aktivitet för nöjes skull till en 

aktivitet för barns lärande i förskolan. Det är numera accepterat att barn lär i förskolan så 

länge det sker genom leken. Öhman uttrycker att ”Förskolan är den plats där leken får inta 

högsätet. Där ges barnet möjlighet att utforska lekens olika dimensioner” (Öhman, 2003:18).  

 
Vi kan göra det enkelt för oss och säga att lek vet vi ju alla vad det är, för alla har vi 

lekt. Men just detta faktum leder också till att det finns lika många definitioner av lek 

som det finns lekande människor.                            

       (Öhman, 2003:87) 

 

Även Lillemyr (2002) hävdar att det är svårt att ge en generell förklaring eller definition av 

lek. Detta anser han beror på bland annat att samma lek kan vara olika från gång till gång och 

upplevas annorlunda av olika barn. Var leken sker kan också göra att den ser olika ut.  

 

En person som har betytt mycket för dagens forskning om lek är Birgitta Knutsdotter 

Olofsson. Hon är professor i psykologi och pedagogik och en av Sveriges främsta lekforskare. 

Knutsdotter Olofsson (2003) menar att lek är något som både är på riktigt och på låtsas, saker 

kan göras på låtsas fast det ser ut som på riktigt. Inom leken finns det lekramar som barnen 

både kan gå in och ut ur. Innanför ramarna är det lekens regler som gäller och så fort någon 

går ut ur den så är de tillbaka i verkligheten. När något upplevs farligt eller otryggt i lekens 

värld så kan barnen lämna den och gå ut i trygga verkligheten. Knutsdotter Olofsson (2009) 

skriver att leken har alltid en tydlig början och ett slut. Allt är möjligt och tillåtet inom leken 

och allt kan hända, verkligheten kan transformeras till vad som helst. I leken kan barnen pröva 

allt som annars inte är tillåtet eller ens möjligt i verkligheten. Deras fantasi och påhittighet får 

flöda. Löfdahl (2002) skriver att Vygotskij (1896-1934) förespråkade att leken skiljer sig från 

andra handlingar genom att barnen skapar en påhittad situation, han menade därför att det 

påhittade är det mest framträdande draget i leken. Enligt Evenshaug & Hallen (2001) så är 

leken en typisk aktivitet för barn och den styrs av deras inre motivation, men påverkan utifrån 

kan ändå stimulera och utlösa lek. 
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Knutsdotter Olofsson (2009) menar att för att leken ska fungera så finns det tre sociala regler 

som måste följas: 

 Samförstånd – att det finns en överenskommelse mellan barnen som deltar i leken. 

 Ömsesidighet – leken sker under jämställda villkor oavsett barnens ålder. 

 Turtagande – alla som är med i leken ska turas om att bestämma. 

Detta är något barn måste lära sig för att kunna leka på ett fungerande sätt tillsammans med 

andra barn.  

 

Knutsdotter Olofsson (2003) skriver att Gregory Bateson (1904-1980), 

kommunikationsforskare, har kommit fram till att i leken krävs att barnen har en viss mental 

inställning. Det innebär att barnen meddelar varandra om det är på riktigt eller på lek. Detta 

sker genom att signaler sänds ut med ögon, mimik, röstläge, sätt att tala och bete sig. Det 

krävs även att omgivningen kan tolka de signaler som sänds ut. Därför menar Knutsdotter 

Olofsson att allt barn gör är inte lek.    

 

2.2 Den fria leken 

Med uttrycket fri lek menas enligt Granberg (2003) den tiden i förskolan då barn själva styr 

över lekens innehåll, det är alltså ingen vuxen som styr aktiviteten. Pape (2001) påpekar att 

vad barn gör under den fria leken kan variera mellan olika dagar och från barn till barn. 

Öhman (2003) skriver att fri lek är ett samlingsbegrepp för de aktiviteter barn själva 

bestämmer att de vill göra, det handlar om aktiviteter både inne och ute eller i grupp och för 

sig själv. Den fria leken leder till att barn utvecklar sitt självbestämmande vilket i sin tur leder 

till en utveckling i deras självkännedom och att de lär sig ta ansvar för sina handlingar. Enligt 

Öhman så är det lätt att ställa fri lek i motsats till vuxenledd aktivitet, precis som om 

vuxenledd aktivitet skulle vara ofri. Hon menar istället att all lek är fri. Vid vuxenledda 

aktiviteter ska barnen delta för att de vill eller har lust, för det går inte att tvinga barn att leka.    

 

Granberg (2003) påpekar att den fria leken kan trots allt inte betraktas som vuxenbefriad. 

Pedagogerna får inte svika barnen genom att överge dem. Frånvarande vuxna kan göra att 

ojämnlika situationer uppstår, barn som är starkare och mer dominanta kan ta över och leken 

kan upphöra att vara lek. Öhman (2003) skriver att forskare har kommit fram till att när de 

vuxna inte är närvarande i leken så riskerar leken att bli kortvarig, upprepande och barnen 

intar stereotypa roller.   
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Granberg (2003) menar att när det talas om den fria leken i förskolan så jämställs den med 

annan planering så som samling, målarstund och vila. Öhman (2003) lyfter istället fram den 

fria leken på ett annat sätt, hon menar att all lek är fri vare sig det är på barns initiativ eller en 

vuxenledd lek. Även om det är de vuxna som leder leken så kan barn aldrig tvingas att delta. 

Om barn blir tvingade så är det inte längre lek för dem.  

 

Lillemyr (2002) poängterar att ur barns perspektiv är det viktigaste, att lek är roligt. Han 

påpekar även att den fria leken är den lek barn tycker är roligast. Då kan de själva bestämma 

ramarna, innehållet och processen samt kontexten kring leken. 

 

2.3 Lekens betydelse 

Leken stimulerar barns utveckling på många olika områden, ”intellektuellt, emotionellt, 

socialt och motoriskt – och genom leken får barnen pröva olika uppfattningar, värderingar och 

normer” (Evenshaug & Hallen, 2001:338). Evenshaug & Hallen (2001) anser vidare att barn 

utforskar både sin omgivning och sig själva gällande deras behov, intressen och 

förutsättningar. Genom leken socialiseras barn och utvecklar både sin personliga och 

kulturella identitet. Öhman (2003) tar upp ett annat område som utvecklas genom leken är 

språket. Barns språk stimuleras intensivt genom leken på ett sätt som den inte gör någon 

annanstans. Pape (2001) menar att i leken stimuleras barns sociala utveckling på olika sätt. 

Bland annat genom att de lär sig ta olika roller, utveckla vänskapsrelationer och behålla dem 

samt att bearbeta upplevelser. De lär sig dessutom att förhandla, kompromissa, lösa 

konflikter, turtagning och att kommunicera på olika sätt.   

 

Lindqvist (1996) skriver att Fröbel (1782-1852) har inspirerat Sveriges barnträdgårdar och 

dagens förskolor. Han introducerade också med begreppet den fria leken. Enligt hans 

pedagogik är leken en naturlig kärnpunkt och barns naturliga sätt att uttrycka sig. Leken ger 

enligt honom glädje, frihet och tillfredsställelse. Welén (2009) skriver att Fröbel betonade att 

leken är grunden när kunskap ska byggas. Han menade också att vuxna ska närvara vid barns 

lek och reglera men detta utan att styra och dominera den.  

 

Evenshaug & Hallen (2001) skriver att Piaget (1896-1980) förespråkade att leken är 

grundläggande för den kognitiva utvecklingen. Leken är en ren assimilation vilket betyder att 
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barn utför handlingar bara för att få den tillfredsställelse som ges i att behärska något från 

tidigare erfarenheter. I leken ordnar barn sin omgivning utifrån sina tidigare kunskaper och 

erfarenheter.   

 

Evenshaug & Hallen (2001) menar att andra ser leken som viktig för den personliga 

utvecklingen. De skriver att Freud (1856-1939) menade att barn kan bearbeta känslor och får 

möjlighet att hantera traumatiska händelser genom leken. Erikson (1902-1994) utvecklade 

sedan Freuds teori genom att se leken som en psykosocial utveckling, som leder till barns 

identitetsutveckling. Leken kan också användas som ett redskap för att barn ska kunna 

bearbeta ångest och hantera utvecklingskriser.  

 

Evenshaug & Hallen (2001) skriver att Leontjev (1904-1979) lyfte fram en annan funktion av 

leken, vilken är att barn socialiseras. Han ansåg att det är genom leken och då speciellt vid 

rollek, som barn lär sig om verkligheten i samhället och kulturen. De lär sig om hur samhället 

fungerar och olika sätt att bete sig där. Han menade att barn måste lära sig leka och detta gör 

de genom att observera vuxna och äldre barn i verkligheten. Detta var något även Vygotskij 

(1995) framhöll. Barns lek är ett eko av vad de ser och hör från vuxna, men i barns lek återges 

sällan den exakta verkligheten de upplevt.  

 

Evenshaug & Hallen (2001) skriver att Bateson istället såg leken ur ett 

kommunikationsperspektiv. Med detta menade han att barn måste lära sig 

metakommunikation, att kommunicera på andra sätt än med bara ord. Med 

metakommunikationen kan barn uttrycka att ”detta är lek” och inte verklighet. På detta vis 

utvecklar barn sin kommunikativa förmåga. 

 

Evenshaug & Hallen (2001) skriver att andra forskare istället poängterar att leken är viktig ur 

en kompetensaspekt. Leken stimulerar barns jaguppfattning genom att de lyckas med nya 

utmaningar. Detta leder också till en stimulerande påverkan av vad de klarar av. Känslan av 

en ökad kompetens leder till en motivation som gör att de klarar av liknande beteenden i 

andra sammanhang. Detta innebär att hela barnets personlighet utvecklas. 
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2.4 Leken i styrdokumenten 

Enligt Granberg (2003) var 1998 ett betydelsefullt år för förskolan, då fick den sin första 

läroplan; Lpfö98. Det innebär att förskolan nu utgör grunden i det samlade 

utbildningssystemet. Läroplanen är utfärdad av regeringen och innehåller föreskrifter som ska 

styra förskolans verksamhet.     

 

I Lpfö98 (2006) är leken en viktig del då den lyfts fram ett flertal gånger. Förskolan ska 

erbjuda en trygg miljö som lockar till lek. Den är viktig för barns utveckling och lärande. 

Barns sätt att lära på ett lustfyllt sätt är genom leken. I den stimuleras bland annat fantasi, 

kommunikation, förmåga att samarbeta och lösa problem.  ”Barnet kan i den skapande och 

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

erfarenheter” (Lpfö98, 2006:6). Under dagen i förskolan ska det finnas ”utrymme för barnens 

egna planer, fantasi och kreativitet i lek och lärande såväl inomhus som utomhus” (Lpfö98, 

2006:7). Ett av Lpfö98:s strävansmål är ”att varje barn utvecklar sin nyfikenhet och sin lust 

samt förmåga att leka och lära” (2006:9).  

 

Enligt Granberg (2003) kan de tre första områdena i läroplan uppnås genom lek. Det första 

området i läroplanen handlar om normer och värden vilket innebär att barn ska utveckla 

solidaritet, respekt och empati. Granberg menar att dessa tre egenskaper kan utvecklas genom 

lek. Det andra området är utveckling och lärande som handlar om identitet, motorik, språk, 

skapande, matematik och natur. Även dessa färdigheter tillägnar sig barn genom leken. Det 

tredje och sista området kan även det utvecklas genom lek. Området är barns inflytande och 

handlar om förmåga att uttrycka sig, ta ansvar och samarbeta.  

 

Även i Allmänna råd och kommentarer för kvalitet i förskolan (2005) så betonas lekens 

betydelse för barns lärande och utveckling. Genom leken utforskar barn omvärlden och 

försöker förstå sig själva. Barns sociala, emotionella, motoriska och kognitiva förmågor stärks 

när de leker. De får även använda sig av sin kreativitet och förmåga till inlevelse. För att barns 

lek skall kunna utvecklas måste de få tillräckligt med tid och utrymme. Barns kreativitet ska 

uppmuntras och det ska finnas stimulerande material och miljö såväl inomhus som utomhus. 

Pedagogerna i verksamheten måste vara engagerade och ta till vara på alla tillfällen som ger 

barn kunskaper och upplevelser som inbjuder till lek.  
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Fri lek uppfattas ibland som en lek som äger rum utan att de vuxna är engagerade i 

samspelet mellan barnen eller lekens innehåll. När det gäller att stödja och stimulera 

barns utveckling och lärande behöver fri lek vuxnas närvaro minst lika mycket som 

andra former av lek.  

                                                                                           (Skolverket, 2005:27) 

  

FN:s barnkonvention antogs 1989 och är ett internationellt dokument som reglerar barns 

rättigheter. Konventionen gäller alla barn och ungdomar under 18 år. Enligt konventionen ska 

barns bästa alltid stå i centrum. I artikel 31 tar de upp att barn har rätt till vila, lek och fritid 

(Lärarförbundet, 2006).  

   

2.5 Pedagogens roll i den fria leken 

Enligt Knutsdotter Olofsson (1996) har leken tidigare setts som barns ensak i svensk förskola 

och pedagogerna har gjort annat när barn haft fri lek. Det har ansetts vara felaktigt att som 

vuxen delta i barns fria lek. I dagens förskolemetodik deltar pedagogerna nu aktivt i leken och 

gör verksamheten mer flexibel till förmån för den fria leken. Granberg (2003) poängterar även 

hon hur viktigt det är att pedagogerna leker tillsammans med barn och att det sker på deras 

villkor. Hon anser även att i den fria leken krävs att pedagogerna är närvarande för att kunna 

hjälpa och stödja barn och deras lek. Genom att pedagogerna har översikt så kan de följa 

händelseförlopp och på så vis förstå barns avsikter och ingripa om så behövs. Detta för att se 

till att leken fungerar och att inga barn mår dåligt. Hon menar att pedagoger till yngre barn har 

mer planerade aktiviteter, medan de anser att äldre barn är mer självgående och får klara sig 

själva.  

 

Enligt Granberg (2003) är pedagogerna rädda för att störa barns lek och påverka den negativt 

med sitt deltagande. Detta är något även Öhman (2003) lyfter fram att pedagogerna ibland 

upplever svårigheter att anpassa sitt deltagande i leken. ”Hur mycket ska man styra, leka med 

eller bara finnas till hands?” (Öhman, 2003:107). Knutsdotter Olofsson (2003) tar upp en 

annan sak som kan vara anledningen till att pedagogerna inte deltar i barns lek. Det är att 

vuxna känner sig dumma att leka när andra vuxna är närvarande och ser på. En annan sak hon 

tar upp är att det kan se ut som pedagoger bara latar sig när de är närvarande i barns fria lek, 

men så är inte fallet. Den fria leken är barns hemmaplan och pedagogerna måste vara med och 

anpassa sig. Detta är mer krävande än att hålla i vuxenledda aktiviteter då pedagogen är på 

hemmaplan. I en undersökning hon har gjort så visade det sig att många pedagoger sällan eller 
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aldrig deltar i barnens fria lek. Detta trots att barnen uttryckte en vilja att pedagogen ska vara 

med och leka.  

 

Åm (1986) menar att om pedagoger deltar i barns lek så utvecklas en närhet och ett tillitsfullt 

förhållande mellan dem och barnen. Det är möjligt att förena pedagogers aktiva deltagande 

med respekt för leken som barns egen aktivitet. Pramling Samuelsson & Sheridan (2006) 

anser att pedagoger kan vara en förebild i barns lek genom att delta på lekens villkor. De kan 

då visa hur barnen kan ta sig in och ur leken samt att de kan stödja dem i deras utveckling av 

förmågor som krävs i leken  

 

Knutsdotter Olofsson (1996) säger att det är viktigt att pedagogen är tillåtande mot barnen vid 

den fria leken och inte ställer upp onödiga regler som kan hindra leken. Ett exempel kan vara 

att var sak har sin plats och får endast användas i det rummet. Hon poängterar att det handlar 

om pedagogernas inställning till barn, barndom, lek samt lekfullhet och att detta är avgörande 

för hur leken kan utvecklas i barngruppen. Det innebär att pedagogen ska ha ett 

förhållningssätt som sätter barnen i fokus och tillåter och stimulerar till lek. Pedagogen ska ge 

tid, ro och visa engagemang för barns lek. Deras uppgift är också att skapa en trygg atmosfär 

där lekkoder och lekregler kan läras. Även Pramling Samuelsson & Sheridan (2006) 

framhåller att pedagogens inställning har stor betydelse för vad barn får göra och inte göra 

samt vad de får använda. Tullgren (2004) skriver att barn i leken framställs som fria och 

aktiva och med detta menar hon att leken är fri från vuxnas styrning där barn själva får 

bestämma över innehållet. Tullgren menar också att barn ska utveckla egenskaper som de 

behöver i sitt framtida vuxenliv. Hon har också kommit fram till att allt som barn anser vara 

lek inte uppfyller de vuxnas mål med vad som anses som god lek. Därför är det ofta så att de 

vuxna reglerar och korrigerar leken så att den uppfyller att vara en god och utvecklande lek. 

Även Öhman (2003) tar upp vikten av pedagogens förhållningssätt till den fria leken. De 

måste reflektera för att bli medvetna om vilka värden de förmedlar till barnen. Om pedagoger 

inte ger tid och utrymme till den fria leken så förmedlar de att den fria leken inte är så viktig 

utan bara ett tidsfördriv. Detta står i motsats till den inre och djupa tillfredsställelsen som barn 

får av leken. Hon framhåller även att om den fria leken sker utan vuxnas närvaro så bekräftas 

ytterligare att leken är betydelselös.   

 

Enligt Öhman (2003) finns det fem viktiga funktioner som pedagogen har: 

 lära ut lekkoder för de barn som inte har lärt sig dessa. 
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 skapa trygghet så att barnen vågar ge sig in i leken. De ska finnas till hands och vara 

där barnen är. Genom pedagogens närvaro observeras samtidigt barnens samspel, 

lekarnas innehåll och de får viktig information om barnen. 

 ange lekramarna för samspelet, detta för att få en fungerande barngrupp.  

 ta leken på allvar och visa den respekt. Detta görs genom att inte avbryta leken i 

onödan. 

 ge näring åt leken genom att se till att barnen får gemensamma upplevelser, material, 

tid och utrymme.   

 

Ovan har vi lyft fram vad olika författare och forskare anser om pedagogers deltagande och 

närvaro i den fria leken. Lillemyr ställer sig frågan ”Är det överhuvudtaget möjligt att inte 

intervenera i barns lek, där man har omsorg och ansvar för deras lärande och utveckling?” 

(2002:247). 

  

2.6 Utrymme till den fria leken 

Öhman (2003) anser att genom att pedagogen respekterar leken som fenomen och samtidigt 

har ett lekfullt sätt så bereds ett mentalt utrymme för lek. Även ett fysiskt utrymme bereds i 

form av tid och plats. Detta innebär dock inte att all planerad verksamhet och vuxenledda 

aktiviteter ska läggas ner utan istället krävs en noggrann planering för att skapa flexibilitet så 

att den fria leken får det utrymme som krävs. Genom att dessutom ge barnen möjlighet att 

påverka verksamheten kan deras tänkande, nyfikenhet, inlevelse och lekkompetens utvecklas.   

 

Öhman (2003) skriver att den fria leken kräver sammanhängande tid för att barn ska hinna 

komma in i den djupa koncentrationen som den fria leken kräver. Om barn inte får denna tid 

så ägnar de sig istället åt mer lättavbrutna sysselsättningar. De kommer inte till ro utan går 

från aktivitet till aktivitet. Detta kräver att pedagogerna gör en flexibel planering av dagen så 

att mycket tid ges åt djup lek och fria val.  ”Barn tar leken seriöst och förväntar sig att de 

vuxna omkring dem också ska göra det. Om barn tvingas till att avbryta leken blir de 

naturligtvis både ledsna och förargade” (Granberg, 2003:85). Knutsdotter Olofsson (2003) 

menar också att när pedagoger ofta avbryter barns lek så blir de irriterade och aggressiva.   

Hon menar att för att barns fria lek ska kunna vara ostörd krävs det att det finns olika vrår där 

barnen kan gå undan och leka ifred, om det inte finns någon lekro kan de inte heller leka 

komplicerade lekar. ”Och det är bara utvecklad lek som är utvecklande” (2003:116). Pape 
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(2001) menar att barn ibland behöver ha en fristad där de inte är över de vuxnas uppsikt, men 

samtidigt måste pedagogen veta vad som händer bakom de stängda dörrarna.  

 

Löfdahl (2002) har i sin doktorsavhandling kommit fram till att om barn ska kunna skapa 

mening i sina lekar så är det viktigt hur pedagogen organiserar för barns lek. Något som har 

stor betydelse för lekens innehåll är att det finns tid, rum och material. 

 

2.7 Pedagogens grundsyn 

Lillemyr (2002) poängterar att vilken grundläggande syn på barn, lärande och fostran 

pedagogen har spelar en viktig roll vid deras förhållningssätt till leken. En pedagogisk 

grundsyn har att göra med synen på vad barn är, vad de kan och vad vi kan förvänta oss av 

dem. 

 

Trageton (1996) menar att tidsfördelningen mellan vuxenstyrda aktiviteter och lek varierar 

mycket mellan olika förskolor. De som har lite lek menar att de har en hög andel vuxenstyrda 

aktiviteter och tvärt om. Hur mycket tid den fria leken får beror på vilken pedagogisk 

grundsyn pedagogerna i verksamheten har.  

 

  

                                                                                                                                 (Trageton, 1996:14) 

 

Barncentrerade aktiviteter: Fokus ligger på barns fria lek och detta är huvudaktiviteten. 

Barnen sätter igång aktiviteterna medan pedagogen är passiv. Under 1960-talet var detta 

vanligt och kallas idag utvecklingspedagogik. 
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Programmerade aktiviteter: Detta är en motpol till de barncentrerade aktiviteterna och fick 

fart på 1970-talet. Det är pedagogen som sätter igång aktiviteterna och styr hela 

inlärningsprogrammet. Detta leder till att barnet ger passiv respons på pedagogens aktiviteter. 

”Fri lek hade inte lika stort utrymme eftersom att man menar att den stal tid från 

inlärningsaktiviteterna” (Trageton, 1996:15).  

 

Omsorg och vård: Enligt detta synsätt ses förskolan endast som en form av förvaring av barn. 

Detta kan idag ses som ett passerat stadium men tycks ändå finnas kvar bland politiker som 

vill göra besparingar och nedskärningar inom förskolan. 

 

Öppen ramplanering: Fokus ligger här på leken där både barn och pedagoger är aktiva att sätta 

igång aktiviteter. Här har pedagogen en aktiv roll som tillrättaläggare och samtalspartner, 

detta för att lägga vikt vid begreppsträning och effektivisera aktiviteterna.          
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3. METOD  

I denna del av arbetet kommer vi att beskriva vilken metod vi har använt oss av och hur vi 

gjort vårt urval av informanter. Vi kommer även att gå igenom hur genomförandet samt 

bearbetningen av intervjuerna har gått till. 

 

3.1 Metodval 

Vår undersökning grundar sig på den kvalitativa forskningsmetoden. Bryman (2002) skriver 

att vid denna metod läggs vikten på ord vid insamling och analys av data, detta till skillnad 

från den kvantitativa forskningsmetoden där vikten läggs vid kvantifieringar. Vid den 

kvalitativa metoden läggs fokus på hur individen uppfattar och tolkar sin sociala verklighet. 

Det är deltagarnas perspektiv, vad de uppfattar som viktigt och betydelsefullt som är 

utgångspunkten. Forskare vid en kvalitativ metod vill skapa en närhet till personerna som 

deltar i undersökningen för att kunna uppfatta världen på samma sätt som de gör. Det finns 

även en strävan efter en förståelse av beteenden, värderingar och åsikter i det sammanhanget 

där undersökningen genomförs. Vid den kvalitativa metoden studeras människor i deras 

naturliga miljö vilket leder till rika och fylliga data. Men trots detta fokuserar den kvalitativa 

metoden på begränsade aspekter på den sociala verkligheten. Kvale & Brinkmann (2009) 

menar att vid den kvalitativa metoden så försöker forskaren registrera och tolka meningen i 

det som sägs och hur det sägs.  

 

Vi har valt att använda oss av semi-strukturerade intervjuer. Detta innebär enligt Bryman 

(2002) att intervjuaren har ett frågeschema med förutbestämda frågor. Ordningsföljden på 

frågorna kan däremot variera och det finns utrymme för följdfrågor då informanten kommer 

med viktiga svar. Vi har utformat intervjufrågor för att ha som stöd vid intervjuerna. 

Ordningen på frågorna kan variera eftersom vi följer vad informanten ger uttryck för.  

 

3.2 Urval 

Vi har valt att intervjua åtta förskollärare på sammanlagt fem olika förskolor, samtliga är 

kvinnor. En förskola ligger i en medelstor stad och de resterande i mindre orter. Den person vi 

tagit kontakt med på förskolorna har hjälpt oss att välja ut informanter som vill delta i en 

intervju. Vi har försökt att få en jämn spridning på vilka åldrar det är på barnen som 

förskollärarna arbetar med, detta för att få ett helhetsperspektiv.   
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Vi har valt att benämna förskolorna och förskollärarna med fiktiva namn.  

 

Förskolans 
namn: 

Förskollärarens 
namn: 

År i 
yrket: Utbildningsår: 

Barnens 
åldrar: 

Valens förskola Vera 22 år 1988 3-6 år 

Valens förskola Vilma 33 år 1982 2,5-5 år 

Harens förskola Hanna 32 år 1997 3-6 år 

Harens förskola Hilma 20 år 1991 1-3 år 

Rådjurets förskola Rita 26 år 1984 3-6 år 

Måsens förskola Malin 22 år 1988 1-2 år 

Björnens förskola Britta 27 år 1983 1-3 år 

Björnens förskola Berit 16 år 1994 3-5 år 

 

3.3 Genomförande 

Intervjuerna genomfördes med hjälp av de intervjufrågor (se bilaga) som vi tidigare 

sammanställt. För att få ett mer utvecklat resultat av intervjuerna så ställde vi följdfrågor, 

vilket ledde till att det mer kan liknas vid ett samtal. Vi valde att vara med båda två under alla 

intervjutillfällen, detta för att hjälpas åt att ställa följdfrågor samt att detta skulle underlätta 

vid bearbetningen. Intervjuerna gjordes i avskilda rum på förskolorna och genomfördes oftast 

ostört. Detta gjorde att intervjuerna fortlöpte enligt planerna. För att kunna hålla allt fokus på 

informanterna och för att det skulle bli ett bättre samspel så spelade vi in alla intervjuer. På så 

vis fick vi med tonfall och ordval som underlättade vid sammanställning och citering. 

Intervjuerna tog allt från 16 till 41 minuter att genomföra.  

 

3.4 Bearbetning 

Vi har valt att i direkt anslutning till intervjuerna tillsammans lyssna igenom och 

sammanställa dem. Skälet till att vi valde att sammanställa intervjuerna i anslutning till 

genomförandet var för att vi då hade det aktuellt. Vi gjorde detta för att vi inte skulle behöva 

lyssna på alla intervjuer samtidigt med en risk att blanda ihop vad informanterna delgivit. Vid 

bearbetningen har vi skrivit ner betydelsefulla delar samt citat av intervjuerna som har 

betydelse för syftet med arbetet. De bearbetade sammanställningarna blev cirka två 

dataskrivna sidor per intervju. Vi analyserade sedan resultatet genom att vi delade in 

sammanställningarna utifrån arbetets frågeställningar, detta för att få en tydlig struktur över 

resultatet. Utifrån dessa sammanställningar diskuterade vi tillsammans för att dra paralleller 
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samt se skillnader och likheter mellan informanterna. Utifrån dessa diskussioner valde vi ut de 

delar av resultatet som var relevant för arbetets syfte och fann likheter och skillnader som 

kunde tillföra kvaliteter i arbetet. Utifrån denna analys sammanställde vi vår skriftliga 

resultatdel. Resultatet har sedan tolkats med koppling till vår bakgrund. Tolkningen har 

slutligen lett till en diskussionsdel. 

    

3.5 Tillförlitlighet och giltighet 

Vid en kvalitativ metod handlar det om att välja informanter som har erfarenhet inom ämnet 

som arbetets syfte handlar om. Svaren vid en intervju blir mer tillförlitliga om informanten 

berättar om situationer som han eller hon har varit med om. Dessa berättelser innehåller 

förhoppningsvis inte bara en åsikt eller synpunkt utan är en berättelse som grundar sig på 

informanternas egna erfarenheter (Kihlström, 2007a). Vi anser att vår undersökning har 

tillförlitlighet eftersom att vi har valt informanter som har förskollärarutbildning och är 

verksamma inom förskolan. Vårt syfte med undersökningen har varit att ta reda på 

förskollärares erfarenheter av den fria leken vilket styrker tillförlitligheten. 

 

Inom kvalitativa forskningsmetoden anses kommunicerbarheten vara ett mått på giltighet. Det 

handlar om att de som läser rapporten som inte är insatta i studien ska förstå undersökningens 

resultat (Kihlström, 2007b). Vi menar att vår studie är giltig för de personer som har ett 

intresse för studiens syfte. Vi har försökt att vara tydliga i vår redovisning av rapportens 

samtliga delar så att utomstående ska kunna förstå innehållet och resultatet av den här studien. 

 

3.6 Forskningsetiska principer 

Enligt Vetenskapsrådet (2002) ska forskaren vid förberedelse för en vetenskaplig 

undersökning överväga värdet vid inhämtande kunskaper mot möjliga risker och negativa 

konsekvenser som det kan ge för informanterna. Det finns fyra forskningsetiska principer, 

vilka är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Syftet med dessa principer är att informera om de normer som gäller mellan forskare och 

informant.  

 

Informationskravet innebär att forskaren ska informera informanten om vilket syfte den 

aktuella forskningen har. Information ska också ges om villkoren som gäller vid deltagandet i 
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undersökningen. Deltagandet ska vara frivilligt och informanterna kan avbryta sin medverkan 

när de vill. De ska också få information om att det insamlade materialet endast kommer att 

användas till det angivna syftet. All denna information ska ges innan studien påbörjas.  

 

Samtyckeskravet innebär att informanten måste ge sitt samtycke om deras medverkan. Om de 

väljer att inte delta eller avbryta sin medverkan så ska detta kunna ske utan negativa 

konsekvenser. 

 

Konfidentialitetskravet innebär att forskaren är skyldig att skydda informanterna och 

uppgifter kring dem ska ingen annan kunna ta del av. Den presenterade studien ska 

avidentifieras så att informanterna inte kan spåras. 

 

Nyttjandekravet innebär att de insamlade uppgifterna om enskilda individer endast får 

användas i forskningens syfte.  

  

Vi har tagit hänsyn till dessa principer genom att vi gett informanterna viktig information 

redan vid första kontakten när vi frågade om de ville delta i undersökningen. Vi förklarade då 

också vårt syfte med undersökningen samt frågade om deras medgivande om bandning av 

intervjun. De fick även information om att både de själva och förskolan skulle vara anonym i 

rapporten. Vi har under arbetets gång varit varsamma med det insamlade materialet och alla 

inspelade kassetter förstörs när arbetet är slutfört. Det som kommit fram i intervjuerna om 

enskilda individer kommer endast att användas i detta arbetets syfte. 
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4. RESULTAT 

I denna del kommer vi att presentera informanternas erfarenheter av den fria leken, deras roll 

och vilket utrymme den får. Detta kommer vi att göra genom att lyfta fram de olika 

informanternas svar, sammanställa deras tankar och citera dem. 

   

4.1 Förskollärares erfarenheter av den fria leken och dess betydelse 

Något som varit genomgående under alla intervjuer är att förskollärarna poängterar att den 

fria leken är ”...jätteviktig”. De har sedan lite skilda åsikter om vad den fria leken innebär. 

Fem av informanterna uttrycker att den fria leken är när barnen själva tar initiativ och 

bestämmer vad de vill göra. Vera menar att den fria leken är ”När barnen själva väljer vad de 

vill göra och vem dom vill vara med och vilket rum dom vill vara i”. Dessa fem informanter 

jämför detta med den styrda leken där de menar att det är pedagogen som styr vad som ska 

göras. Rita beskriver skillnaden mellan styrd respektive fri lek som att ”...det är ju inte alls 

samma sak”. Britta uttrycker att den fria leken är ”...när barnens initiativ styr, vi är 

underordnade”. Hon är en av de fem som gör en skillnad på den fria respektive styrda leken 

men hon kan samtidigt se att de kan gå in i vartannat. Malin gör däremot ingen direkt skillnad 

på den fria respektive den styrda leken utan hon säger att ”Jag ser det nästan som att all lek 

är fri”. Det innebär att både Britta och Malin menar att det inte alltid finns en tydlig gräns 

mellan den styrda och den fria leken. Malin som arbetar med de yngsta barnen menar att även 

om det är en styrd aktivitet från pedagogernas sida så vill hon locka barnen till att delta så att 

det känns frivilligt för dem.  

 

Hilma anser att det kan vara en otydlig gräns för vad som är fri respektive styrd lek ”...det är 

en styrd lek i sig fast det är i den fria leken”. Hon tycker att de ibland måste styra även den 

fria leken lite för att pedagogerna ska klara av att hantera situationen de dagar då barngruppen 

är stor. Det innebär att de vuxna kan styra den fria leken i den riktning de vill. Berit tar upp ett 

exempel där pedagogerna styr den fria leken. På grund av att det har varit oroligt och mycket 

spring i barngruppen efter lunch så styr pedagogerna den fria leken genom att barnen bara får 

välja mellan ett visst antal aktiviteter. Hon anser att ”...där styr vi ju både aktiviteten, och vi 

styr lekkonstellationerna och vi styr hur många som ska va i leken, utan att barnen förstår att 

vi styr, för dom tror ju att dom får välja vad dom vill”.   
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Många av informanterna tar upp att personer utanför förskolans verksamhet tycker att vi 

”...bara leker”. Vilma säger: 

 
I den fria leken där tränar du ju allting egentligen va, den är ju så oerhört viktig för 

barnen. Det är ju ett sätt att lära sig saker, du lär dig hantera konflikter och du lär 

dig genom att titta på kompisarna och genom att vara med kompisarna så lär du dig 

massor av saker. Så den fria leken är ju oerhört viktig för barnens utveckling. Det är 

ju bara om man säger vad har ni gjort idag? Vi har lekt. Jaha har ni bara lekt. Och 

det är ju egentligen det som är grunden för våran verksamhet, leken är oerhört 

betydelsefull, dom tränar allting där. Om du går in och tittar på vad dom gör så kan 

du läsa ut hur mycket som helst egentligen, om du detaljstuderar vad dom håller på 

med. Många tycker att vi bara leker. 

 

Alla förskollärare tycker att den fria leken är ”...jätteviktig” för barns allsidiga utveckling. 

Hanna säger att ”Det finns ju inget som stimulerar allsidig utveckling på samma vis som den 

fria leken faktiskt”. Även andra informanter poängterar lekens betydelse men med lite olika 

perspektiv. Hilma säger ”Allt det här som är viktigt för barnen att lära sig det kommer i den 

fria leken”. Vilma menar att ”I den fria leken där tränar dom ju allting egentligen”. Malin 

preciserar lite mer vad den fria leken betyder för barns utveckling, ”Jättemycket, den sociala 

biten är ju ovärderlig”.  

 

Alla förskollärare preciserar olika utvecklingsområden som de anser att den fria leken ger. De 

områden de flesta förskollärare lyfter fram är social utveckling, empati och bearbetning. 

Berit utvecklar vad hon anser med att barnen bearbetar i den fria leken. ”Man tar med sig sina 

erfarenheter till förskolan och du måste få utlopp för dom nån stans [...] man plockar ju med 

sig det man har i ryggsäcken hemifrån, de erfarenheterna blir ju leken här”. Hon menar att 

om barnen inte får bearbeta sina erfarenheter så mår de dåligt. Några informanter tar också 

upp samarbete, turtagning samt språket som viktiga utvecklingsområden i den fria leken. 

Ett fåtal informanter nämner även sinnenas utveckling, motorik, fantasi, kreativitet, 

konflikthantering, självständighet, matematik och att barnen lär sig av varandra. Berit är 

den enda av förskollärarna som lyfter fram att den fria leken ger barnen glädje. Detta är 

dessutom det område hon anser är det viktigaste som leken ger. Hon säger: 

 
Sen att leken är glädje, det kan jag känna, man blir glad när man leker, att det är kul 

och leka. Att barnen faktiskt, att man kan se att barnen är lyckliga när de leker och 

jag tycker att är man bara glad så är allt bra tycker jag. Vi behöver glada barn. 

 

  

En fråga vi ställde till informanterna är om deras syn på den fria leken har förändrats under 

åren de arbetat inom yrket. Hälften av informanterna tycker inte att deras syn har förändrats 



23  

utan att leken alltid har varit viktig. Hilma uttrycker detta på ett sätt ”Den fria leken har alltid 

varit A och O för mig sen jag började jobba”. Hanna menar att ”Det är ju faktiskt så att det är 

det viktigaste uppdraget barn har” och Berit tycker att ”...barns ska få vara barn”. Vera 

däremot tror att hon idag är mer medveten om lekens betydelse. ”Jag tror inte att man tänkte 

så när man var nyutbildad man tänkte att dom bara lekte och att det var en annan som gav 

dom mer. Det ger jättemycket när dom leker fritt”. Britta tror också att hennes syn har 

förändrats och då till att låta den bli viktigare. Hon tycker att: 

 
Det har den ju mer man har läst och ju mer man har funderat och blivit säkrare i sin 

yrkesroll, att våga den låta den fria leken ta väldigt stor plats. I början kanske man 

var mer mån om att det skulle synas utåt att vi gjorde bra saker då va, att det var 

pedagogiskt, men jag menar att ju tryggare man blir i sin yrkesroll ju mer kan man 

ju stå upp mot föräldrar och hävda lekens betydelse. 

 

Malin tror också att hennes syn har förändrats på liknande sätt som Britta. Hon anser att ”Från 

början var det mycket, mycket mera styrt och allt skulle vara mer upplanerat. Idag tycker hon 

att ”...barn får vara mer barn, samhället runt barnen har förändrats så mycket det har blivit så 

mycket aktiviteter efter, sen dom är så små. Att man känner att det är deras tid”. På förskolan 

Måsen kan de idag se ett värde i att inte ha något planerat. Vilma ser det däremot som att det 

idag är mer uppstyrt än vad det var förr. Detta anser hon bero på att barngrupperna har blivit 

större och det krävs då mer struktur i verksamheten. Något annat som också har påverkat 

verksamheten är läroplanen. Hon tycker att det har blivit mycket tydligare vad de ska göra och 

detta har påverkat hela deras arbetssätt och tankesätt.    

 

Tre av förskollärarna uttrycker inte att de har ett gemensamt syfte med den fria leken på deras 

avdelning. Däremot lyfter både Hanna och Rita fram att de har gemensamma syften på deras 

respektive avdelning. Detta genom att de i sina arbetsplaner och kvalitetsredovisningar har 

skrivit in leken som ett medel för att nå deras uppsatta mål. Även Berit tar upp att de använder 

leken för att nå det målet de för tillfället arbetar med. Britta berättar att deras gemensamma 

syfte är att barnen ska börja leka med varandra, ta kontakt och kunna fatta egna beslut. På 

Hilmas avdelning så har de en uttalad samstämmig syn. ”Den fria leken är grunden på vår 

avdelning. Vi ser att allt ska komma in i den fria leken”. 
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4.2 Förskollärares erfarenheter av sin roll i den fria leken 

Många av informanterna poängterar hur viktigt det är att de är närvarande vid barnens fria 

lek. Med detta menar de att de både kan vara i och utanför leken. Hilma säger: 

Ofta så tycker dom som inte jobbar på förskolan att vi bara står och pratar med 

varandra men då är det ju liksom det att vi har synen här, synen där, bak också i 

bästa fall och ser vad som händer. Barns självständighet ser jag som väldigt viktigt 

att dom får utveckla, självkänsla och självständighet så att dom klarar sig. 

Självständighet kan dom inte få om vi vuxna hela tiden är med dom och hjälper dom. 

  

 

Vilma och Rita tar däremot även upp att det ofta passar på att göra andra praktiska saker 

under tiden barnen leker själva. Vilma förklarar detta på följande sätt: 

 
Ibland kanske vi är med för lite som vuxna, ofta är det ju så mycket annat som också 

då ska göras under tiden och fungerar leken så kanske man passar på att gör det här 

andra som också behövs göras. Ibland skulle man nog kunna tänka efter om man inte 

skulle gå in lite mer. Så det är ju också en sån där grej, men det är ju tidsbrist och 

det byggs ju på mer och mer. Det blir mer och mer uppgifter som hamnar ute på den 

pedagogiska personalen då. 

 

Rita säger att ”Det är hela tiden nånting [...] så sitter vi och gör det medans barnen leker, man 

gör ju såna saker också som man inte borde göra, tyvärr”. Vilma tycker att dessa praktiska 

saker som ska göras leder till att fokus flyttas från leken. ”Man kan inte totalfokusera på det 

utan då blir det att man kommer och går och då stör det mer kanske än vad det är till gagn för 

barnen”. Två av informanterna tar upp andra saker som kan leda till att förskolläraren stör den 

fria leken. Vera och Britta anser att om barnen leker själva i ett rum så kan leken bli störd eller 

till och med förstörd enbart av att pedagogen är där och öppnar dörren. Hanna menar samtidigt 

att ”...vi respekterar vissa egna områden där vill barnen vara själva, dom måste få eget 

utrymme också, vi kan inte alltid vara med”. Vera anser att det kan vara svårt att avgöra hur 

mycket man ska vara med: 

 
Det är ju både att vara och inte vara med liksom, man måste ju också vara med och 

se så att det inte händer någonting. Sen tycker jag att det är ganska svårt att veta 

som jag sa, om man går in och stör då är ju inte det bra samtidigt kan det ju pågå 

vad som helst om man inte kollar läget lite.  

 

Britta tar upp hur viktigt det är att man observerar barnen i den fria leken. Detta för att se vad 

det är som händer och förstå mer. Hon menar att ”Ofta går man och antar att saker och ting 

händer, jag antar att det alltid är Olles fel att det händer saker, jag antar att Fia aldrig får 

vara med. Så det gäller att verkligen observera och se vad det är som händer”.  
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Sex av förskollärarna lyfter fram sin roll när det uppstår konflikter i den fria leken. Vilma 

reflekterar över hur pedagogerna i deras verksamhet handlar vid konflikter. Hon framhåller att 

de ser och hör lite för mycket ibland vilket leder till att de ingriper direkt utan att barnen får en 

chans att själva reda upp det. Ibland anser hon att de ingriper för tidigt istället för att ta ett steg 

tillbaka. Britta menar att deras roll ibland är att bara få barnen att hålla sams. Hanna och Hilma 

som båda arbetar på Harens förskola tycker att pedagoger ska avvakta om barnen blir osams. 

Hanna påpekar att ”Vi tror att dom fixar konflikter och är problemlösare som fixar det mesta”. 

Hon förklarar att deras grundsyn på avdelningen är ”...det kompetenta barnet”. Berits 

inställning till konflikter är att barnen ”...måste kunna lösa konflikterna själva, man kan ju inte 

alltid sitta där och vara där direkt hela tiden”. Rita har en liknande inställning, hon försöker få 

barnen att lösa konflikterna själva. 

 

Många av förskollärarna tar upp att en viktig roll de har i den fria leken är att stötta och 

utmana dem. De tycker att de kan utveckla leken genom att tillföra material, rekvisita eller 

inta en tillfällig roll. De nämner även att de ibland behöver hjälpa barnen att sätta igång leken. 

Så därför påpekar Malin att ”...min roll är väldigt viktig”.  

 

Hilma tar upp en annan roll hon anser sig ha vid arbetet med små barn i den fria leken och det 

är att lära ut lekkoder. ”Det här med leksignalerna och ge och ta och blicken i ögat och så. Å 

då är jag me och lär, då lär jag ju barnen samtidigt det här”. Även Britta talar om lekkoder, 

hon ser att barnen på hennes avdelning signalerar med ögonen om det är lek. Detta blir så 

tydligt hos de små barnen som inte har språket ännu.  

 

Berit tar upp en annan viktig synvinkel, vilken är att pedagogen har ett lekfullt sätt. Hon säger: 

 
Och sen tror jag att man som pedagog, att det är viktigt att man visar den där 

glädjen att jag kan faktiskt också leka, vi är rätt så tramsiga om man kommer hit och 

bara ser oss utan att veta vad vi är förnågra, men att man vågar bjuda på sig själv, 

att jag me kan ligga där och krypa att jag kan flamsa och tramsa lite ibland att allt 

inte är så allvarligt utan att man kan ha det roligt att man kan leka med dem. Jag 

kan springa där uppe i skogen och leka indian och krypa i buskarna, att man som 

pedagog vågar bjuda på sig själv. 

 

 

Hanna och Hilma på Harens förskola poängterar båda hur viktigt det är att pedagogerna är en 

trygghet genom att vara närvarande, men trots detta behöver de inte vara med i leken. De 
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menar att man måste läsa av barnen när man ska delta och när det inte passar. Berit anser även 

hon att man måste vara lyhörd, när man ska gå in i leken och när man ska gå ut.   

 

Alla förskollärare som arbetar med de yngre åldrarna berättar att de ofta går in och deltar aktivt 

i den fria leken. Malin betonar att ”Man deltar mycket mycket mer med dom små barnen än 

när man jobbar med äldre”. De som arbetar med de lite äldre barnen säger just detta att de är 

med ibland inne i leken och detta sker då oftast när barnen bjuder in dem.  

 

4.3 Utrymme till den fria leken enligt förskollärarna 

En fråga vi ställde till förskollärarna var hur stort utrymme den fria leken får i deras 

verksamhet. Förskollärarna Vilma och Rita uttrycker det att den fria leken får ganska stort 

utrymme i deras verksamhet. Vera, Berit och Malin anser att den får mycket stort utrymme. 

Malin som arbetar på en småbarnsavdelning specificerar det med att:  

   
Jättemycket, eftersom vi har så små barn så är det ju samlingsstunden, den kanske är 

en kvart sen är det över och den har vi i regel innan maten och sen är det liksom. 

Man kan väl säga att en dag för oss är i stort sett fri hela dagen. Ibland har vi någon 

aktivitet på förmiddagen men om vi går till skogen eller så här så är det lek i skogen 

och om vi är på gården så är det lek på gården och går vi till en annan lekplats så 

kommer det ju igång en lek där. Väldigt stor del är det. 

 

Britta som också arbetar på en småbarnsavdelning anser istället att den fria leken inte får så 

stort utrymme i deras verksamhet. Hon berättar att vissa dagar kan de hoppa över samlingen 

om barnen leker bra, men hon tycker trots det att den fria leken får för lite tid. Hon säger:  

 
Ja, inte så stor [suck] när vi inte är uppstyrda. Det upptar mycket tid att man ska ha 

samling och man ska rytmik, och ska och ska men vi har det. Ofta vill ju vi i 

förskolan hinna med allt, vi vet att den fria leken är så jätte betydelsefull men vi vill 

ju göra det och det och det och det också. Och det ska vi ju göra enligt läroplanen, 

men ibland måste man ju bara nähä vi får ta bort det här, vi ska ju inte bli stressade, 

vi ska ju inte ge våra barn, vi måste hinna med allting. 

 

Berit talar också om läroplanen men hon säger istället att de får in allt från läroplanen i leken. 

”Vi måste göra våra riktlinjer och vi har våran läroplan och man jobbar utifrån den men man 

får in det i det”. När vi frågade Hilma hur stort utrymme den fria leken får i hennes 

verksamhet svarade hon ”Så mycket vi kan för att hinna med allt annat”. Hon menar att när 

de arbetar med små barn så behöver barnen rutiner och det är mycket annat praktiskt som ska 

hinnas med. Hanna lyfter fram vikten av att ge den fria leken utrymme. Hon uttrycker att:  
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Man måste planera in tid för det. [...] man visar ju inte själv barnen respekt heller, 

utan då säger man ju att det jag har på gång är viktigare än det du gör. Viktigt att 

man ifrågasätter om det är för barnens skull eller vår skull vi ska göra det, det får 

inte bli att vi ska köra en grej bara för att vi tänkt det, för då är det inte för barnens 

skull utan för att vår planering ska genomföras. 

 

Samtidigt anser hon att det inte får bli av ren lathet och slentrian som man hoppar över det 

man planerat. Hon talar vidare om hur viktigt det är att den fria leken får sammanhängande tid 

under dagen. Hon säger: 

 
Att man försöker ge utrymme för den så att det blir helheter i fri lek, det är inget man 

gör 5, 10 minuter då och då för att det inte är något annat på gång. Utan att man ger 

riktiga utrymmen att barnen känner att de hinner.  

 

 

Hon tycker att om man inte ger någon längre tid till lek så känner barnen att det inte är någon 

mening att sätta igång och de bara ”...flyter runt”. Avbryts barnen när de kommit igång med 

en lek så blir de ofta irriterade. Pedagoger måste vara medvetna om att leken inte fungerar om 

den endast används som utfyllnad. 

 

De flesta förskollärarna är flexibla vad det gäller avbrott i den fria leken. Leker barnen bra så 

bryter pedagogerna inte alltid för att ha samling till exempel. Malin som arbetar med de 

yngsta barnen framhåller att det inte är något problem med avbrott eftersom de små barnens 

lek ofta är kort och intensiv. Rita tycker att de avbryter barnen lite för ofta i den fria leken. 

Hon säger: 

 
Usch, det har man ju dåligt samvete för många gånger. Å så bra de leker men nu ska 

vi ju, måste vi ju göra det. Så många gånger tänker man ju att här skulle de få 

fortsätta att leka för de har. Ibland gör vi ju så också men inte tillräckligt ofta som 

man skulle göra utan man avbryter ju dem alldeles för ofta. 

 

 

Vera och Vilma på Valens förskola är de enda som tar upp att de har specifika regler kring 

den fria leken. Det handlar framför allt om att var sak har sin plats och att det får vara ett visst 

antal barn i varje rum. Vera berättar att ”Är man i ett rum så är man ju liksom där och leker 

och de får ju inte springa från det ena rummet till det andra”. Vilma tycker: 

 
Man får ju begränsa sig och va kanske på ett visst område och göra en viss lek. 

Köksvrån är begränsad till ett visst ställe där leker man med dom sakerna, man drar 

inte, alltså vi har som regel att man drar inte runt på sakerna i hela huset utan där 

sakerna finns där är man just då. Sen kan man flytta sig lite men man plockar inte 

med sig alla dockor och köksredskap och leker med det nån helt annan stans. Man 

kan lasta lite på vagnen och gå men sen går man tillbaka och fortsätter leker.   

 

 



28  

Rita tar upp det rumsliga utrymmet som en faktor som kan påverka den fria leken. På hennes 

avdelning finns det så få rum så att varje rum får utnyttjas till flera olika ändamål, ett exempel 

är att vissa barn vilar i samma rum som de har sin dockvrå. Hon säger: 

 
Det känner man ju ibland att dom bara vill vara två ibland och här kanske är då 15 

barn och man vill vara två i ett rum och då bli det ju 13 stycken som ska samsas och 

vi har ju liksom bara dessa rummen att vara i då. Det känner jag att vi skulle vilja ha 

fler rum, så att man kan erbjuda dom att få vara bara två. För ibland får man säga 

det att det går inte för vi är så många barn här så idag går det inte att vara bara två, 

nu måste dom också få vara härinne. Det kan man ju tänka sig själv om man är en 

hel dag och man inte kan gå undan, om man inte har nån gåundanvrå. Det är inte 

lätt att tillgodose alla. 
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5. ANALYS 

I analysen använder vi material från de intervjuer vi gjort som är relevanta för 

frågeställningarna i vår undersökning och kopplar dessa till tidigare forskning och litteratur. 

 

5.1 Pedagogers grundsyn och deras erfarenhet av den fria leken 

Alla förskollärarna har i intervjuerna uttryckt att leken är väldigt viktig. Hilma och Vilma 

säger båda att leken är grunden i deras verksamhet. Detta stämmer överens med vad Öhman 

(2003) säger då hon menar att i förskolan får leken inta högsätet. Enligt barnkonventionen så 

har barn rätt till lek. Denna inställning kan vi se hos Hanna som utrycker att lek är det 

viktigaste uppdraget barn har. Eftersom att leken lyfts fram gång på gång i Lpfö98 så är det 

alltså förskollärarnas uppdrag att se till att leken får en betydande plats i verksamheten.  

 

Berit säger precis som Lillemyr (2002) att det viktigaste med leken är att den är rolig för 

barnen. Det hon säger förespråkade även Fröbel (Lindqvist, 1996). Berit säger vidare att det är 

viktigt att pedagoger visar denna glädje genom att själv våga leka. Detta tar också Öhman 

(2003) upp, om pedagogen har ett lekfullt sätt så bereds ett mentalt utrymme för lek.  

 

Granberg (2003) skriver att den fria leken i förskolan jämställs med andra aktiviteter så som 

samling, målarstund och vila. Detta har ingen av informanterna gjort utan de ser den fria leken 

som en egen aktivitet som inte är vuxenledd. Malin menar precis som Öhman (2003) att all 

lek är fri även om det är de vuxna som styr. Öhman (2003) anser att om barnen blir tvingade 

till en lek som är ledd av vuxna så är det inte längre lek för barnen. Malin uttrycker att hon 

alltid försöker locka barnen till att delta för att leken ska kännas frivillig för dem.  

 

Alla förskollärarna poängterar precis som Evenshaug & Hallen (2001) att den fria leken 

stimulerar barns utveckling på många områden. Förskollärarna tar upp samma 

utvecklingsområden som Evenshaug & Hallen (2001), Öhman (2003) och Pape (2001) gör i 

sin litteratur. Många informanter poängterar precis som Pape (2001) att leken leder till en 

social utveckling. Detta är även något Leontjev förespråkade, att barn socialiseras i leken 

(Evenshaug & Halen, 2001). Knutsdotter Olofsson (2009) tar upp tre sociala regler som måste 

följas i leken för att den ska fungera. Några av informanterna har tagit upp en av dessa regler 

och det är turtagning. De menar att de lär sig detta i den fria leken. 
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Följer inte de som deltar i leken de sociala reglerna så kan konflikter uppstå. Många av 

förskollärarna försöker få barnen att klara av att lösa konflikter som uppstår i den fria leken på 

egen hand. Detta stämmer överens med vad Pape (2001) skriver, barn lär sig lösa konflikter 

genom leken. Vilma säger däremot att de ingriper för tidigt och på så vis får barnen ingen 

chans att själva lära sig att lösa konflikter. Vilma hindrar på så vis att barnen utvecklar denna 

kompetens i den fria leken. 

  

Många av informanterna lyfter fram att barnen bearbetar upplevelser i den fria leken precis 

som Freud och Erikson förespråkade på sin tid (Evenshaug & Hallen, 2001). Detta är något 

som även står i Lpfö98 (2006). Piaget framhöll att i leken ordnar barn sin omgivning utifrån 

tidigare erfarenheter, att behärska dessa erfarenheter ger en tillfredställelse (Evenshaug & 

Hallen, 2001). Berit menar att i förskolan får barnen utlopp för sina erfarenheter. 

Erfarenheterna de har med sig hemifrån blir många gånger leken i förskolan. Detta är något 

Vygotskij (1995) framhöll, att barns lek är ett eko av vad de ser och hör från vuxna. Leontjev 

förespråkade att barn måste lära sig leka och det gör de genom att observera vuxna och äldre 

barn i verkligheten (Evenshaug & Hallen, 2001).  

 

Hanna menar att barn är problemlösare som klarar det mesta. Med detta menar hon att om 

pedagogerna tror att barnen kan så leder det till att barnen tror på sig själva och klarar av 

mycket. Enligt Evenshaug & Hallen (2001) anser vissa forskare att leken är viktig ur en 

kompetensaspekt. De menar att leken stimulerar barns jaguppfattning genom att de lyckas 

med nya utmaningar. Grundsynen på Hannas avdelning är det kompetenta barnet. Lillemyr 

(2002) hävdar att vilken grundsyn pedagogerna har beror på deras syn på vad barn är, vad de 

kan och vad vi kan förvänta oss av dem. Pedagogers grundsyn spelar en viktig roll vid deras 

förhållningssätt till leken.  

 

Trageton (1996) menar att vilken pedagogisk grundsyn personalen har ger uttryck för hur 

mycket tid den fria leken får i deras verksamhet. De flesta förskollärarna uttrycker att den fria 

leken får ett stort utrymme i verksamheten. Detta stämmer överens med Tragetons 

barncentrerade aktiviteter. Däremot stämmer det inte med det han säger, att barnen alltid 

sätter igång aktiviteterna och att pedagogerna är passiva. Förskollärarna har uttryckt att deras 

uppgift är att ibland hjälpa barnen att komma igång med den fria leken. På grund av detta kan 

det även ses som Tragetons öppna ramplanering. Däremot har ingen av förskollärarna nämnt 
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att pedagogens uppgift är att vara tillrättaläggare och samtalspartner som Trageton tar upp 

som pedagogens roll vid en öppen ramplanering. 

 

Vera säger att hennes syn på den fria leken har förändrats. Hon menar att hon förr ansåg att 

det de vuxna gjorde med barnen gav dem mer än den fria leken, detta kan jämföras med 

Tragetons (1996) programmerade aktiviteter. 

 

5.2 Pedagogens roll i den fria leken 

Fem av förskollärarna säger precis som Tullgren (2004), Granberg (2003) och Öhman (2003) 

att den fria leken är när barnen själva bestämmer vad de vill göra. Granberg (2003) säger att 

trots att det är barnen som styr över den fria leken så kan den inte betraktas som vuxenbefriad. 

Alla informanter poängterar hur viktigt det är att vara närvarande under den fria leken. Det 

var något även Fröbel (Welén, 2009) förespråkade och det styrks även av de Allmänna råden 

för kvalitet i förskolan (2005). 

 

Enligt Knutsdotter Olofsson (1996) så sågs leken i förskolan som barnens ensak förr och 

pedagogerna gjorde annat under den fria leken. Detta är något både Rita och Vilma säger att 

de gör ibland även idag. Vera anser att om barnen leker innanför stängda dörrar utan vuxnas 

närvaro så kan vad som helst hända och detta är något även Granberg (2003) tar upp. En 

viktig funktion pedagogen har enligt Öhman (2003) är att finnas till hands där barnen är. 

Samtidigt menar Rita och Hanna precis som Knutsdotter Olofsson (2003) och Pape (2001) att 

barnen behöver kunna gå undan och leka ostört. 

 

Både Hanna och Hilma på Harens förskola har tagit upp att de är en trygghet genom att vara 

närvarande trots att de inte är i leken. Detta menar Öhman (2003) är en viktig funktion som 

pedagogen har. Hilma anser precis som Knutsdotter Olofsson (2003) att de som inte arbetar 

på förskolan kan tycka att pedagogerna bara står och pratar med varandra när de inte leker 

tillsammans med barnen, men i själva verket har de ständig överblick.  

 

Britta lyfter precis som Granberg (2003) fram att pedagogerna måste observera barnen i den 

fria leken för att se vad som händer och förstå mer. Om de inte gör det så går de bara runt och 

antar vad som händer utan att egentligen veta vilka barnens avsikter är.  
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Enligt Lpfö98 (2006) så ska varje barn utveckla sin förmåga att leka. Hilma som arbetar på 

småbarnsavdelning menar att hennes uppgift är att lära barnen lekkoderna. Även Öhman 

(2003) och Pramling Samuelsson & Sheridan (2006) tycker att det är pedagogens uppgift att 

lära ut dessa.  

 

Granberg (2003) uppger hur viktigt det är att pedagogerna leker tillsammans med barnen och 

att det sker på barnens villkor. Detta är något Berit, Hanna och Hilma berättar, de läser av 

barnen för att se när de ska gå in respektive ut ur leken. Dessa förskollärare menar precis som 

Åm (1986) att det är möjligt att förena pedagogers aktiva deltagande med respekt för leken 

som barnens egen aktivitet. Knutsdotter Olofsson (2003) har i sin undersökning kommit fram 

till att pedagoger sällan eller aldrig deltar i barns fria lek. Informanterna vi har intervjuat som 

arbetar med de yngre barnen anser däremot att de ofta går in och deltar aktivt i den fria leken. 

Knutsdotter Olofsson (2003) tar vidare upp en anledning till varför pedagogerna inte deltar i 

barns lek. Hon menar att de känner sig dumma när andra vuxna är närvarande och ser dem. 

Berit anser istället att det är viktigt att bjuda på sig själv och att de vågar göra det på hennes 

avdelning. 

 

Många av förskollärarna tycker precis som Evenshaug & Hallen (2001) och Granberg (2003) 

att leken kan stimuleras och utlösas genom yttre påverkan. Informanterna och Granberg 

(2003) menar vidare att det är pedagogens uppgift är att hjälpa och stödja barnen och deras 

lek. Löfdahl (2002) har kommit fram till att det är viktigt att pedagogen organiserar så att det 

finns tid, rum och material så att barnen kan skapa mening i sina lekar, detta styrker även 

Öhman (2003).  

  

5.3 Utrymme till den fria leken 

Enligt Lpfö98 (2006) ska det finnas utrymme för barns egna planer, fantasi och kreativitet i 

lek och lärande. De flesta förskollärarna menar att den fria leken får ett stort utrymme i deras 

verksamhet. Hanna är den enda som poängterar hur viktigt det är att leken får 

sammanhängande tid. I Allmänna råd och kommentarer för kvalitet i förskolan (2005) står det 

att leken måste få tillräckligt med tid och utrymme för att den ska kunna utvecklas. Öhman 

(2003) säger precis som Hanna att den fria leken kräver sammanhängande tid. Om barnen inte 

får detta så går de från aktivitet till aktivitet och kommer inte till ro. Hanna anser vidare precis 

som Öhman att ges inte den fria leken tid och utrymme så förmedlar pedagoger att den inte är 
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viktig. Öhman tycker också att pedagogen ska visa leken respekt och detta gör de genom att 

inte avbryta den i onödan. Hanna menar även som Granberg (2003) och Knutsdotter Olofsson 

(2003) att barnen blir arga och irriterade om pedagoger avbryter den fria leken.  

 

De flesta informanterna har precis som Knutsdotter Olofsson (1996) tagit upp att 

verksamheten idag görs mer flexibel till förmån för den fria leken. De kan till exempel skjuta 

på eller hoppa över en samling om barnen leker bra. Hanna anser att det är viktigt att 

ifrågasätta om det är för barnens skull eller vår skull vi har de planerade aktiviteterna. Trots 

detta får det inte bli av ren lathet och slentrian som dessa hoppas över. Detta är något Öhman 

(2003) styrker, hon menar att all planerad verksamhet och vuxenledda aktiviteter inte ska 

läggas ner utan det krävs istället en noggrann planering för att skapa flexibilitet så den fria 

leken får utrymme.   

 

Malin och Hilma som arbetar på småbarnsavdelningar håller inte med det Granberg (2003) 

skriver, att pedagoger som arbetar med yngre barn har mer planerade aktiviteter än de 

pedagoger som arbetar med äldre barn. Malin och Hilma anser att de inte har mycket styrda 

aktiviteter utan lägger stor vikt vid den fria leken. Det Granberg (2003) skriver stämmer 

däremot överens med hur de arbetar på Björnens förskola. Britta som arbetar med de minsta 

barnen tycker att den fria leken inte får så stort utrymme eftersom att de har många planerade 

aktiviteter. Detta anser hon beror på att läroplanen säger att de ska ha så mycket andra 

aktiviteter. Berit som arbetar med de äldre barnen menar att den fria leken får stort utrymme 

och de har få planerade aktiviteter. Hon anser precis som Granberg (2003) att de tre första 

områdena i läroplanen kan uppnås genom lek.  

 

När vi frågade informanterna om de har några regler kring den fria leken så sa de flesta att de 

inte har några specifika regler. De enda som tar upp att de har regler var förskollärarna på 

Valens förskola. Ett exempel på en regel är att var sak har sin plats. Dessa regler anser 

Knutsdotter Olofsson (1996) kan hindra leken och är därför onödiga, hon menar att man 

istället ska vara tillåtande. Vilken inställning pedagogen har är avgörande för hur leken 

utvecklas. Detta styrker även Pramling Samuelsson & Sheridan (2006) att pedagogens 

inställning är avgörande för vad barnen får och inte får göra. 

 

Tullgren (2004) har kommit fram till att allt som barn anser vara lek inte alltid uppfyller 

vuxnas kriterier för vad som är en bra lek. De vuxna reglerar och korrigerar därför ofta leken 
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så att den uppfyller de vuxnas krav på vad som är en bra lek. Berit berättar att de på 

eftermiddagen styr upp barnens fria lek eftersom pedagogerna tycker att barnen bara springer 

runt och det är oroligt i barngruppen.  
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6. DISKUSSION 

Här kommer vi att diskutera den metod vi använt oss av vid vår undersökning och vi kommer 

även att föra en diskussion kring vårt resultat samt analysen av detta. Slutligen vill vi ge 

förslag på vidare forskning inom vårt ämnesområde. 

 

6.1 Metoddiskussion 

Vid vårt val av metod bestämde vi oss för att göra intervjuer vilket är en kvalitativ metod som 

ger en djupare förståelse jämfört med en enkätundersökning. Vi gjorde semistrukturerade 

intervjuer med ett frågeschema. Detta för att ha frågorna som stöd vid intervjun och att 

frågorna var genomtänkta och formulerade utifrån våra frågeställningar. Några informanter 

frågade om de kunde få frågorna utskickade i förväg för att kunna förbereda sig till intervjun. 

Vi valde att inte göra det för vi ville ha deras spontana svar och få reda på hur de arbetar i 

verksamheten idag. Vi anser att det finns en risk att svaren blir för pålästa och korrekta om 

informanterna får reda på frågorna i förväg. Vi upptäckte däremot efteråt att ett fåtal 

informanter kanske hade känt sig tryggare om de hade vetat frågorna i förväg. Av dessa 

informanter fick vi endast kortfattade svar. Då tiden för arbetet är begränsad så valde vi att 

göra åtta intervjuer. Om vi haft mer tid hade vi även kunnat göra observationer för att få en 

ännu bredare bild av hur förskollärarnas arbetar med den fria leken.  

 

När vi lyssnade av de första intervjuerna så upptäckte vi att vi själva pratade ganska mycket. 

Detta tror vi kan bero på att vi inte är vana intervjuare och att vi blev nervösa vid tystnad. Vi 

märkte även att vi ofta bekräftade det informanterna sa. När vi genomförde de resterande 

intervjuerna så försökte vi tänka på detta och lät det vara tyst ibland så att informanterna fick 

möjlighet att fundera. Vi tror att detta kan ha lett till att vi fick fram djupare svar.   

 

Intervjuerna spelades in och detta tycker vi har varit ett bra tillvägagångssätt. Detta gjorde att 

vi kunde få med röstläge, tonfall och pauser vilket gjorde att vi fick ett mer detaljerat innehåll 

än om vi endast fört anteckningar. Däremot var en av våra informanter trots att hon gett sitt 

medgivande till att vi spelade in så var hon lite obekväm i situationen. Möjligtvis kunde vi ha 

fått utförligare svar om vi inte spelat in och hon då kanske känt sig mer bekväm. Intervjuerna 

genomfördes av oss båda, detta för att hjälpas åt att ställa följdfrågor. Det har även gjort att vi 

sparat tid eftersom vi inte har behövt delge varandra innehållet från intervjuerna. De inspelade 
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intervjuerna har vi sparat under hela arbetets gång. Trots att vi sammanställde intervjuerna har 

vi sett det som en fördel att kunna gå tillbaka och lyssna igen.  

 

6.2 Resultatdiskussion 

Vi har i vår undersökning kommit fram till att alla förskollärarna anser att den fria leken är 

oerhört viktig. Vi menar med detta att de följer läroplanens intentioner om att leken ska få en 

betydande plats i verksamheten. Däremot anser vi att de har vissa skilda uppfattningar kring 

leken. Trots att Berit och Britta arbetar på samma förskola så ger de den fria leken olika stort 

utrymme. De har även olika uppfattningar om hur läroplanens intentioner kan uppnås genom 

endast fri lek eller om det måste finnas mycket styrda aktiviteter. Läroplanen uttrycker endast 

vad vi i förskolan ska göra men inte hur vi ska nå dit. Vi anser precis som Granberg (2003) 

och Berit att de tre första områderna i läroplanen kan uppnås genom lek, men vi menar ändå 

att planerade, vuxenledda aktiviteter är något som inte kan uteslutas. Detta styrks av Öhman 

(2003), hon menar att all planerad verksamhet inte kan läggas ner utan att det istället krävs en 

nogrann planering så att både den fria leken och det planerade får utrymme i verksamheten.  

 

Något annat informanterna har olika åsikter om är vilka regler de har vid den fria leken. De 

flesta säger att de inte har några specifika regler men förskollärarna på förskolan Valen har ett 

antal givna regler. Vi anser precis som Knutsdotter Olofsson (1996) att regler kan hindra 

leken och att pedagogerna istället ska ha en tillåtande inställning. Vi menar att om det ställs 

upp regler så måste de finnas en god anledning till varför de finns och de ska i så fall finnas 

till för barnens skull. Ett exempel på en regel Vilma och Vera tar upp är att var sak har sin 

plats. Denna regeln tycker vi hindrar leken mer än vad den gör nytta för barnen.  

 

Vilken inställning förskollärarna har till konflikter mellan barnen är ytterligare en sak de har 

skilda åsikter om. Många av förskollärarna uttrycker att de låter barnen försöka lösa konflikter 

själva. Vilma berättar däremot att hon är medveten om att de ofta ingriper för tidigt så att 

barnen inte får någon chans att klara av att reda ut det själva. Vi menar precis som Pape 

(2001) att barnen lär sig lösa konflikter genom leken. Därför anser vi att pedagoger ska vara 

närvarande och ha översikt men inte ingripa på en gång utan låta barnen utveckla denna 

förmåga i leken. Granberg (2003) skriver att det är viktigt att pedagoger har översikt för att 

kunna förstå barns avsikter. Vi tycker precis som Britta att pedagoger måste ha översikt för att 

veta vad som händer och inte bara anta.  
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Något alla informanterna är överens om är att lek stimulerar barns allsidiga utveckling, vilket 

stämmer överens med det Evenshaug & Hallen (2001) skriver. Vi nämnde tidigare att 

Granberg (2003) anser att läroplanens tre första delar kan uppnås genom lek. Vi tycker därför 

att leken är det bästa arbetssättet i förskolan och att den därför måste få vara en betydande del 

i verksamheten.              

 

Något många informanterna tycker är att den fria leken är när barnen själva bestämmer vad de 

vill göra medan vid den styrda leken är det pedagogerna som bestämmer. Vi menar däremot 

precis som Malin att all lek är fri. Om pedagogerna tvingar barnen till en aktivitet så anser vi 

precis som Öhman (2003) att detta inte är lek för barnen. Vi tycker inte att lek ska vara något 

påtvingat utan det ska vara roligt. Vi menar som Lillemyr (2001) att det viktigaste med leken 

är att den är rolig för barnen. Malin anser vidare precis som Öhman (2003) att all lek är fri 

även om den är vuxenledd. Malin menar att pedagoger ska försöka locka barnen till att delta i 

de vuxenledda aktiviteterna frivilligt. Vi tror precis som Öhman (2003) att om pedagogerna 

har ett lekfullt sätt så bereds ett mentalt utrymme för lek. 

 

Vi anser precis som Lillemyr (2002) att vilken grundsyn pedagogerna har spelar en viktig roll 

vid deras förhållningssätt till leken. Hanna berättar för oss att på hennes avdelning är deras 

grundsyn, det kompetenta barnet. Denna grundsyn kan vi se genomsyrar deras verksamhet 

genom att de har få regler och att de låter barnen få möjlighet att lösa konflikter själva. Detta 

till skillnad från Valens förskola där de har många regler kring den fria leken och ger inte 

barnen möjlighet att lösa konflikter på egen hand. Här menar vi att man kan se, att vilket 

förhållningssätt pedagogerna har till leken bottnar i vilken grundsyn de har.  

 

Något vi har sett att förskollärarna upplever som ett problem är hur man kan vara närvarande 

men samtidigt låta barnen få vara ifred. Detta är något även Pape (2001) lyfter fram som ett 

problem. Många förskollärare har tagit upp att det är viktigt att vara närvarande och det är 

deras uppdrag att ha uppsikt över barnen. En av förskollärarna tar upp att det kan se ut som att 

pedagogerna bara står och pratar med varandra när barnen har fri lek men i själva verket så 

har de uppsikt över barnen. Knutsdotter Olofsson (2003) tycker däremot att det krävs mer av 

pedagogerna vid den fria leken än vad det gör vid vuxenstyrda aktiviteter. Vi anser att vid 

vuxenstyrda aktiviteter så vet pedagogerna vad de ska göra medan de vid fri lek måste 

anpassa sig och vara lyhörda. De måste känna efter hur mycket de ska delta aktivt i leken, när 

barnen vill vara ostörda samt hur de ska agera när de är i leken så att det passar barnen.  
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Även om förskollärarna är överens om vikten av att vara närvarande så har några av dem 

samtidigt poängterat att barnen behöver en vrå för att kunna gå undan och vara ifred. Om 

barnen är i ett rum och leker själva så anser några av förskollärarna att de stör eller till och 

med förstör leken om de hela tiden går dit för att titta till dem. Vi ställer oss därför samma 

fråga som Lillemyr (2002), är det möjligt att inte närvara i barns lek när förskolan har omsorg 

och ansvar för barnen i verksamheten? Samtidigt tycker vi precis som Knutsdotter Olofsson 

(2003) och Pape (2001) att barn behöver kunna gå undan och leka ostört. Rita tar upp ett 

annat problem hon upplever. Hon önskar att barnen kan få vara i en ostörd vrå, men hon 

menar att de har för litet utrymme för att kunna erbjuda dem detta. Hon tycker att det är synd 

och jämför med sig själv, hur det skulle vara att inte kunna gå undan under en hel dag.   

 

Under arbetets gång har vi kommit fram till att de pedagoger som arbetar med de yngsta 

barnen deltar mer aktivt i leken än de som arbetar med de äldre barnen. Vi anser att det bland 

annat kan bero på att de yngsta barnen behöver närvarande pedagoger som en trygghet. Att de 

yngsta barnen behöver närvarande vuxna som trygghet är något förskollärarna poängterat. 

Detta är något Öhman (2003) tar upp som en viktig uppgift pedagoger har. Dessutom tror vi 

att det kan bero på att de behöver lära ut lekkoderna och lekregler till de yngsta barnen som 

ännu inte hunnit lära sig dessa. Det är något Öhman (2003) och Pramling Samuelsson & 

Sheridan (2006) lyfter fram som en annan uppgift pedagoger har. 

 

I våra intervjuer har informanterna uttryckt att de kan skjuta på eller hoppa över en samling 

om barnen leker bra. Tullgren (2004) menar att allt som barn leker anses inte alltid uppfylla 

vuxnas kriterier för vad som är bra lek. Detta gör att de vuxna ofta korrigerar leken för att den 

ska uppfylla vuxnas kriterier. En av informanterna tar upp det som Tullgren skriver om, på 

hennes avdelning styr de upp den fria leken efter lunchen eftersom de anser att barnen bara 

springer runt och att det inte är någon god lek. Vi menar däremot att detta kan vara en god lek 

i barnens ögon. Kanske är det bättre att gå ut med barnen så att de får möjlighet att röra på sig 

om det är det de behöver. En annan anledning till att de springer runt och inte kommer till ro 

tror vi kan bero på att vissa barn snart ska gå hem och då anser att det inte är lönt att gå in i 

någon djupare lek. Öhman (2003) lyfter fram att leken måste få sammanhängande tid för 

annars går barnen från aktivitet till aktivitet och de kommer inte till ro. I Allmänna råd och 

kommentarer för kvalitet i förskolan (2005) står det också att leken kräver tillräckligt med tid 

och utrymme för att den ska kunna utvecklas. 
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6.3 Slutord 

Vår undersökning har gett oss en förståelse för förskollärares erfarenheter av den fria leken i 

förskolan. Vi har genom våra intervjuer kommit fram till att förskollärarna tycker att den fria 

leken är oerhört viktig och de är väl medvetna om dess betydelse. Vi har sett att förskollärarna 

är väl insatta i läroplanen och att den avspeglar sig i det de säger. Precis som det står i Lpfö98 

så får den fria leken stort utrymme i deras verksamheter och detta är något vi gläds åt. Att den 

får ett stort utrymme tror vi kan bero på att de anser att den är så viktig för barn och deras 

utveckling.   

 

6.4 Vidare forskning 

Under vårt arbete med denna studie har vi upptäckt fler perspektiv som det vore intressant att 

undersöka. Ett intressant område är att ta reda på om pedagogers syn på vad den fria leken är 

och vad den ger når ut till föräldrarna eller om de anser att deras barn ”bara” leker i förskolan. 

Ett annat perspektiv som vore intressant att studera är barns perspektiv på den fria leken. 

Detta skulle kunna ske genom observationer och samtal med barn. Anledningen till detta kan 

vara att få fram vad barn själva tycker om den fria leken och om det stämmer överrens med 

pedagogernas planering av verksamheten.  
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BILAGA 
 

Intervjufrågor 

Bakgrundsfrågor: 

1. Hur många år har du arbetat inom yrket? 

2. Vilket år blev du klar med din förskollärarutbildning? 

3. Vilken ålder är det på barnen du arbetar med? 

 

4. Hur skulle du beskriva den fria leken? 

4.a Vad ser du för skillnad på fri respektive styrd lek? 

5 Har din syn på den fria leken förändrats genom åren? 

5a. I så fall på vilket sätt? 

 

6. Har ni i arbetslaget några gemensamma syften med den fria leken? 

6a. Varför har ni fri lek? 

7. Vilken betydelse tycker du den fria leken har för barns utveckling? 

 

8. Vad ser du som din roll när barnen har fri lek? 

8a. Går du in i den fria leken? 

8b. I så fall på vilket sätt? 

8c. Hur deltar du då i den fria leken? 

 

9. Hur stort utrymme får den fria leken i er verksamhet? 

9a. Hur mycket av denna tid är sammanhängande? 

9b. Vilken inställning har ni till avbrott i den fria leken? 

10. Finns det några regler kring den fria leken? 

 

 

 


