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Abstrakt 
 

Syftet med denna studie är att undersöka den fria lekens betydelse för barnens 

utveckling och lärande. För att få fram ett resultat så gjorde jag en kvalitativ 

undersökning där fem förskollärare intervjuades. Anledningen till denna metod var för 

att få mera djupgående diskussioner kring ämnet fri lek och dess betydelse. 

Frågeställningarna som jag ville ha besvarade var: Vad har pedagogerna för syn på den 

fria leken? Hur påverkar den fria leken barnens lärande? Hur fri är den fria leken? Vad 

lär sig barnen i den fria leken? Genom att lyssna på det inspelade materialet från 

förskollärarnas intervjuer kunde jag få fram till följande resultat: Förskollärarna anser 

att den fria leken i förskolan är något väldigt viktigt för barnens utveckling och lärande. 

I den fria leken utvecklas barnens kunskaper som de redan äger samt lär sig ny 

kunskap. Den är socialt utvecklade, fysiskt och psykiskt utvecklande. Den fria leken 

kan vara både vuxen befriad och med närvaro, beroende på vilket förhållningsätt 

pedagogerna går in med i barnens fria lek.  
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1 INLEDNING  
Under mina år på lärarutbildningen och med sju års erfarenhet i förskolan så har jag fått 

förståelse om betydelsen av barnens lek och hur den främjar deras utveckling och 

lärande. Det är också betonat i mycket olika forskningar om att leken är viktig för 

barnens utveckling. Detta framhäver också läroplanen för förskolan i ”Förskolans 

uppdrag”  

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

främja varje barns utveckling och lärande ska prägla verksamheten i förskolan 

(Skolverket 2010:6) 

Barn söker och erövrar kunskap genom lek[…] (Skolverket 2010:6) 

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

aktiviteter. Den ska inspirera barnen att utforska omvärlden. I förskolan ska barnen 

möta vuxna som ser varje barns möjligheter och som engagerar sig i samspelet med 

både det enskilda barnet och barngruppen (2010:6). 

Men det är inte enbart lekens betydelse jag vill belysa i detta arbete utan det jag vill få 

fram är hur den fria leken påverkar barnens lärande och utveckling. Jag kommer att 

intervjua pedagoger för att få reda på deras syn på den fria leken. Visst, lek som lek men 

den fria leken är något som inte betonas märkvärt i varken forskning eller i läroplanen 

för förskolan. Min uppfattning om den fria leken i förskolan är att barnen styr sin egen 

lek, fritt från påverkande pedagoger, alltså inte någon planerad pedagogisk aktivitet. Jag 

har även fått den uppfattningen att den fria leken oftast infriar sig i situationer när 

pedagogerna gör andra saker och inte riktigt har tid till att göra pedagogiska aktiviteter 

med barnen. Men kan lek vara något som är planerad men samtidigt fri? Detta 

motsägelsefulla förhållande tycker jag är intressant och finner det som en utmaning att 

undersöka det. Jag vill ta reda vad förskollärare har för syn på den fria leken och hur de 

förhåller sig till den, ska man gå in och vara aktiv pedagog eller ska man låta den vara 

helt fri?  
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2 SYFTE 
 

Syftet med arbetet är att undersöka den fria lekens betydelse för barns lärande och 

utveckling.  

2.1 Frågeställningar 

 

 Vad har pedagogerna för syn på den fria leken? 

 Hur fri är den fria leken? 

 Hur påverkar den fria leken barnens utveckling och lärande? 
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3 BAKGRUND 
I bakgrunden kommer jag ta upp hur leken har sett ut ur ett historiskt perspektiv, från de 

gamla Egypterna och de grekiska filosoferna innan Kristus till Friedrich Fröbel som var 

aktiv under 1800-talets början. 

3.1 Historik 

Att leken är viktig och betydelsefull för utvecklingen har vi vetat om länge så 

forskningen kring detta har skett under många år av olika forskare såsom filosofer, 

psykologer och pedagoger, där alla har ansett att leken är ett intressant ämne och värt att 

studera vidare om. Många menar och är överens om att leken är ett fenomen, lika 

gammal som den mänskliga kulturen (Welén, 2009).  

Från det gamla Egypten har det framkommit gamla målningar av barns lek både på 

väggar och på gamla krukor. På avbilderna kan man se barn som leker, hoppar och 

skuttar, det sparkas boll och leks med dockor. Detta är ett tecken på att leken var en 

viktig faktor i barnens liv i det gamla Egypten (Hangård Rasmussen, 1979).  

Även i det antika Grekland lade Platon (424-248 f. Kr.) upp teorier om lekens betydelse 

och att den skulle utgöra en grund i barnens utbildning. Aristoteles (384-322 f. Kr.) som 

var Platons lärjunge, utvecklade sin mentors teorier om lek och menade att grunden till 

barnens uppfostran lades under dem första levnadsåren, han hävdade också att barn 

skulle uppmuntras till lek som de sedan kunde ha nytta av och genomföra i vuxen ålder 

(Welén, 2009). 

På sjuttonhundratalet publicerade Jean Jacques Rousseau (1712-1778) sitt verk Èmile 

som var en bok om uppfostran och han menade att barn skulle lära sig av sina egna 

erfarenheter och att uppfostran skulle vara fri (Hangård Rasmussen, 1979). Rousseau 

ansåg också att barns nyfikenhet och skapandeglädje skulle respekteras av vuxna, samt 

att all undervisning skulle grundas på lek (Granberg, 2004). Även Friedrich Fröbel 

(1782-1852) betonade vikten av lek, och att barn invann kunskap genom lek. Fröbel var 

grundare till de första förskolorna, han skapade också egna leksaker som kallades 

lekgåvor (Hangård Rasmussen, 1979). Hans lekgåvor som var av olika sorters 

undervisning och skapande material gjorde att barnen fick tänka och skapa fritt, han 

ansåg att vuxna kunde närvara i barnens lek men utan att styra eller dominera den 

(Welén, 2009).  
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4 TIDIGARE FORSKNING 
I den tidigare forskningen kommer jag ta upp hur forskare beskriver vad lek är och den 

fria leken samt den fria lekens lärande och pedagogernas roll i den fria leken. 

4.1 Vad är lek? 

Granberg beskriver leken som svårdefinierad, att det är nästan lättare att beskriva saker 

som lek inte är.  

Att försöka fånga lekens väsen mellan två bokpärmar är som att försöka fånga 

vattnets alla skiftningar i en handflata. Kanske är det lättare att säga vad lek inte 

är (Granberg, 2004:11). 

Men trots det så beskrivs leken som ett område som är barnens plats, deras arena, där 

de kan bestämma och ha inflytande på vad som händer och sker (Sandberg, 2008). 

Lillemyr skriver att leken är något som inte alltid setts som ett viktigt område inom 

pedagogiken varken inom forskning eller i debatter, men på senare tid har den till och 

med setts som en metod inom specialpedagogiken (1990). Brodin och Lindstrand menar 

att synen på lekens betydelse för barnens utveckling har varierat med tiden, utifrån 

samhällets olika värderingar hävdar de att barnens lek styrs av vilka traditioner, kulturer 

och sociala förhållanden barnen växer upp i (2008).  

Granberg skriver att långt innan barnen ens har börjat förskolan så har de lekt, genom 

att antingen byggt med klossar, härmat varandra, hoppat i soffan klättrat och kastat boll. 

I förskolan fortsätter sedan lekarna med dockvagnsrally, bord blir till flygplan eller att 

åka buss med stolarna. Allt detta är lek och med fantasins hjälp kan allt bli verklighet 

och saker kan förvandlas till vad som helst(2004). Lillemyr menar att leken kan ta form 

och komma till utryck på många olika sätt både hos barn och hos vuxna, därför är leken 

så svår att definiera. De flesta teoretiker är överens om att leken också är en viktig del 

av de vuxnas liv (1990). Vuxnas leker kommer mest i uttryck genom sällskapspel, golf 

eller fotboll. Alltså sådan vi vuxna gör på fritiden och där den enda belöningen är 

avslappning, glädje och förväntan, det är vuxna i lek (Granberg 2004).  

Lillemyr skriver att leken är viktig för barn eftersom den ses som en så pass allsidig 

aktivitet. Leken kan engagera och motivera barn helt och hållet och det är dem som ska 

styra leken. Lillemyr beskriver barns lek som en ”frizon för uppfinningsrikedom”, som 

har en betydelse för deras lärande och socialisation (2002). Leken brukar kunna 

beskrivas som spontan, frivillig, lustfylld, förväntansfull och icke målstyrd (Brodin & 
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Lindstrand, 2008). ”Leken sätter en guldkant på livet och ger det mening utöver det 

vardagliga” (Birgitta Knutsdotter Olofsson 2003:6) 

Lillemyr försöker här karaktärisera några drag för vad som utmärker Vad lek är. 

 Lek är en typisk aktivitet bland barn. 

 Lek är något lustbetonat för barn, bereder nöje och ger glädje för deltagaren. 

 Lek är en frivillig aktivitet som barn väljer själva att delta i. 

 För barn är lek ”som om” den befinner sig utanför den verkliga världen. 

 Lek innebär att det skapas en ordning (till exempel ett system med regler) 

 Lek är lokaliserad till en viss plats och en viss tid 

 Lek rymmer spänning. 

 Lek är ett uttryck för en inre drift. 

 Lek är en förberedelse för vuxenlivet. 

                                                                                                       (Lillemyr, 2002:46) 

Lillemyr forsätter och menar att det finns många exempel på vad leken är och många 

forskare försöker beskriva barns lek och alla betonar några generella drag, men det finns 

inga universella drag. Lillemyr menar också precis som Granberg att leken är något som 

är mycket svår att definiera (2002).  

4.2 Vad är fri lek? 

Hangård Rasmussen skriver att fri lek är något som barnen leker när de känner en lust 

till det, här och nu. Leken är något som påverkas av olika förutsättningar, till exempel 

sociala. Han menar också att den fria leken är otroligt viktigt för barn och deras 

utveckling. Han poängterar också att detta sker bäst om förskolans verksamhet har 

rutiner och är strukturerad (1979).  

Knutsdotter Olofsson skriver att den fria leken är något som kommer från barnens egna 

tankar och idéer, i den fria leken har barnen möjlighet att ta egna initiativ och det är 

sällan de har tråkigt (2009) 

Friedrich Fröbel (1782-1852) associeras med den fria leken. Han menade att den fria 

leken är ett viktigt inslag i barns utveckling och är det naturligaste sättet för dem att 

uttrycka sig på. Han ansåg också att barn och vuxna kunde utforska lek och material 

tillsammans (Lindqvist, 1996).  
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Granberg skriver att många förknippar fri lek med den tiden på förskolan då vuxna inte 

styr eller leder leken. Hon fortsätter och menar att det finns en risk med att förknippa fri 

lek med lek som är vuxenbefriad. Hon menar att leken kan vara fri från vuxna och 

närvarade på samma gång. Det gäller att lärarna håller ett vakande öga på leken och 

barnen i fall enskilda barn behöver stöttning eller hjälp i leken (2004) Men en lek kan 

också vara väldigt lättstörd, barn kan leka avancerade lekar och det är mycket de ska 

hålla reda på för att leken ska kunna fortgå. Om de blir störda av vuxna eller andra barn 

som avbryter hela tiden så kan barnens komplicerade lek tappa sitt sammanhang. Lekro 

är alltså väldigt viktigt i leken eftersom ”[…]det är bara utvecklad lek som är 

utvecklande” (Knutsdotter Olofsson, 2003). Det har visat sig att den fria leken kan 

skapa ett lugn och minska stress hos barn eftersom barnen får känna att man hinner leka 

klart utan att bli störd (Knutsdotter Olofsson, 2009). 

4.3 Lärande lek 

Granberg skriver att många vuxna ser på leken som enbart barnens tidsfördriv, men 

många forskare anser och är överens om att leken är ett nöje, men även utvecklande och 

ett lärande för barnen. Barns sociala förmågor och jaget stärks i leken. Lekens ses som 

en viktig kommunikationsplats för barn, där de får bearbeta dagen och uttrycka sig fritt 

tillsammans med andra barn (2004). Granberg skriver också att själva leken styrs av 

glädje, tillfredställelse och är lustbetonad. Leken är som barnens arbete, där dem 

bearbetar, utforskar och prövar nya och olika saker som sker i deras omgivning. 

Barnens fantasi och verkligheten vävs samman i leken och på så sätt blir den 

svårbegripliga verkligheten mer begriplig för dem. Utifrån barnets perspektiv så är 

leken det viktigaste som finns och det är det som ger barnens liv mening (2004). 

Sandberg skriver att alla barn lär sig genom att leka (2008) och Lillemyr menar också 

det. Men att leken och lärandet egentligen är två helt skilda fenomen som inte kan 

jämföras. Han beskriver att ”Barnen är i leken” och ”Lärandet är något som försiggår i 

barnet” (2002:64). Trots att det är två skilda saker så är det något som pågår samtidigt i 

barnens lek. Barn lär och utvecklas genom leken utan att dem själva tänker på det och 

deras nya upplevelser och kunskaper dem får med sig från leken kommer till nytta i 

andra situationer i livet men även i andra lekar (2002).  

Johansson och Pramling Samuelsson skriver att det finns mycket likheter mellan leken 

och lärandet så som lusten, kreativiteten och valmöjligheterna. Trots att det är två olika 

saker, så är leken och lärandet oskiljbara i barnens värld. Barn leker och i samma stund 
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börjar deras lärande. Eftersom leken och lärandet bildar en helhet hos barnen är det 

viktigt att pedagogiken för de yngre barnen också bildar det (2006).  

Granberg menar att när barn leker är det själva leken som är målet, barn leker för 

lekandets skull (2004). Knutsdotter Olofsson menar att i leken så lär sig barnen 

omedvetet, det kan handla om ny kunskap som är klargörande, undersökande eller något 

experimenterande men direkt efteråt så vet barnen sällan vad de har lärt sig. De bara vet 

(2003). Lillemyr menar att när barn samspelar med sin omvärld med hjälp av tidigare 

erfarenheter utvecklar barnen nya erfarenheter. I leken får barn uttrycka sig och 

utveckla sin sociala kompetens och därför faller leken in naturligt hos barnen.  Ett barn 

försöker alltid hitta miljöer i sin omgivning att leka i men det kräver att miljön är 

lockande och erbjuder till lek (2002). 

4.4 Pedagogernas roll i barnens lek 

Lillemyr menar att barnen ska vara i centrum i leken och det är viktigt att pedagoger 

inte glömmer det (1990). Knutsdotter Olofsson menar att i den fria lekens pedagogik så 

är det betydelsefullt att vuxna är engagerade i barnens lek även fast man inte är delaktig 

i leken (1996) 

En del barn kan behöva stöd för att börja leka med andra barn och då kan de barnen få 

det stöd som det behöver från en lärare som aktivt deltar i leken, men på lekens villkor 

såklart. En lärare som hjälper barn in i leken ska vara som en förebild och till exempel 

visa hur man kan göra för att en lek ska fortgå men för att barn ska kunna leka och 

utvecklas i leken behöver ”vi” ge dem tid till att leka och utan avbrott (Pramling 

Samuelsson & Sheridan, 2006).  

Att vuxna och småbarn leker tillsammans och möts i leken är viktigt, men de vuxna ska 

vara med på leken på barnens villkor. Det kan bli en extra trygghet när en pedagog är 

med i leken, vissa barn kan då delta i leken efter sina egna förutsättningar. En pedagogs 

roll är att ge leken betydelse och ge föremål liv. till exempel att prata med en nalle som 

om den levde (Granberg, 2004).  

Eftersom leken har en sådan betydelse för barnen är det de vuxnas uppgift att skapa 

möjligheter till att lek skapas och ge barnen de ”stoff” som de behöver för att kunna 

leka. Ett barn kan till exempel inte leka pilot utan att veta vad en pilot är(Pramling 

Samuelsson & Sheridan, 2006) Granberg skriver att leka med barn är något som borde 

vara lika självklart som att prata med barnen. Pedagogernas roll är viktigt för leken. Att 

de deltar i leken på barnens villkor, stöttar och engagerar sig i leken och väcker barnens 
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intressen. Men även genom att bara följa leken på håll och observera vad barnen gör är 

viktigt för leken. Avslutningsvis skriver Granberg att barn behöver tid till att leka själva 

och ostört från planerade aktiviteter (2004) 

I förskolan idag ses leken som en huvuddel i den pedagogiska verksamheten och den 

ses som en viktig aktivitet i det pedagogiska arbetet. Hur leken ska komma till uttryck i 

förskolans verksamhet finns det delade meningar om. Mycket handlar om 

förskollärarens pedagogiska grundsyn, inställningar och uppfattning om hur leken kan 

användas och utveckla barnen (Lillemyr, 1990).   

Lillemyr menar alltså att när barn ska lära genom lek är det pedagogernas inställning 

och deras förhållningssätt till just barn och lärandet som är av vikt. Det är 

pedagogernas uppgift att använda leken som ett pedagogiskt redskap så att det blir till 

nytta i lärande situationer (2002). Knutsdotter Olofsson skriver, att inse lekens värde är 

något pedagoger behöver göra, att rasera ner barnens fantasilek som de just har byggt 

upp bara för att göra någon pedagogisk planerad aktivitet kan leda till att barnen inte 

vågar leka i fortsättningen. Det är viktigt att pedagoger visar engagemang i förskolan 

och för barnen eftersom det de gör påverkar barnens liv (1996).  
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5 TEORIAVSNITT 
Det finns många lekteorier som redogör lekens vikt för barns utveckling och lärande 

och på grund av dess mångfald är det svårt att fånga allt i en enda teori (Sandberg, 

2002). I denna del kommer jag ta upp några teoretikers syn på lek och deras teorier 

kring lärandet. 

5.1 Vygotskij  

Lev Semjonovitj Vygotskij (1896-1934) grundade en psykologisk teori – den 

sociokulturella teorin efter den ryska revolutionen. Han syn på lärande var att det sker i 

samspel med varandra i sociala sammanhang sedan individuellt inom en själv 

(Strandberg, 2006). Vygotskij såg leken som en social process, där leken är en viktig del 

under förskoletiden (Sandberg 2002). I barns sociala samspel med andra går deras 

utveckling ständigt mot en större individualisering, alltså jaget utvecklas i takt med 

sociala möten och samspel, menar Vygotskij. Leken är en del av barns liv och det är i 

leken som barn tillfredställer sina behov och motiv. Vygotskij ansåg också att barn inte 

alltid leker på grund av lusten eller på grund av att de har överskottsenergi, han menar 

att det är uppfyllandet av motiv som är den riktiga anledningen till att barn leker och om 

barn förändrar motiven förändras också lekens form (Jerlang, 2008). Vygotskij 

poängterar också att barns lek oftast hämtas och återskapas från vad dem har sett eller 

hört från omvärlden, till exempel vuxna eller andra barn runt omkring, det fungerar 

nästan som ett eko. Barn återupprepar alltså olika livssituationer genom sin lek. Att 

härma andra har därför en stor betydelse i leken eftersom det är i den som dem bearbetar 

olika intryck (Sandberg, 2002) & (Vygotskij, 1995). Vygotskij menar att i leken har 

barnen möjlighet att skapa situationer som inte är verkliga, därför skiljer sig leken från 

andra aktiviteter. I leken lär sig barnen till slut att reflektera kring föremål eller andra 

ting som inte är fysiskt närvarande. På så sätt utvecklas barnen med hjälp av sin 

fantasifullhet (Smidt 2010) 

Just denna förmåga att ur olika element skapa en konstruktion, att sätta samman det 

gamla till nya kombinationer, är också grunden för allt skapande (Vygotskij 

1995:16). 

Vygotskij grundade också den kulturhistoriska teorin som innebär att människan 

påverkas och formas beroende vilken social och kulturell miljö hen är uppvuxen i 

(Sandberg, 2002). ”[...] Människan är alltid ett barn av sin tid[…]”(Sandberg, 2002:27). 

Vygotskij skriver att allt man fantiserar om är uppbyggt på ens persons erfarenheter, 
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behov och intressen och det är i fantasin detta kan komma i uttryck. Fantasin är även 

uppbyggd på den omgivning man befinner sig i, alltså spelar miljöns inverkan stor roll 

för fantasin (1995). Vygotskij ansåg att barns utbildning och deras utveckling är två 

saker som går hand i hand med varandra. Han betonar därför vikten av en vuxen som 

förhåller sig till barnet inlärning och dess utveckling, en vuxen som är där och hjälper 

med strategier, problemlösningar eller nya erfarenheter. Den proximala 

utvecklingszonen är något som Vygotskij talade mycket om och det är den utvecklingen 

som ligger precis framför barnet i sin nuvarande utveckling. För att nå till nästa steg kan 

barnen behöva hjälp från någon med större erfarenhet. Vygotskij poängterade dock att 

vuxna ska låta barn möta krav och nya utmaningar men att de vuxna ska vara mera som 

en ”byggställning” som stöttar barnen i lärandet och på så sätt främjar det inlärningen 

(Hwang & Nilsson, 2003).  

 

5.2 Piaget 

 

Jean Piaget (1896-1980) var framstående i det kognitiva perspektivet och det Piaget 

kom fram till i sin teori var att det finns fyra olika stadier i den kognitiva utvecklingen 

 Sensori-motoriska, 0-2 år, där barns tänkande är begränsat till vad barnen kan 

göra med sin motoriska förmåga. 

 Preoperationellt,  2-6 år, barnet tänker symboliskt, men utan logiskt tänkande, 

kan hantera föremål, barnet ser omvärlden utifrån sitt perspektiv (egocentrisk). 

 Konkret operationellt, 7-11 år, barnet kan tänka systematiskt och logiskt, men 

enbart i konkreta situationer. 

 Formell operationell, 12 år och uppåt, här menar Piaget att barnen kan tänka 

abstrakt och logiskt. 

Att tillägga är att dessa fyra steg har blivit ifrågasatta, även av Piaget själv under slutet 

av hans liv då dessa steg inte ansågs helt hållbara (Hwang & Nilsson, 2003).  

En grundtanke om lärandet som Piaget hade var att människan strävar efter en mental 

jämvikt, där människan hela tiden försöker förstå sin omgivning och för att uppnå denna 

jämvikt så anpassar man sina redan tidigare tankemönster och erfarenheter och 

omvandlar det till en ny erfarenhet (Hwang & Nilsson, 2003). Piaget menar alltså att när 

det sker ett samspel mellan den enskilda individen och omvärlden så utvecklas barnens 
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kognitiva utveckling, men först måste barnet anpassa sig till den situation den befinner 

sig i (Lillemyr, 2002). Enligt Piaget så kan denna anpassning ta form på två olika sätt, 

antingen genom assimilation eller genom ackommodation (Hwang & Nilsson, 2003). 

Assimilation är när barnet lär sig och tolkar nya situationer med hjälp av sin egen 

erfarenhet, alltså nya erfarenheter kommer utan att barnet behöver anpassa sig för 

mycket. Det är i denna situation barnets tidigare kunskaper stärks. Samt att barnet är 

mest flexibelt här. Med ackommodation menas att barnet erövrar nya erfarenheter men 

med hjälp av att förändra, anpassa och ändra den kognitiva strukturen över vad 

situationen kräver, men här är inte barnet lika flexibelt men dock så vinner hen nya 

kunskaper (Lillemyr, 2002). Piaget skriver att för barnet sker inlärningen via 

meningsfulla aktiviteter. Genom att barnen aktivt agerar och är i situationer som är av 

vikt för dem så utvecklas deras förståelse och färdigheter. Barns intellektuella 

utveckling börjar väldigt tidigt, redan i det sensomotoriska stadiet Piaget benämner det 

sensomotoriska stadiet som en sorts praktiskt intelligens (Jerlang, 2008). 

5.3 Erikson 

 

Erik Homburger Erikson (1902-1994) har vidareutvecklat Sigmund Freuds (1856-1939) 

psykoanalytiska teorier, Erikson hade en psykosocial teori där varje utveckling är 

indelade i faser och att varje fas hos barnen har en personlig konflikt som på något sätt 

behöver lösas. Varje fas kan lösas positivt eller negativt och beroende på vilken lösning 

det blir utvecklar barnen sin person, sitt jag (Hwang & Nilsson, 2003).  

5.3.1 Erikson om lek 
Erikson menar att barn i leken försöker synka det kroppsliga förloppet med det sociala 

sammanhanget man är en del av just nu. Leken och jaget hänger samman eftersom leken 

är en funktion av jaget.  

När solljuset ”leker” på vågorna gör det rätt för attributet ”lekfullt”, därför att det troget 

håller sig inom spelets regler. Det blandar sig inte i och stör inte vågornas kemiska värld. 

Det begär bara av dem att de är goda medspelare och går med på ett samspel mellan 

mönstren (Erikson, 1965:191). 

Erikson menar att i leken bör vi anpassa oss på samma sätt efter lekens olika regler men 

utan förpliktelser. För att leken ska bli roande är det viktigt att man har valt att leka av 

fri vilja (1965). Erikson skriver att leken är en viktig funktion till att lära sig nya saker, 

bearbeta svåra situationer eller kriser. Erikson menar att i barns beteenden finns det 

alltid partier av lek i och några karaktäristiska drag är: 
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 Barnen ska på ett enkelt och obundet sätt ingå i ett sammanhang/samarbete med andra 

människor och saker. 

 Barnens aktiviteter är självskapande, det vill säga utan tvång. 

 Barnet ska känna sig ”underhållet”. 

 Barnet känner ingen rädsla, det vill säga att barnen inte innehåller ”hotande” element 

från omgivningen. 

 Barnet arbetar inte […] 

(Erikson ur Jerlang 2008:82) 

Erikson skriver om barn som inte får leka tillräckligt mycket och blir störda av sin 

omgivning, till exempel av jobbiga syskon eller föräldrar. Dessa barn löper risk att 

aldrig få känna sig trygga i sin lekmiljö. Barn behöver en trygg tillflyktsplats där leken 

får frodas, utan avbrott som kan leda till att lekens utveckling aldrig riktigt tar fart 

(Erikson 1965). ”Ty att ”leka ut problem” är den naturligaste självläkemetod som 

barnaåldern förfogar över” (Erikson 1965:201).  
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6 METOD 
I detta avsnitt kommer jag ta upp valet av metod som jag använde. Vilka jag valde att 

göra studien med. Hur jag gick tillväga för undersökningen, samt metodens giltighet 

och tillförlitlighet kommer jag ta upp. 

6.1 Val av metod 

I mitt arbete har jag valt att använda mig av en kvalitativ strategi, det har varit min 

utgångspunkt. Jag anser att intervjuer ger mig mera diskussioner kring syftet: Den fria 

lekens betydelse för barn utveckling och lärandet, samt ger respondenterna möjlighet 

till ett större spelutrymme där deras egna tankar och reflektioner kommer fram. Jag har 

använt mig av intervjuer som Staffan Stukát beskriver som halvstrukturerade eller 

semistrukturerade intervjuer, där samspelet mellan intervjuaren och respondenten är 

viktigt för att kunna få så fylliga svar som möjligt (2005).  

Den kvalitativa metoden som jag har valt hör hemma i en hermeneutisk tradition, 

Davidsson & Patel förklarar att hermeneutik är sättet vi tolkar på ”tolkningslära”. 

Genom att diskutera och prata med respondenten får man fram ny kunskap som går att 

tolka och förstå innebörden av. En som studerar med hermeneutisk tradition intar en roll 

som är öppen och engagerad. Den hermeneutiska forskaren är den som har 

förkunskaper, tankar och känslor om forskarämnet, forskaren kan också skifta mellan att 

inta en objektiv kontra subjektiv synvinkel och det ska ses som en tillgång i studien 

istället för ett hinder (Patel & Davidsson, 2011). 

6.2 Urval 

Studien har genomförts med fem förskollärare, två män och tre kvinnor alla utbildade 

förskollärare. De tre kvinnorna jobbar på samma förskola i en medelstor stad i 

mellansverige och de två männen jobbar i olika förskolor i samma stad. Valet att göra 

intervjun med dessa personer var enkelt, jag är bekant med pedagogerna sedan tidigare. 

Jag anser att det var därför jag valde dem, eftersom jag tror att vår bekantskap gör att 

vårt samspel fungerar bättre och om dem känner sig trygga med mig tror jag att svaren 

blir mera sanningsenliga och ärliga utifrån intervjun och följdfrågorna. Stukát skriver att 

om man gör en semistrukturerad intervju så måste man utnyttja samspelet mellan den 

som frågar och respondenten, för att kunna få så fylliga svar som möjligt (2005).  
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6.3 Tillvägagångssätt 

Jag tog kontakt med alla förskollärare via telefon, därefter så bokande vi in platsen och 

tiden för vilken dag fältintervjun skulle ske. Stukát skriver att när man gör en intervju är 

det viktigt att båda parterna känner sig trygg i miljön man befinner sig i, men det viktiga 

är ändå att respondenten känner sig lugn och ohotad (2005). Därför valde jag att göra 

intervjuerna på deras arbetsplatser, dels för att det finns ostörda utrymmen där samt att 

båda parterna skulle känna sig trygga i den miljön. Jag skickade intervjufrågorna några 

dagar innan till förskollärarna så att de kunde förbereda sig på frågorna, men var tydlig 

med att de inte fick diskutera frågorna med varandra, för att kunna påverka varandras 

svar. Jag spelade in intervjuerna med min ipod.  

6.4 Databearbetning 

När intervjuerna var färdig så förde jag över det inspelade materialet till datorn för att 

kunna transkribera det. Jag skrev ned exakt vad som sades och efteråt läste jag igenom 

intervjuerna flera gånger för att kunna sammanställa och analysera det insamlade 

materialet. Utifrån förskollärarna svar tar jag fram relevanta kategorier som bygger upp 

resultatdelens struktur och på så sätt kunna svara till mitt syfte och frågeställningarna. 

Jag förstärker resultatets kategorier med citat från respondenternas intervjuer. 

Intervjuerna varade i mellan 30-45 minuter. 

6.5 Reliabilitet och Validitet 

Validitet är ett annat ord för giltighet menar Stukát, han beskriver också att validiteten i 

ett arbete fungerar som ett mått på en undersökning man utför, verkligen svarar på det 

man mäter, alltså så man inte undersöker fel saker (2005). Intervjufrågorna utformades 

efter syftet och frågeställningar, efter lite vägledning från min handledare stod de 

färdiga intervjufrågorna klara. Eftersom jag använde en semistrukturerad intervjumetod 

så fick respondenten möjlighet att utveckla sina tankar och resonera kring frågornas 

innehåll, jag kom med följdfrågor i samband med intervjuerna, eftersom det kunde 

hjälpa mig att få fram så övergripande och omfattande svar i resultatet. Detta gjorde jag 

för att kunna stärka validiteten i arbetet. 

Alla intervjuer har gjorts med utbildade förskollärare som har erfarenheten av att jobba i 

förskolor. Deras erfarenhet och utbildning torde öka tillförlitligheten i svaren. Patel & 

Davidsson menar också att reliabiliteten är något som kan granskas i intervjuarens 

förmåga att göra korrekta bedömningar utifrån svaren hen får av respondenten. Att 

använda sig av en diktafon eller göra en inspelning och lagra vad som verkligen sagts 
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ökar tillförlitligheten eftersom man då som undersökare kan lyssna på intervjuerna flera 

gånger och på så sätt undvika bedömningsfel (2011). Jag har spelat in alla intervjuerna 

och lyssnat igenom inspelningarna om och om igen, detta anser jag vara en fördel för 

studiens reliabilitet. 

6.6 Forskningsetik 

Enligt vetenskapsrådet så måste man informera respondenterna vad forskningen handlar 

om och få deras samtycke att de ställer upp frivilligt för att kunna gå vidare med 

forskningen. Personerna som medverkar i intervju måste vara medvetna om att de får 

avbryta den närsomhelst. Respondenterna ska veta att all samlad information från 

forskningen samt deras identiteter är skyddade i studien samt att allt material från 

respondenterna enbart kommer användas i studien (2002) Detta har vetenskapsrådet 

som forskningsetiska principer och jag har tagit hänsyn till det vid min studie och 

informerat respondenterna om detta. I resultat kapitlet kommer jag benämna 

pedagogerna med pedagog 1, ped.2, ped.3, ped.4, och ped.5 vid citat för att avidentifiera 

dem.  
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7 RESULTAT 
Detta är vad pedagogerna i studien uppger om fria leken och vad de anser kring detta 

område. I resultaten kommer det framgå hur respondenterna definierar fri lek samt deras 

syn på fri lek, deras roll i barnens fria lek och barnens lärande och utveckling i den fria 

leken. Samt vilka hinder det finns för fri lek och när den fria leken får sitt utrymme i 

förskolans verksamhet.  

7.1 Pedagogernas definition av fri lek 

Alla förskollärare i studien definierar fria leken på ett liknade sätt men med lite olika 

åsikter om hur den kan komma till uttryck (i verksamheten). De menar att den fria leken 

är när barnen leker själva utan påverkande vuxna, när barnen leker utifrån sina eller sina 

vänners intressen, tankar och idéer. Att barnen på förskolan bestämmer över sin egen tid 

och får möjlighet att välja sin egen väg i leken. Så här långt stämde deras definition. 

Men de hade olika åsikter som kom fram i intervjuerna om den fria leken kan ha 

ramfaktorer från pedagogerna eller inte. Två respondenter menar att den fria leken ska 

lekas under ett visst ansvar från barnen och att den fria leken kan lekas under vissa 

ramfaktorer, till exempel lekens regler och normerna som finns. Medan två andra menar 

att den fria leken inte är fri om pedagogerna ger barnen tydliga ramar i leken.  

 

Fri lek betyder ju inte ”bara lek utan vuxen” utan att liksom få möjligheten att följa 

sina egna impulser (pedagog 5). 

Jag definierar den fria leken när barnen tillåts följa med och agera utifrån egna och 

vänners idéer och fantasier, där inga givna spelregler finns. Men det kanske finns 

ramar ändå, alltså att nu har vi ramarna att vi leker mamma pappa barn eller en 

kanske en alien (Pedagog 1). 

Det är det barnen leker själva, det är ju fri lek. Då vi inte går in och styr och ställer 

och petar i vad dom gör (Pedagog 2). 

 

Respondenterna hade sin definition av den fria leken men styrdokumenten saknar det 

och det diskuterades under intervjuerna. Att den fria leken är något som inte står med i 

läroplanen var alla förskollärare medvetna om och två förskollärare tyckte att det borde 

stå med någonstans och en förskollärare hade aldrig riktigt tänkt på det. Två andra 

respondenter menar att man får helt enkelt tolka det som står i läroplanen om lek och 

göra om det till fri lek. Alla var överens om att den fria leken är något som behöver 

uppmärksammas mera både i läroplanen och i förskolans verksamhet. 
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Ett medvetet bruk av fri lek är något som man inte tänker lika mycket på som att ha 

ett medvetet bruk av styrd lek[…] eftersom det inte står någonstans i läroplanen 

(Pedagog 5). 

Jag har liksom inte riktigt tänkt på det här med fri lek förut, inte förrän jag fick 

intervjufrågorna i min hand(Pedagog 3).  

7.2 Pedagogernas syn på fri lek 

Två förskollärare klargjorde att den fria leken inte är helt fri om vuxna är med och leker 

i barnens lek. Eftersom att leken förändras om pedagogerna är för delaktiga och då finns 

det en risk att barnens lek inte tar fart och utvecklas utifrån deras perspektiv.  

Sen leker de inte samma sak när man kommer in och stör som en vuxen, då ändrar 

sig leken. Kanske till det sämre. Man skulle vilja stå bakom en glasvägg ibland, då 

skulle man verkligen få se mera av vad de leker (pedagog 2). 

Om jag är med i leken så finns det en risk att jag blir lekens mittpunkt och leken som 

dom lekte slutar och allt fokus hamnar på mig (Pedagog3). 

Två förskollärare menade att man kan vara med i leken bara man spelar efter barnens 

spelregler, där de får styra och man följer bara med på resan, men en respondent lade till 

att det finns en risk att man som pedagog tar över leken eftersom man vill lära barnen så 

mycket. 

Man får tänka sig för och ibland får man nog ta och ”bita sig i tungan” så man inte 

lägger sig i för mycket (pedagog1). 

Alla var dock enade om att den fria leken är något som kan vara under uppsikt av 

pedagoger och samtidigt vara fri. ”Det är bra att vara närvarande i den fria leken, men i 

bakgrunden”(Pedagog 4).[…] ”Att man fungerar som en observatör i den fria 

leken[…]”(pedagog 3). Respondenterna betonade också vikten av att vara närvarande 

på grund av att ibland behöver barn extra stöttning att komma in i leken, men också att 

kunna leka vidare. Alla förskollärare menade också att det är viktigt att vara där i fall 

någon skulle fara illa och om barnen inte kan lösa konflikterna själva.  

Barnen ska veta att vi finns nära till hands, och det skapar trygghet (Pedagog 5).  

Det gäller att väga situationen rätt, ha lite fingertoppskänsla när man kan gå in och 

hjälpa (Pedagog 4). 

 

Barnens ålder 

Att ålder spelar roll i den fria leken var ett ämne som fyra respondenter av fem 

diskuterade under intervjun. Alla de fyra förskollärare fann det lite svårare att få de 
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yngre barnen att leka fritt eftersom de yngre barnen kräver mer av en pedagogs närvaro 

och man måste ta hänsyn till deras rutiner mera än till de äldre. Även på grund av att de 

inte besatt den kunskapen om hur man leker ex. en kanin, flygplan eller en hund. Alla 

de fyra respondenterna menade att det var deras uppgift att ge barnen den kunskapen 

genom att utmana barnen så att leken utvecklas.  

I just den fria leken men yngre barn, så känner jag att vi får gå in oftare i leken för 

att den ska fortgå, eftersom de lessnar så snabbt (Pedagog 3). 

Det är lite lättare att vara flexibel om man har en äldre homogen grupp, de yngre 

barnen måste ha sina rutiner (Pedagog 4). 

De yngre barnens kunskaper om vad saker är eller hur man leker med saker är mer 

begränsat, självklar har dom också fantasi och kan leka hur bra som helst, men inte 

på samma sätt(Pedagog 5). 

7.3 När sker den fria leken? 

Respondenterna diskuterade mycket när det sker fri lek i förskolan, två menade att 

barnen leker fri lek oftast på eget initiativ. De ansåg att anledningen till det var att 

miljön och verksamhetens arbetssätt hade betydelse som gör att barnen känner att det 

går att leka utan att bli störd i aktiviteterna de gör. En av dessa två respondenter gjorde 

en jämförelse mellan två förskolor som hen hade varit aktiv på och menade att fri lek 

uppkom naturlig på ena arbetsplatsen och på den andra så var de tvungna att köra igång 

barnen. 

Jag tror att den stora anledningen till att barnen inte kommer igång att leka fritt är att 

dom blir allt för ofta stoppade av oss eller av verksamhetens arbetsätt (Pedagog 4). 

De andra respondenterna menade att fri lek uppkommer oftast mellan de pedagogiska 

aktiviteterna till exempel innan samlingen, innan och efter lunchen och efter 

mellanmålet. De menade att barnen vet och har lärt sig när det är dags för fri lek. Oftast 

så är den fria leken på eftermiddagarna då de planerade aktiverna inte är lika många och 

ofta. Tre respondenter tog upp att den fria leken ofta sker när förskollärarna gör andra 

saker och inte har tid att vara närvarande, som vid planeringstid eller vid rasterna då 

pedagogerna avlastar varandra.  

Den fria leken är inte alltid inplanerad men den finns i tomrummen (Pedagog 1). 

Trots att fri lek är något som alla respondenterna tycker är viktigt för barnen så anser de 

att det inte går att ha fri lek hela dagen. Det är mycket att ta hänsyn till i den 

pedagogiska verksamheten, till exempel samlingar, lunchen, vilor, planerade aktiviteter 

eller kollegor som har en annan åsikt. Tre respondenter menade; trots att den 
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pedagogiska verksamheten är planerad så måste man tillåta flexibilitet på förskolan, de 

menade att det kan bli för styrt och att det är viktigt att våga ändra och planera om 

utifrån barnens intressen.   

Ibland kanske det är för mycket rutiner, att allt är för styrt och man ska ha för 

mycket koll. Även om man är engagerad pedagog så kanske det blir för styrt ibland 

(Pedagog 4). 

Man kan inte ha fri lek hela tiden för vi måste göra vissa saker som tillhör den 

pedagogiska verksamheten (Pedagog3). 

 

7.4 Barnens fria lek och lärandet 

Alla förskollärare i studien klargjorde att den fria leken är något som är ett viktigt 

lärande för barnen men de synliggjorde det på olika sätt.  

I den fria leken ser de att barnen bearbetar tidigare händelser och upplevelser som de 

har varit med om. Respondenterna menade att det är en viktig del av barnens utveckling.  

Att leka fritt är viktigt, man ska leka mycket och om det bara är styrt hela dagen 

hinner du inte reflektera heller, blir man bara matad, ”Nu gör vi det och nu gör vi 

så”, klart barnen lär sig saker men du hinner aldrig fundera som du gör när du leker 

fritt. Du är uppe i det du gör, ”det är ju du” och det är roligt (Pedagog 1). 

Man kan ju se sig själv i barnen, har vi haft en samling, så kan man se dom ibland 

leka samling och härma mig (Pedagog 4). 

Jag tycker att man ska leka mycket i förskolan både fri och styrd lek, och inte bara 

lära sig fakta på traditionellt ”skolsätt” (Pedagog 1). 

 

Alla respondenterna tycker att den fria leken förstärker barnens kunskaper som de redan 

besitter. Eftersom i den fria leken är det barnen som styr och använder sina tidigare 

erfarenheter till att testa nya teser och själva komma på svaret. Majoriteten av 

respondenterna menade att barnen är väldigt duktiga på att leka fri lek. De menade att 

barnen ofta kommer på egna idéer, både spontana och planerade. Överlag så kände de 

flesta förskollärarna att barnen leker mycket och är duktiga på att leka fri lek.  

Dom leker ofta fri lek och barnen är duktiga på det […]. Vissa barn leker fri lek och 

roar sig med det under samlingarna ”haha” eller vid andra aktiviteter. Det är såklart 

olika men generellt så är dom jätte duktiga på att hitta på saker som de vill göra 

(pedagog 1). 
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Social utveckling 

De flesta respondenterna diskuterade och var enade om att barnens sociala förmågor 

utvecklas mera i den fria leken än i den styrda leken. Detta vilade dock på att barnen 

lekte med andra barn i respektive lek.   

När barnen är i sin fria lek och umgås med andra barn så tränar dom det sociala 

(pedagog 5). 

Det är socialt det där, att leka fritt och själv få bestämma med sina kompisar vad 

leken handlar om (Pedagog 1). 

Tre respondenter uttryckte också att den fria leken gör så att barnen får ta eget ansvar 

och med mera ansvar stärks barnen, respondenterna menade även att det är viktigt att 

barnen får testa lösa sina egna konflikter.  

Konfliktlösning är en del av barnens vardag, dom måste få känna att dom kan lösa 

sina egna konflikter (Pedagog 3). 

Att barnen får lyssna på varandra och följa varandra i leken […] att ta eget ansvar 

och lösa konflikter och känna att man har roligt tillsammans.[…] Att barnen får gör 

det tillsammans utan vuxna ibland, det är inte farligt att vara själv, de blir nog 

stärkta av det (Pedagog 2). 

Fysisk och psykisk utveckling 

Tre respondenter talade om motoriken i den fria leken, när barnen springer, klättrar och 

rör på sig fritt efter sin förmåga utvecklas motoriken mycket. De menade att den fria 

rörelsen skapar motoriska barn.  

I den fria leken får barnen själva lära känna sina kroppar och lär sig vad dom klarar, 

motoriken kommer i samband med det (Pedagog 5). 

I den fria leken utvecklas barnens motorik otroligt, man ser dom klättra högt upp i 

träden, eller springa fort upp och ner i backen, utan att vi är där och stoppar, det är 

viktigt (Pedagog 3). 

De två andra respondenterna talade om den styrda lekens motorik och de menade att det 

är då barnen utvecklas mera eftersom pedagogerna då får se vad barnen kan och inte 

kan och vad som kan behövas tränas på i den motoriska delen. 

Jag tror att just motoriken kommer in mera i styrd lek ex. på gympan eller vid 

rörelselekar med oss pedagoger (Pedagog 2). 

Barnens psykiska hälsa var något som alla respondenterna diskuterade, och alla ansåg 

att den fria leken var som ett verktyg för barnens välbefinnande. De menade att barnen 
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mår bra i fri lek, där deras egna lustar styr leken och glädjen sprids i gruppen och i det 

enskilda barnet. Alla respondenterna ansåg att när barnen leker själva stärks deras 

självkänsla och självförtroende.  

Vi vuxna jobbar och känner tillfredställelse och jag tror att barnens fria lek blir som 

terapi, en läkande meningsfull aktivitet på något sätt (Pedagog 1). 

Det är verkligen i fri lek man ser barnens glädje och dom mår bra i den. Fria barn är 

glada barn och glada barn, mår bra i själen (Pedagog 4). 

[…]Det stärker barnen, att dom veta om att dom klarar av att göra saker på egen 

hand (pedagog 5). 

Kreativitet och fantasi 

Majoriteten av respondenterna var övertygade om att den fria leken är väldigt viktigt för 

barnens fantasi och kreativitet. En uttryckte att i den fria leken ser man barnens 

kreativitet och fantasi på en annan nivå, till skillnad från de lekar som är styrda, 

eftersom i styrd lek fanns det en risk att barnen är rädda att göra fel i leken. 

I den fria leken får barnen fantisera mer än någon annan stans och vågar barnen det 

så utvecklas dom mycket på många plan[…}. I fri lek är barnen tryggare och vågar 

testa olika saker utan rädslan för att göra fel (Pedagog 5). 

Barnens fantasi syns tydligt, man kan se hur dom spånar iväg ”Där är en krokodil 

och där är en blå elefant”[…]. Även deras tidigare upplevelser, tankar, drömmar, allt 

det kommer också in i den fria leken (Pedagog3).  

Att leka rollekar var något som också alla respondenterna tog upp och menade att 

rolleken är något som alla barn leker i förskolan, mera eller mindre och att det sker 

naturligt i barnen. De poängterade att det är viktigt för barnen att leka rollekar i den fria 

leken, eftersom i rolleken kommer verkligen barnens egna tankar och idéer fram och 

fantasin bara frodas.  

I rolleken ser vi barnen och vem just dom är,[…] I rolleken kommer verkligen 

barnens fantasier fram samt deras tidigare erfarenheter som är viktigt att kanske 

bearbeta (Pedagog 5). 

Att leka rollekar är något som alla barn gör[...]. Då tar dom från sina erfarenheter 

och utvecklar dom (Pedagog 4). 

Alltså var respondenterna väldigt enade och de menade att i den fria leken fick barnen 

testa sina lekteorier där fantasin och kreativiteten utvecklas, med hjälp av till exempel 

rolleken förutsatt att den fick vara fri.   
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Pedagogiskt verktyg 

Alla respondenter var överens om att den fria leken är ett ypperligt medel till att främja 

barnens utveckling och lärandet och att det var något som kunde användas som ett 

pedagogiskt verktyg i verksamheten både genom att utgå från barnens intressen och 

genom pedagogiska dokumentationer och observationer. 

Fri lek är något som man ska ta vara på och utnyttja i verksamheten, om vi utgår 

från barnens intressen och idéer så kan vi spinna vidare på det (Pedagog 5). 

När barnen leker själva kan vi vara där och observera och dokumentera dom. Då blir 

leken till ett redskap också (Pedagog 4). 

Den fria leken är ett redskap i sig, här och nu. Dokumenterar vi barnen så kan den 

även bli ett pedagogiskt redskap för framtida aktiviteter (Pedagog 3). 

7.5 Hinder för fri lek 

Alla respondenter diskuterade mycket om miljöns påverkan för fri lek. De var enade och 

menade att den pedagogiska miljön spelar en stor roll i om den fria leken ska kunna 

fortgå eller kanske inte ens tar fart. ”Den pedagogiska miljön kan vara ett hinder eller en 

möjlighet för den fria leken” (Pedagog 5). Respondenterna menade också det är viktigt 

för barnen att det finns miljöer som erbjuder och lockar till lek oavsett om den är fri 

eller styrd. Tre förskollärare hävdade att det är till stor del deras uppgift att göra miljön 

lockande och stimulerande för barnen.  

Ett resonemang som två respondenter hade var att den fria leken skulle främjas mera i 

förskolan om det inte fanns några färdiga leksaker. Två andra förskollärare ansåg att det 

är upp till personalen att kunna enas och verkligen se till att den fria leken få det 

utrymmet som det behövs i förskolan och menade att pedagogerna är en del av 

förskolans miljö. Det sker allt för ofta att pedagoger sätter stopp för den fria leken på 

grund av olika faktorer, till exempel rädslan för att de gör illa sig, eller att pedagogerna 

anser att barnen leker ”fel” lekar och ljudnivån är för hög.  

Ibland stoppar vi dom, kanske lite för ofta, när vi anser att de leker ”fel” […]eller 

när det finns risk för att dom ska skada sig (pedagog 1). 

Jag tycker att det färdiga materialet inte ska vara en del av den fria leken” (Pedagog 

3). 

[…]Hur verksamhetens riktlinjer ser ut, även det riktliner som arbetslagen har, att 

dom jobbar tillsammans och är enade. Ett gott samarbete med kollegorna skapar 

möjligheter till fri lek (Pedagog 4). 
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Med det givna materialet så leker man som man SKA med det, och då blir leken 

begränsad. Klart många barn klarar av att hitta på andra saker, men som jag sa så 

tror jag det blir begränsat och materialet påverkar hur leken utvecklas (Pedagog 2). 

Två respondenter fann det även svårt att ibland motivera barnen till fri lek De hade 

känslan av att barnen saknar idéer i den fria leken eller i situationer där de har blivit 

tillfrågade vad de vill hitta på.  

Vad jag kan känna ibland är att när vi ska följa barnen och låta dom ta oss dit dom 

vill, så kommer dom inte med något konkret förslag eller idé (Pedagog 2). 

Två andra förskollärare ansåg att det är upp till personalen att kunna motivera barnen till 

att leka fritt. De menade att det är deras uppgift att stötta barnen och hjälpa de in i den 

fria leken. Om inte personalen såg detta blir även det till ett hinder för fri lek. 

Vissa barn kan behöva extra stöd och kanske en liten ”knuff” in i leken (Pedagog 4). 
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8 DISKUSSION 
 

I detta kapitel kommer det finnas en resultatdiskussion, i den kommer jag föra en 

diskussion utifrån vad som framkommit i resultatet med utgångspunkt från teorier och 

den tidigare forskningen. Jag kommer även ha en metoddiskussion för att diskutera den 

valda metodens styrkor och svagheter. Jag kommer avsluta kapitlet med några slutord 

samt förslag på fortsatt forskning. 

8.1 Resultatdiskussion 

 

Pedagogernas syn på fri lek 

Lillemyr skriver att leken är väldigt svår att definiera och att den kan komma till uttryck 

på så många olika sätt (1990). Respondenternas definition av den fria leken skilde sig 

något. Några respondenter ansåg att den fria leken inte kunde vara fri om vuxna deltog i 

leken. Men några respondenter ansåg att man kan delta i leken och samtidigt hålla leken 

fri bara man låter barnen styra. Några av de som jag intervjuade arbetade på samma 

ställe. Jag reagerade därför på deras skilda syn på vad de ansåg om vuxnas deltagande i 

den fria leken. Jobbar man på samma arbetsplats anser jag att man borde ha ett liknade 

arbetsätt och synsätt på hur man arbetar med barnens viktigaste läromedel: Leken.  

Lillemyr skriver att barnens lek borde ses som deras ”frizon” och det är enbart barnen 

som ska styra över sin egen lek (2002). Resultatet visade att majoriteten av 

respondenterna tyckte att fri lek är när barnens lek är fri från pedagogisk aktivitet samt 

fri från styrande pedagoger. Deras åsikter känns lite motsägelsefulla eftersom i studien 

framgick det att personalen stoppar barnen allt för ofta i den fria leken, eftersom de inte 

ansåg att barnen lekte ”rätt” eller i situationer när det var dags för barnen att göra något 

annat. Att leka utan avbrott anser jag är viktigt för barnen. Det styrker även Pramling 

Samuelsson & Sheridan och menar att om barnen ska få möjlighet till att utvecklas i 

leken behöver de även få tid till att leka utan att bli störda av pedagoger (2006). Erikson 

skriver också att barn behöver en trygg tillflyktsplats där leken får frodas utan avbrott 

som kan leda till att lekens utveckling aldrig riktigt tar fart (1965). 

 

 

 



  
 

25 

Hur fri är den fria leken? 

Alla respondenterna ansåg att man kunde vara i närheten och observera den fria leken 

för att lättare dokumentera barnen. De ansåg också att ibland är det bara bra att vara där 

eftersom vissa barn kan behöva hjälp och lite stöttning att komma in i leken. Detta 

styrker Pramling Samuelsson & Sheridan och skriver att barn ibland kan behöva extra 

stöd för att ens kunna leka med andra barn. De menar också att läraren ska vara en 

förebild som både kan visa hur man gör för att gå med i barnens lek och hur man gör för 

att leken ska kunna lekas vidare, men på barnens villkor såklart (2006). 

Studien visar att leken är väldigt fri från vuxna i många situationer och att det 

förekommer ganska mycket fri lek på förskolan, men det framgick i studien att fri lek 

förekom oftast när att pedagogerna inte hade ”tid” att göra något med barnen. Om nu fri 

lek uppstår när pedagogerna inte har tid med barnen betyder det ju att pedagogerna inte 

har tid att göra observationer över barnen i den fria leken. Jag anser att pedagogerna ska 

vara närvarade (fast i bakgrunden) och observerande över barnens fria lek. Granberg 

styrker detta och skriver att fri lek inte behöver vara helt vuxenbefriad utan att vuxna 

kan hålla sig i bakgrunden och vara observatörer och hålla kolla på leken (2004). Fröbel 

ansåg också att vuxna kunde vara närvarande i leken så länge de inte tog över leken Han 

ansåg också att det var viktigt att barnen fick tänka och skapa fritt med det material som 

fanns (Welén 2009) och detta var också något som framgick i resultatet.  

Studien visar att den fria leken nästan aldrig är avsiktligt planerad i förskolans 

verksamhet, utan att den uppstår i tomrummen. Jag anser att den fria leken både kan och 

borde vara inplanerad i verksamheten som en rutin eller att den ligger i schemat. Detta 

anser jag skapar trygghet och struktur och barnen vet att de får leka fritt utan att bli 

störda. Hangård Rasmussen styrker detta och han skriver att den fria leken fungerar bäst 

för barnen om den är rutinmässig och strukturerad (1979). 

Hur påverkar den fria leken barnens lärande och utveckling? 

Resultatet i studien visar att samtliga respondenter ansåg att den fria leken är en viktig 

del för barnens lärande och utveckling vilket stämmer överens med den kognitiva 

lekteorin. Lillemyr skriver att i leken tillåts barnen att vara uppfinningsrika och detta har 

en otrolig betydelse för deras lärande och socialisation (2002). Vidare ansåg 

respondenterna att barnens kreativitet och fantasi utvecklades mera i den fria leken 

Vilket stämmer överens med Vygotskijs kulturhistoriska teorier. Granberg skriver att 

barns fantasi och dess svårbegripliga verklighet blir sammansatta i leken och på så sätt 
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blir verkligheten mer begriplig för barnen (2004). Jag anser att barns kreativitet 

verkligen kommer till uttryck i den fria leken, jag känner att det är i leken barnens 

skapande lust och deras kreativa ådror blommar. Granberg fortsätter, leken är det som 

ger barnen mening och utifrån deras perspektiv är leken det viktigaste som finns (2004). 

Barnens sociala utveckling var också något som respondenterna pekade på som en 

kontenta av barnens fria lek. Vygotskij menar att leken är en social process och därför 

en otroligt viktig del för barnens utveckling (Sandberg, 2002).  

Den psykiska hälsan var något som framkom i studien, alla respondenter var enande och 

menade att den fria leken stärker barnens självförtroende och självkänsla. Knutsdotter 

Olofsson skriver att den fria leken kan skapa ett lugn och minska stress hos barn(2009). 

I studien visade det sig även att respondenterna ansåg att i fri lek fick barnen möjlighet 

till att bearbeta tidigare händelser och situationer, detta stämmer överens med den 

psykoanalytiska lekteorin som utvecklades av Erikson. Jag anser att det är hur 

pedagogerna brukar den fria leken som gör den till ett lärande. Lillemyr skriver att barns 

lärande genom lek förlitar sig på pedagogernas förhållningsätt gentemot leken och dess 

lärande. Att pedagogerna använder leken som ett redskap utvecklar sedan barnens 

lärande (2002).  

Resultatet visar att det finns en positiv inställning till fri lek i förskolan och att den ses 

som ett utmärkt verktyg för att förstärka och utveckla de kunskaper barnen redan äger. 

Jag anser att när barn gör något som de har en förståelse och kunskap om då finner de 

glädje och mening i aktiviteten. Piaget styrker detta i teoridelen och menar att barn lär 

sig när de utövar meningsfulla aktiviteter. Men leken kanske aldrig hinner bli 

meningsfull på grund av att den blir avbruten hela tiden. Jag anser att barnen behöver få 

tid till fri lek och lekro i den fria leken. Detta styrker Knutsdotter Olofsson hon menar 

att man ska passa sig från att avbryta barnens lek då risken finns att barnen inte vågar 

leka i fortsättningen (1996) 

Respondenterna ansåg också att det kunde vara stärkande för barnen att lösa situationer 

och olika dilemman på egen hand. Detta stämmer överens med Eriksons psykosociala 

teori, han ansåg att när barn hamnar i en personlig konflikt behöver den lösas, den kan 

antigen lösas negativt eller positivt och det är här jaget utvecklas (Hwang & Nilsson 

2003). Det får mig att fundera, hur löses sig konflikten positivt? När barnen löser 

konflikten själva fria från vuxna eller när vuxna är närvarande? Studien visar att fri lek 

uppstår oftast när pedagogerna inte är närvarande till fullo, detta betyder att; om ett barn 
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inte kan lösa sin konflikt på egen hand, påverkas jaget negativt. Knutsdotter Olofsson 

menar att det är viktigt att pedagoger visar engagemang i förskolan och för barnen, 

eftersom det de gör påverkar barnens liv (1996). Alltså pedagogernas inställning och 

agerande kan påverka barnen negativt eller positivt.  

I studien pekade respondenterna på den sociala utvecklingen i den fria leken och detta 

stämmer överens med Piaget kognitiva lekteori då han menar att barnen utvecklas när 

det sker samspel mellan barnet och dess omvärld (Lillemyr 2002). Jag anser att den fria 

leken påverkar barnens utveckling och lärande beroende på hur de blir bemötta av 

omvärlden, pedagogerna och förskolan. Brodin och Lindstrand skriver att synen på 

lekens betydelse för barnens utveckling är något som varierar och har förändrats med 

tiden, mycket som spelar in är samhällets värderingar och vilka traditioner och sociala 

förhållanden som existerar (2008). För att ta det hela ett steg längre så kan 

pedagogernas uppväxt, sociala förhållanden och deras traditioner spela in på hur deras 

inställning till den fria leken kommer till uttryck i förskolan. 

8.2 Metoddiskussion 

Genom att jag använde mig av en kvalitativ metod med intervjuer kände jag att det gav 

mig mycket bra och användbara frågor till mitt resultat. Att jag spelade in mina 

intervjuer och kunde lyssna på materialet flera gånger underlättade arbetet. Om jag hade 

valt en kvantitativ metod undersökning, exempelvis en enkätundersökning hade jag fått 

svar utifrån statistisk data och det anser jag inte hade fungerat för mig så jag ville ha 

djupare svar och diskussioner kring ämnet, fri lek. Jag skickade frågorna till 

respondenterna innan intervjun och det kan vara en risk då de får tid att planera in 

”korrekta” svar och enbart svara vad de tror jag vill höra. Ibland var det svårt att hålla 

diskussionerna till ämnet. På grund av den mänskliga faktorn så kunde vissa följdfrågor 

kännas ledande. Jag hade kunnat ha flera respondenter för att möjligtvis få ett bredare 

resultat. Det hade varit intressant att göra observationer på förskolorna detta hade 

kunnat komplettera intervjuerna, då hade jag även fått sett hur respondenterna jobbar 

med fri lek och inte bara höra vad de säger utan hur de jobbar. Detta hade dock krävt 

mera tid av arbetet. Samspelet mellan respondenterna och mig gick jättebra då jag var 

bekanta med alla. Stukát skriver att samspelet med respondenten är viktigt för att kunna 

få så fylliga svar som möjligt (2005). När man använder sig av en kvalitativ metod som 

vilar på en hermeneutisk tradition så är diskussionerna viktiga eftersom det är då man 

får fram material och kunskap som måste tolkas och förstå innebörden av. Hade någon 
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annan gjort detta arbete så hade hen troligtvis inte tolkat allt lika som jag och tvärtom, 

på grund av människans olika erfarenheter och synsätt. 

8.3 Slutdiskussion 

 

Den fria leken är viktig för barnen, förskollärarna säger att den existerar men mestadels 

i tomrummen och det är många gånger som barnen inte ens hinner leka klart innan det 

är dags för nästa vuxenstyrda aktivitet. Jag tolkar detta som att pedagogerna har en 

förståelse för den fria lekens betydelse och har vetskap om att fri lek utvecklar barnen. 

Men om den fria leken nu är så viktig och har så stor betydelse, varför finns den inte 

med mera i den pedagogiska planeringen över verksamheten? Att barnen leker i 

förskolan känner alla till, men alla känner inte till lekens betydelse så som 

förskollärarna gör. Räcker det för förskollärarna att enbart känna till vikten av fri lek 

och inte göra något konkret med den? 

Vad är egentligen fri lek? Åsikterna och beskrivningarna över detta lilla ord ”fri” innan 

”lek” är tudelad både av respondenterna och från forskningen. Det är inte lika många 

som har gjort forskning om just fri lek som de har gjort på lek. Kanske beror det på att 

lek och fri lek i grunden är samma sak? Det står faktiskt inte med i Läroplanen för 

förskolan (Lpfö98) någonstans. Kommer ordet fri lek alltid vara en tolkningsfråga? 

Efter denna studie har jag känt att den fria leken och dess utveckling och lärande är 

något som skapas av pedagogerna och det är deras förhållningsätt till barnen, leken och 

lärandet som gör ordet Fri meningsfullt och betydande.  

 

8.4 Fortsatt forskning  

 

Något som skulle vara intressant att forska vidare om, enligt mig, är att göra en 

forskning kring barns åsikter kring den fria leken. Vad anser de om deras lek tillvaro? 

Vad tycker barnen om pedagogernas roll i den fria leken? Alltså att få fram en studie 

och ett resultat utifrån ett barnperspektiv.  



  
 

29 
 

Referenser 
Brodin, Jane & Lindsrand, Peg. i Sandberg, Anette (2008). Miljöer för lek, lärande och 

samspel. 1. uppl. Lund: Studentlitteratur 

 

Erikson, Erik H. (1965). Barnet och samhället. 2., omarb. uppl. Stockholm: Natur o. 

kultur 

Granberg, Ann (2004). Småbarnslek: en livsnödvändighet. 1. uppl. Stockholm: Liber 

Hangaard Rasmussen, Torben (1979). Lekens betydelse: en studie i förskolebarnets 

psykiska utveckling. Lund: LiberLäromedel 

Hwang, Philip & Nilsson, Björn (2003). Utvecklingspsykologi. 2., rev. uppl. Stockholm: 

Natur och kultur  

Jerlang, Espen (red.) (2008). Utvecklingspsykologiska teorier: en introduktion. 5., [utök. 

och rev.] uppl. Stockholm: Liber  

Johansson, Eva & Pramling Samuelsson, Ingrid (2006). Lek och läroplan: möten mellan 

barn och lärare i förskola och skola. Göteborg: Acta Universitatis Gothoburgensis. 

Tillgänglig på Internet: http://hdl.handle.net/2077/19096 

Knutsdotter Olofsson, Birgitta (1996). De små mästarna: om den fria lekens pedagogik. 

Stockholm: HLS  

Knutsdotter Olfosson, Birgitta, I Jensen, Mikael & Harvard, Åsa (red.) (2009). Leka för 

att lära: utveckling, kognition och kultur. 1. uppl. Lund: Studentlitteratur 

 

Knutsdotter Olofsson, Birgitta (2003). I lekens värld. 2. uppl. Stockholm: Liber 

Lindqvist, Gunilla (1996). Lekens möjligheter: om skapande lekpedagogik i förskola 

och skola. Lund: Studentlitteratur 
 

Lillemyr, Ole Fredrik. (1990). Lek på allvar - teorier om lek under förskoleåren. Lund: 

Studentlitteratur. 

 

Lillemyr, Ole Fredrik (2002). Lek - upplevelse - lärande i förskola och skola. 1. uppl. 

Stockholm: Liber 

Läroplan för förskolan Lpfö 98. [Ny, rev. utg.] (2010). Stockholm: Skolverket 

Tillgänglig på Internet: http://www.skolverket.se/publikationer?id=2442 

Patel, Runa & Davidson, Bo. (2011). Forskningsmetodikens grunder att planera, 

genomföra och rapportera en undersökning. Johanneshov: TPB 

Pramling Samuelsson, Ingrid & Sheridan, Sonja (2006). Lärandets grogrund: 

perspektiv och förhållningssätt i förskolans läroplan. 2. uppl. Lund: Studentlitteratur 

http://hdl.handle.net/2077/19096
http://www.skolverket.se/publikationer?id=2442


  
 

30 

 

Sandberg, Anette (2002). Vuxnas lekvärld: en studie om vuxnas erfarenheter av lek. 

Diss. (sammanfattning) Göteborg : Univ., 2003 

 

Smidt, Sandra (2010). Vygotskij och de små och yngre barnens lärande. 1. uppl. Lund: 

Studentlitteratur  

 

Strandberg, Leif (2006). Vygotskij i praktiken: bland plugghästar och fusklappar. 

Stockholm: Norstedts akademiska förlag 

Stukát, Staffan (2005). Att skriva examensarbete inom utbildningsvetenskap. Lund: 

Studentlitterat 

Vetenskapsrådet (2002) Forskningsetiska principer inom humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning. Stockholm: Vetenskapsrådet. 

Tillgänglig på Internet: http://www.cm.se/webbshop_vr/pdfer/etikreglerhs.pdf 

 

Vygotskij, Lev Semenovi  (1995). Fantasi och kreativitet i barndomen. Göteborg:  

Daidalos 

 

Welén, Therese, I Jensen, Mikael & Harvard, Åsa (red.) (2009). Leka för att lära: 

utveckling, kognition och kultur. 1. uppl. Lund: Studentlitteratur 

 

 



  
 

I 
 

Bilagor 
Bilaga A  

 

 

INTERVJUFRÅGOR 
LEK 

 Vilken är din tolkning av lek utifrån det som står i den reviderade Läroplanen 
för förskolan (Lpfö 98)? 

 Vilken är din uppfattning om lek i förskolan? 

 

FRI LEK 

 Hur skulle du definiera fri lek? 

 Vad tror du den fria leken har för betydelse för barns utveckling och lärande? 

 Hur är den fria leken inplanerad i verksamheten? 

 Hur ofta leker barnen fri lek på förskolan? – Och när leker barn fri lek? 

 Vad leker barnen när de leker i den fria leken? 

 Hur ser du på din roll i den fria leken?  

 Vad finns det för hinder för fri lek i förskolan?  

 Vad finns det för möjligheter för fri lek? 

  

 

 

 

 

 


