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Abstrakt 
 

Children´s free playing and learning in preschool - from a parent´s perspective 

 

 

Studien ska ge läsaren en inblick i hur föräldrarnas uppfattning är kring den fria leken 

och lärande. Nyfikenheten kring lek och lärande väcktes då kunskapsmålen i den nya 

reviderade läroplanen för förskolan har tagit överhand. Begreppet kunskap förekommer 

betydligt fler gånger än begreppet lek. Stämmer synen att den fria leken är ett 

tidsfördriv eller finns det någon koppling mellan lek och lärande? Syftet med arbetet är 

att få en fördjupad förståelse för hur föräldrar till barn på förskolan ser på den fria 

lekens betydelse för lärande. 

 

Undersökningen bygger på en kvalitativ metod där empirin samlades in genom att 

föräldrarna får svara på ett frågeformulär. Formuläret består av nio öppna frågor som 

analyseras utifrån relevant litteratur. Då föräldrarnas inflytande och åsikter har stor 

betydelse för samarbetet med förskolan, valdes därmed dessa ut som respondenter till 

studien. Resultatet visar att föräldrarna har en tydlig uppfattning kring den fria lekens 

betydelse för lärande. Möjligheter som kom upp med den fria leken är att fantasi och 

kreativitet skapas och att läraren aktivt skall finnas med. Föräldrarna ser även hinder i 

den fria lekens betydelse för lärande, då barn kan bli utsatta för våld och kränkningar 

om inte läraren är observant. Det framkom att den fria leken och den styrda leken skall 

vara väl balanserad. 
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1 Inledning 
 

Vi har valt leken i vår undersökningsstudie eftersom vi båda har ett intresse för leken 

och dess betydande roll för barns lärande. Lärarutbildningen har gett oss ny och bredare 

kunskap om lekens betydelse för lärande, och vi vill nu fördjupa oss i hur föräldrar till 

barn på förskolan ser på lärandet i förhållande till leken. Föräldrarna har en viktig del i 

förskolans verksamhet: “För att ge föräldrarna möjlighet att vara med och aktivt 

påverka förskolans innehåll är det viktigt att den pedagogiska verksamheten diskuteras 

under olika former som ger alla föräldrar en reell möjlighet till inflytande” (Skolverket 

2013:34).  

 

Den nya reviderade läroplanen för förskolan Lpfö 98 (rev 2010) har fått ett större fokus 

på kunskapsämnen än vad den hade tidigare. I läroplanen nämns lärande 49 gånger och 

lek 12 gånger, vilket kan ge leken en bild av något meningslöst och mer ett tidsfördriv. 

Men även om det fokuseras på kunskap i läroplanen finns det en tydlig bild av vilken 

betydelse leken har för barn, samt att det skall vara roligt. Citatet nedan tar tydligt upp 

lekens roll i förskolan: 

 

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 […] Barnet kan i den skapande och 

gestaltande leken få möjlighet att uttrycka och bearbeta upplevelser, 

känslor och erfarenheter.                                                        

                                                                   (Lpfö98 rev2010:6). 

  

Leken har under i stort sett alla år ansetts som en naturlig del av barndomen. Bo Stjerne 

Thomsen på Lego Foundation i Billung och som är chef över forskning och lärande 

menar att de strukturerade aktiviteterna har fått större utrymme i barns vardag och det 

har en påverkan på vad barn leker och hur barn leker (Nöjd 2014).  

 

Vi har under våra år i förskolan sett och uppfattat det som att föräldrar lägger stor 

fokusering på kunskap och de styrda aktiviteterna. Den fria leken har inte känts lika 

viktig. Vi har därmed känt att den fria leken inte fått samma positiva respons av 

föräldrarna som de styrda aktiviteterna. Vi ställer oss därför frågande till om föräldrar 

tycker att leken bara är ett roligt tidsfördriv eller att lek och lärande hör ihop. 
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2 Bakgrund 
Bakgrundskapitlett innehåller historik om leken, vad lek är samt fri-och styrd lek.  

 

2.1 Historik om leken 

Leken har funnits hos oss människor i alla tider men med olika värde. Platon (424-348 

f.kr) var en utav de första som visade på lekens vikt för att lära (Welén 2003). Platon 

menade att leken och lustfyllda aktiviteter var bra metoder för att öka 

inlärningsförmågan. Welén (2003) menar även att Platons lärjunge Aristoteles (384-322 

f.kr) följde Platons teorier gällande lek, där leken gav barnen kunskap om senare 

vuxenvärld. Aristoteles följde redan på den tiden kommande utvecklingspsykologiskt 

tänkande om lek där grunden till utveckling läggs under de första sju åren.  

 

Forskningen om lek ökade under 1700-talet då forskare som Jean Jacques Rousseau 

(1717-1778) och Fredrich Fröbel (1782-1852) lyfte leken som något betydelsefullt 

(Welén 2003). Rousseau menade att undervisningen skulle byggas upp med hjälp av 

leken. Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2003) beskriver Fröbel som en 

person som framhöll att barn skall få välja fritt, och var precis som Rousseau 

förespråkare för att kunskap skulle byggas med hjälp av lek. Fröbel utvecklade olika 

lekmaterial som bollar, klot och klossar samt olika sömnadsarbeten som barnen skulle 

utforska tillsammans med vuxna. Welén (2003) beskriver Freuds fria lek på följande 

sätt: “ Genom den fria leken gavs barnet möjlighet att själva välja aktiviteter utifrån ett 

planerat material” (2003:15). Barnen kunde alltså inte helt fritt välja aktivitet utifrån 

sina behov och intressen. Under mitten av 1800-talet skedde en förändring i och med 

industrialismens framfart. Barnen fick redan i tidig ålder börja arbeta i fabrikerna, med 

dagar som innebar tidig morgon till sen kväll (Welén 2003). Leken fick inte längre 

någon framträdande roll utan förknippades som tidsfördriv och var framförallt för barn. 

 

Under 1900-talet och psykologins framfart framkom nya teorier om leken och dess 

betydelse. Welén (2009) framhåller här teoretiker som Jean Piaget (1896-1980) som 

menade att leken följer de olika utvecklingsteoretiska stadierna medan Lev Vygotskij 

(1896-1934) menar att barn använder leken som ett verktyg för att uppleva önskvärda 

scenarier eller upplevelser: “Leken blir ett sätt att realisera ouppfyllda önskningar” 

(Welén 2009:39). Författaren nämner vidare att vi åter har kommit tillbaka till den form 

av lek som förekom under bondesamhället då barn och vuxna lekte tillsammans. Det 
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startades nu även upp förskolor, skolor, föreningar och lekplatser där leken nu hade sitt 

fokus (Welén 2003). 

 

2.2 Vad är lek? 

   Det finns ingen enkel definition på vad lek är. Knutsdotter Olofsson (1987) menar att 

lek är något som är roligt och sker på barns villkor, och där verklighet och fantasi går in 

i varandra. Utifrån denna beskrivning kan man utläsa att lek är något som är roligt, 

vanligt hos barn och inte så kunskapskrävande. Författaren menar vidare (2003) att 

förmågan att leka finns hos det lilla barnet redan när det föds. Barn behöver stimulans 

för att kunna utveckla sin förmåga att leka och därmed blir den vuxna ett viktigt redskap 

för att barnet ska kunna ta till sig den förståelse för de leksignaler som finns i lek. Det är 

också viktigt att kunna skilja på vad som är på lek och vad som är på riktigt. Därmed 

handlar den första tiden i barnets liv om att få en förståelse för sin omvärld (Pramling 

Samuelsson och Asplund Carlsson 2003).  

 

   Lek beskrivs som kommunikation. Enligt Bateson (2000) handlar det om 

metakommunikation som kan förekomma på flera plan. Kontakten sker i samspelet 

mellan varandra och där det inte endast behöver vara från den verbala 

kommunikationen. Även det som sker via rörelse, mimik och gester menar Bateson 

handlar om lek. Förståelsen för metakommunikationens flera plan är ett måste för att 

uppfatta lekens signaler, att leken är en lek och skildrar inte bara verkligheten (2000). 

Lek som begrepp har utvecklas i och med den nya teknikens framfart det senaste 

decennierna. Det har gjort att barn ser lek på ett annat sett än vad äldre generationen gör 

och de anser inte att det är något konstigt att använda sig av medier som en del av leken. 

Den traditionella lekkulturen kan då uppfattas vara hotad när den nya tekniken och 

medierna gör sina framsteg i barns uppväxt och i samhället i stort (Falkner 2007).  

2.3 Fri lek 
Hangaard Rasmussen (1979) menar att det finns faktorer som spelar in när det talas om 

barns fria lek. De faktorerna som nämns är sociala förutsättningar, utvecklingsnivå, hur 

den pedagogiska miljön är strukturerad och de allmänna förhållandena i samhället.  Det 

här är faktorer som har betydelse och kan påverka den fria leken.  När Hangaard 

Rasmussen (1979) talar om de sociala förutsättningarna menar han att barn har kommit 
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olika långt och därmed ligger på varierande nivåer i sin lekutveckling. Därmed kan den 

fria leken påverkas. 

 

Hur den pedagogiska miljön är strukturerad har också en påverkan i den meningen att 

det behöver finnas en regelbundenhet och en organisation som växlar mellan fasta 

aktiviteter och fria aktiviteter.  Med fasta vardagsrutiner skapas det en trygghet och den 

fria leken kan utvecklas positivt. Den fria leken hindras om miljön är ostrukturerad och 

det inte finns fasta mönster eftersom miljön formar människan och även människan 

formar miljön. Det skapar en osäkerhet hos barn och leken anses ofri (Hangaard 

Rasmussen (1979). Öhman har likande tankar kring den fria leken men menar att ”all 

lek är fri” (2003:106). Författaren menar vidare att leken måste få ta plats. Hon anser att 

den allt för strukturerade verksamheten kan leda till att barnen missar tillfället att fritt få 

välja lek samt att leka färdigt. 

 

Arbetssättet och lärarens förhållningssätt har en påverkan för den goda kvalitén i den 

fria leken. Trygghet, engagemang och bemötande är viktiga faktorer och har en 

betydande roll i barns lek oavsett om den är organiserad eller om leken är fri. Lärarna 

kan skapa en lekmiljö som antingen gagnar leken eller blir ett hinder och det har att göra 

med den kunskapssyn och människosyn som läraren bär med sig. För att uppnå en god 

kvalité i barns fria lek är förutsättningen att skapa trygghet, inleda goda relationer 

mellan barn-barn, vuxen -barn, att det finns regler och att barn ges tid till den fria leken. 

Lika viktigt är det att läraren ger möjlighet till en miljö som är tillgänglig för alla och 

även en tillgång till material som tar fram barns kreativa förmåga (Norén - Björn 1990). 

  

Lek skapar en självständighet hos barn och är en god förutsättning för den fria lekens 

utveckling. För att skapa en utveckling inom fri lek behöver läraren vara delaktig i 

början för att sedan lämna över leken till barnen, där de kan bygga upp leken utifrån sig 

själva. Läraren blir därmed endast en aktör inom leken. Den fria leken bygger på att 

barn är delaktiga och är utformad utefter deras intresse (Knutsdotter Olofsson 1996). 

 

2.4 Styrd lek 

När det talas om styrd lek kan variation förekomma. När läraren startar upp en lek och 

sedan lämnar den eller styr upp en konflikt mellan barn kan antingen anses som styrning 

eller som något vanlig förekommande inom förskolans verksamhet och i barns lek. Den 
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verkliga styrningen enligt Hangaard Rasmussen (1979) kan vara när läraren föreslår en 

lek, en inriktning på ett projekt/tema eller när läraren leker tillsammans med barnen i 

deras lek. I lek finns det regler och dessa regler behöver läraren vara medveten om. 

Därmed behöver läraren ha dubbla roller när individen ska gå in och styra barns lek. De 

två principerna som författaren tar upp är att läraren behöver kunna ta ett barns 

perspektiv och att leka som en av dem. Det andra är att se åt vilket håll leken bör 

utvecklas och ”vilket innehåll den bör få” (1979:103). Även Tullgren (2004) tar upp 

styrning och regler. Hon menar att lärarna omedvetet skapar miljöer och material som 

styr barnen i en viss riktning även i den fria leken. Lärarna styr barnen genom leken mot 

de kompetenser som ses vara viktiga i framtiden. ”Aktivitet, kreativitet, konstruktiv 

konfliktlösning och ett förhållningssätt till lärande som passar det livslånga lärandet” 

(2004:117) är förmågor som Tullgren tar upp som betydelsefulla i framtiden. Leken i 

verksamheterna styrs mycket av vad lärarna anser att barnen kommer behöva i 

framtiden. 

 

 

 

2.5 Syfte 
Syftet med denna studie är att få en fördjupad förståelse för hur föräldrar till barn på 

förskolan ser på den fria lekens betydelse för lärande.  

 

 

2.6 Frågeställningar 
 

 Vilka hinder och möjligheter ser föräldrarna med den fria leken? 

 Vad lär sig barnen i den fria leken? 
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3 Tidigare forskning 
I detta kapitel lyfts tidigare forskning fram som fokuserar på leken och dess betydelse 

för lärande samt lärares syn på lek. Det är forskning som vi anser är relevant för syftet 

och som vi kommer göra återkopplingar till.  

  

Tidigare forskning visar att leken som fenomen alltid har förekommit inom förskolans 

verksamhet. Fredrich Fröbel var en förespråkare för leken inom förskolans verksamhet. 

Fröbel startade upp den första barnträdgården (Kindergarten) i Tyskland under tidigare 

hälften av 1800-talet. Han menade att arbete leder till utveckling hos människan. När 

det gällde barn skulle leken vara fri och inte någon större inverkan från vuxna. Det var 

genom kombinationen av lek och arbete som gjorde att det skedde en utveckling 

(Löfdahl 2002).  Under senare tid har det kommit fram fler forskare som visat på vilken 

betydelse leken har för barn och även vilka fördelar leken har för barns lärande. 

 

Wetso (2006) tar upp i sin doktorsavhandling Lekprocessen - specialpedagogik 

intervention i (för)skola.  Lek, anser Wetso (2006) är en naturlig del av 

barndomen därmed anses leken som en viktig funktion för barns bearbetning av 

upplevelser och intryck. Leken skapar även förutsättningar för barns tankegångar, 

beteende och språk. Lek är en aktivitet som ska finnas i barns vardag och som gör att 

barn ges möjlighet till att utforska, upptäcka och lära enligt Wetso. En god förutsättning 

är att lärare och föräldrar samarbetar. Huvudsyftet handlar om att främja barnet i sitt 

lärande i lekprocessen (2006). 

 

Relationen mellan lek och lärande har Johansson och Pramling Samuelsson (2006) 

undersökt i sin studie Lek och läroplan: möte mellan barn och lärare i förskola och 

skola. De har intervjuat och observerat barn och lärare för att få en så tydlig bild som 

möjligt av hur arbetet med lek och lärande ser ut i verksamheterna. Med extra inriktning 

på situationer där samspel för lek och lärande framkom, och där både barn och lärare 

var delaktiga. Många av lärarna menade att leken behövde vara planerad och gärna 

inkluderad i ett tema för att öka möjligheten för lärande. När det gällde barnens egen lek 

är lärarens uppgift att observera samt att vid vissa tillfällen medla och styra. Författarna 

menar vidare att trots lärarnas kunskap om att lek och lärande hör ihop, så har de en 

önskan om att det formaliserade lärandet skall få mer plats i verksamheten. Studien 

pekar på att både lek och lärande kräver lika utrymme i verksamheten. Det är också 
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viktigt att utgå i från barnens perspektiv av vad som är lek och vad som är lärande, då 

en situation kan vara lek för ett barn och samtidigt lärande för ett annat.  

 

Leken är unik i sitt slag och är ett grundläggande sätt att lära, och som skapar 

förutsättningar för kommande inlärning i skolan. Elkind (2007) menar att föräldrar ofta 

mister tron på sig själva om de inte är engagerade i barns utveckling och lärande. 

Författaren anser att leken och fantasin har ett egenvärde som ger förutsättningar för 

socialkompetens och lärande. Det pedagogiska materialet som finns är inte avgörande 

för barns utveckling och lärande utan kommunikation, lek och samspel är nog så viktigt. 
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4 Teoretiskt ramverk 
I det teoretiska ramverket kommer vi att utgå från det sociokulturella perspektivet och 

kognitiv utvecklingsteori för att framhålla Vygotskijs och Piagets tankar om lek och 

lärande. Antonovskys hälsoteori samt medias användning inom lek lyfts också fram och 

detta anser vi vara relevant för vårt problemområde. 

  

4.1  Sociokullturellt perspektiv 

Vygotskij (1995) menar att barnen börjar skapa i leken genom att hantera sina egna 

erfarenheter och upplevelser, och detta med hjälp av sin fantasi. Författaren framhåller 

vidare barnens lek som en bearbetning av intryck och erfarenheter som efter bearbetning 

kan skapa en ny verklighet utifrån barnets intressen och behov. Vygotskij menar att 

leken är ett tillfälle att träna hur man använder regler, sociala situationer och uppfattning 

av verkligheten (Hwang och Nilsson 2010). Enligt Lillemyr (2013) finns ändå 

egenskaper som är generella för begreppet lek och vad barn lär sig i leken. Författaren 

menar att lek är en sysselsättning som fängslar barnen och har ett stort pedagogiskt 

värde. Leken är av skiftande karaktärsdrag, då känslor skiftar snabbt från glädje och 

skoj till allvar. Leken är betydelsefullt på många sätt och utvecklar barnens färdigheter. 

 Lillemyr (2013) framhåller följande funktioner för leken och barns kompetenser: 

 
 […] ha en problemlösande funktion; barn utforskar omgivningen och 

utvecklas kreativt  - stimulera till utveckling inom olika områden; 

intellektuellt, emotionellt, socialt, fysiskt, motorisk och så vidareutveckla - 

utveckla stärka barns identitet och självkänsla - ha en utforskande funktion 

där barn prövar uppfattningar, värderingar och normer. 

                                                                                                      (Lillemyr 2013:35).  

 

Till sist menar Lillemyr att leken har betydelse för lärande i den bemärkelsen att barns 

förmågor och färdigheter utvecklas och får ett socialt och kulturellt värde (2013). När 

det talas om lärande i dag handlar det i stor utsträckning om barnens lust och 

engagemang och utifrån deras intresse. Där läraren ska vara medforskande och ställa 

öppna frågor som barn och lärare ska ta reda på tillsammans. Mycket handlar om det 

gemensamma lärandet som skapas i relation med andra. Därmed blir processen viktigare 

än resultatet (Vygotskij 1995). Vygotskij talar om den proximala utvecklingszonen som 

innebär vilka förmågor ett barn har att lära, utifrån vilka förutsättningar som ges (Jensen 

2006). Författaren menar vidare att leken är det som skapar lärandet för barn i förskolan 

under den proximala utvecklingszonen (2006). Enligt Lillemyr (2002) så menar 
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Vygotskij att leken är ett sätt för barnen att få motivation, inställningar och förmågor 

som krävs i det sociala samspelet. För att nå detta krävs lek tillsammans med barn i 

samma ålder eller äldre. Just detta samspel menade Vygotskij var viktigt, då barnen lär 

sig av andra barn och kan nästa gång utföra samma sak själv. Lillemyr (2013) tar upp 

varför leken har en sådan betydelse när det talas om barns lärande. Och det är nog fler 

med honom som har den funderingen. Lillemyr menar att lek engagerar och motiverar 

barn och det gör att barn utvecklar en social förmåga då vänskap byggs upp och en 

sociokulturell tillhörighet skapas i barnets lek och det gör att leken blir en viktig 

utgångspunkt för ett lärande. Lek och lärande har inte alltid haft en del i varandra utan 

har kunnat ses ur två olika perspektiv. I och med nya reviderade läroplanen har dessa 

begrepp tillskrivits varandra och blir till ett begrepp, eftersom leken tillför barnet ett 

lärande (Lillemyr 2013).   

 

      Primär och sekundär socialisation har att göra med det vardagliga gentemot de 

vetenskapliga begreppen. Vygotskij menar att de vardagliga begreppen handlar om 

kommunikation mellan människor i sin vardag. Tillskillnad mot de vetenskapliga 

begreppen som bland annat beskriver matematiska termer, svensk grammatik och 

ekonomi. De vetenskapliga begreppen är inte lätta att ta till sig om de inte blir 

förklarade, och detta är enligt Vygotskij skolans uppgift att lära. Därmed får läraren en 

viktig roll för att synliggöra syftet med de vetenskapliga begreppen (Säljö 2010). 

Lillemyr (2013) tar upp varför leken har en sådan betydelse när det talas om barns 

lärande. Och det är nog fler med honom som har den funderingen. Lillemyr menar att 

lek engagerar och motiverar barn och det gör att barn utvecklar en social förmåga då 

vänskap byggs upp och en sociokulturell tillhörighet skapas i barnets lek och det gör att 

leken blir en viktig utgångspunkt för ett lärande. Lek och lärande har inte alltid haft en 

del i varandra utan har kunnat ses ur två olika perspektiv. I och med nya reviderade 

läroplanen har dessa begrepp tillskrivits varandra och blir till ett begrepp, eftersom 

leken tillför barnet ett lärande (Lillemyr 2013).   

  

4.2 Kognitiv utvecklingsteori 
Barns kognitiva utveckling delas in i olika stadier enligt Piaget (1968) som han kallar 

den sensomotoriska perioden. Under spädbarnstiden anser Piaget att de handlingar 

barnen gör inte kan definieras som lek. Därmed menar han att lek börjar vid en viss 
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ålder, för att kunna dra en generell linje mellan lek och kognitiv utveckling (Lillemyr 

2013). Med detta menar Piaget att lek och lärande är två skilda begrepp. 

  

Just under den sensomotoriska perioden börjar övningsleken som innebär samspel 

mellan motorik och sinnet (Jensen 2006). Efter den sensomotoriska perioden kommer 

symbolisk lek. Med det menas att barnet vill prova på det de gör om och om igen för att 

upptäcka att dess handlingar kan iscensättas utanför den kontext som handlingen 

egentligen har sin början i (Lillemyr 2013). Författaren menar vidare att i symbolleken 

har barnet fått en förståelse för olika begrepp och kan därmed skapa inre bilder. Barnet 

kan leka en lek samt ha förmågan att veta vad som är fantasi och vad som är verklighet. 

I fantasin kan en sak eller ett ting bli något annan än vad det faktiskt är. När barnet har 

kommit så lång i sin förmåga blir det lättare för barnet att tillgodose sig med andra 

symboler som finns i omgivningen. Enligt Piaget leder detta till att barnets kognitiva 

förmågor utvecklas, vilket är en viktig aspekt för kommande språk och 

begreppsbildning (Lillemyr 2013). Den sista formen av Piagets lekstadier som Jensen 

(2006) tar upp är regellek. Den kognitiva utvecklingen hos barn har fortfarande ett stort 

utrymme i Piagets teori men skillnaden i det här stadiet är att den sociala aspekten 

framkommer i högre utsträckning eftersom barn och vuxna behöver samspela mer med 

varandra och den kognitiva fallenheten hos barn har utvecklas när det handlar om regler, 

moral och ansvar (Lillemyr 2013). 

 

Piaget (1968) menar att intelligenser kan ses utifrån en ”adaptivs beteende”. Med det 

menas att ens handlingar och tankar metodiskt kan prioriteras om och anpassas till 

omvärlden. Enligt Piaget gynnar det individen. ”Adaptation är en process som ökar och 

modifierar barnets erfarenheter och vetande […]. Piaget tänkte sig att den kognitiva 

utvecklingen sker i stadier och att stadierna förekommer i en fast ordningsföljd för alla 

människor”(Lillemyr 2013:104).  Adaptation kan delas in i två olika processer och den 

ena är assimilation där barnet utgår från egna erfarenheter. Därmed kan barnet anpassa 

sin tolkning av omgivningen och situationer utifrån sin egna kognitiva förmåga. 

Ackommodation är hur barn tar nya kunskaper och erfarenheter och omvandlar dessa 

till sina egna, för att därefter använda sig av den nya kunskapen i vardagen. Alltså tar 

barnet sina egna invanda erfarenheter och knyter ihop med nya erfarenheter. 

Skillnaderna blir därmed att vid assimilation avgör barnet själv sin egen anpassning. 

Ackommodation har med den yttre omgivningen att göra och tolkningsutrymmet blir 
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därmed mindre anpassningsbart att bestämma över själv (Piaget 1968). Därmed menar 

Piaget (1968) att lärande inträffar vid en ackommodation. Enligt Jensen (2006) kan även 

ett lärande uppstå under assimilationsprocess. Han menar att barn behöver en variation 

av aktiviteter som bygger på assimilation, barnets egna erfarenheter och 

ackommodation som utmanar barnet med ny kunskap och erfarenheter. 

 

4.3 Antonovskys hälsoteori 
KASAM, är: “Ett förhållningsätt och att det finns en balans mellan begriplighet, 

hanterbarhet och mening” (Winroth och Rydqvist 2008:11). Utifrån detta 

förhållningssätt menar Antonovsky att en del människor i större utsträckning klarar av 

olika påfrestningar bättre en andra och därmed förhåller sig mera friska. Författaren 

påpekar att det beror på att människor kommer från olika livsvillkor och vistas i olika 

sammanhang. Därmed bör det i mötet med andra människor finnas en förståelse för 

olikheterna som kan finnas i varje samhällsmedborgare. Människors känsla av 

sammanhang har en positiv effekt på hälsotillståndet och även hur personen klara av 

olika påfrestningar i livet. Därmed anser Antonovsky att det finns faktorer som spelar in 

och dessa är en förståelse för hur situationen är, men också att få vara en del i processen 

och ta ansvar för sig själv och sin hälsa. Till sist hur personen hanterar situationen och 

hittar former för att hålla i de krav som ställs på personen. Detta är viktiga bitar för att 

skapa goda förutsättningar för att framkalla en god hälsa för människor enligt 

Antonovsky och som han presenterar i sin hälsoteori (Winroth och Rydqvist 2008). 

 

4.4 Media i lek och lärande         

Lek och lärande i förhållandet till medieanvändningen kan ses från ett annat perspektiv 

eftersom förskolan har en kultur där dator och medieanvändningen ska vara 

pedagogiska. Det perspektivet finns i den kultur som förskolans verksamhet är 

uppbyggd på menar Lillemyr (2013). Därmed kan det tydas att syftet med att använda 

sig av olika medier bör ha ett huvudsyfte till varför det ska användas i förskolans 

verksamhet. Det kan upplevas att barn som använder media blir stillasittande och 

ensamma och missar den social samvaro. Det är något som enligt Lillemy (2013) inte 

stämmer överens med vad barn egentligen lär sig och vilka kompetenser barn utvecklar 

genom att använda olika medier. Författaren menar det som barnen leker i den 

traditionella leken har förflyttat sig in i mediernas värld och kan även lekas där. Precis 

som den traditionella leken som anses vara engagerande, är lustfyllt och där en 
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delaktighet bör finnas kan även tydas i när barn använder sig av medier. Han jämför 

rollek i förhållanden till media eftersom barn skapar något gemensamt och där det 

behöver finnas en kommunikation mellan deltagarna (Lillemyr 2013). Det som kan bli 

ett dilemma är vilken kunskap och förhållningsätt som finns bland lärarna och även hos 

föräldrar enligt Lillemyr. Det behöver finnas en medvetenhet om vilken betydelse 

medierna har för barns framtida globala utveckling. ”Det är ingen tvekan om att 

datoråldern har kommit för att stanna” ( Lillemyr 2013:53).  
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5 Metod 
För att kunna nå fram till vårt syfte att få en fördjupad förståelse för hur föräldrar till 

barn på förskolan ser på den fria lekens betydelse för lärande har vi utgått från den 

hermeneutiska ansatsen. Hermeneutik innebär att tolka, förstå och analysera (Patel och 

Davidson 2011). Författarna menar även att som hermeneutisk forskare närmar man sig 

forskningsobjektet i det här fallet föräldrarna och leken genom sin egen förståelse. För 

att nå maximal förståelse utgår man från helheten i forskningsproblemet för att sedan 

tolka delarna och skaffa sig en förståelse av dessa (2011). 

 

Det finns två olika metoder att samla in data utifrån till en studie, dels den kvantitativa 

metoden, dels den kvalitativa metoden. Skillnaden mellan dessa metoder är att den 

kvantitativa metoden bygger på siffror och frekvenser. Den kvalitativa metoden bygger i 

stället på att få en förståelse för den intervjuades tankar, känslor och föreställningsvärld 

(Trost 2010). Utifrån den hermeneutiska ansatsen har vi valt en kvalitativ metod vilken 

bygger på ord, tankar och åsikter (Patel och Davidsson 2011). Vi har som avsikt att 

skapa en förståelse för hur föräldrar ser på den fria leken och vilken betydelse den har 

för lärandet. Utifrån denna avsikt valde vi att använda oss av ett frågeformulär med 

intervjufrågor. Trost (2010) menar att frågeformulär och enkäter är likartade där den 

enskilde själv besvarar frågorna. När det gäller en kvalitativ intervju sker ett möte 

mellan två eller flera personer, där den intervjuade får möjlighet att svara utifrån sina 

tankar. De kvalitativa intervjuerna bygger mycket på förtroende och där möjlighet till 

följdfrågor kan komplettera de valda intervjufrågorna. I en intervju kan den intervjuade 

bli påverkad av kroppsspråk, mimik, tonläge och sättet att ställa frågor vilket förhindras 

i ett frågeformulär (Trost 2010). 

 

5.1 Urval 
Studien bygger på föräldrarnas delaktighet och vi valde därmed att skicka ut 

frågeformulär om lek och lärande till föräldrar med barn i förskolan. Föräldrarna finns 

på två skilda orter i Sverige. Den ena förskolan är en mindre förskola med två 

avdelningar en 1-3 årsavdelning och en 3-6 årsavdelning. Den andra är en förskola med 

tre avdelningar som är åldersintegrerade. Dessa förskolor ligger i författarnas närområde 

vilket vi ansågs som en fördel eftersom föräldrarna kände oss och att svarsfrekvensen 

skulle kunna bli högre. Formuläret skickades ut till samtliga föräldrar på dessa förskolor 
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vilket var 55 stycken. Utav de 55 utskickade formulären fick vi in 23 svar. Föräldrarna 

fick 14 dagar på sig att svara och svaren var anonyma.  

  

5.2 Genomförande 

Vi upprättade ett frågeformulär i Google Drive med nio olika öppna frågor (bilaga B), 

som vi mailade ut till föräldrar tillsammans med ett missiv (bilaga A). Google Drive är 

ett datorbaserat program som finns att laddas ner på internet.  I de öppna frågorna fanns 

inga givna svar utan helt beroende av föräldrarnas tankar och erfarenheter. Vi inledde 

med två lättare frågor om föräldern själv. Frågorna var av kvantitativ art där 

respondenterna fick kryssa i kön och uppge yrke. Precis som Patel och Davidsson 

(2011) skriver så sker här en mätning för att se vilken mängd respondenter som valt att 

svara på frågeformuläret. För att samla in empiri har vi valt att använda oss av ett 

frågeformulär med identiska frågor för alla respondenter som funnits tillgängliga att 

fyllas i vid tillfälle. När föräldrarna hade svarat på frågorna hamnade svaren i ett 

dokument i Google Drive under respektive fråga. Föräldrarna skrev svaren direkt i 

frågeformuläret som mailade ut. När de hade svarat klart skickades det tillbaka till oss 

och hamnade i ett dokument under respektive fråga. Programmet i Google Drive 

sorterade svaren utefter frågeställningarna, och gjorde därmed en sammanställning. 

Utefter det kunde vi se ett mönster hur föräldrarna såg på fri lek respektive lärande i 

leken, där både hinder och möjligheter framkom. 

 

5.3 Metodkritik 
Vi såg den här metoden som lämplig då föräldrarna kunde ha en möjlighet att vara 

anonyma och gavs möjlighet att fritt välja när de ville svara. Kvale och Brinkmann 

(2009) menar att datorstödda intervjuer kan få mer ärliga svar när det gäller personliga 

frågor. Författarna menar även att de svaren som respondenterna angett är bestående. 

Det vi missade med den här metoden var att kunna ställa följdfrågor vilket i vissa fall 

hade kunnat ge mer uttömmande svar. Precis som Kvale och Brinkmann (2009) 

framhåller så krävs det att både vi som intervjuare och de som blir intervjuade är 

skickliga på att formulera sig genom skrift, annars finns det risk att svaren inte blir 

tillräckligt uttömmande. Nackdelar med denna form av intervju menar Kvale och 

Brinkman (2009) kan vara att vi som intervjuare missar kroppsspråk och mimik hos 

dem som intervjuas. 
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Vi har erfarenhet av hur leken påverkar barn på ett positivt sätt och att barn lär sig 

genom leken. Det kan göra att tolkningen av föräldrarnas svar kan få vinklingar utifrån 

det perspektiv som vi som forskare vill se det. 

 

5.4 Etiska principer 
För att kunna fullfölja vår studie har vi tagit hänsyn till de fyra forskningsetiska 

principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning (2002). 

   

Med informationskravet menas att syftet med studien beskrivs, samt att det tydligt 

framgår att medverkan är frivillig. Vi använde oss av informationskravet i vår 

undersökning. I vårt bifogade missiv beskrivs syftet med studien samt våra namn och 

vilket lärosäte vi kommer från. Föräldrarna hade även möjlighet att nå oss via mail vid 

frågor.  

 

Den andra principen är samtyckeskravet som innebär att forskare behöver samtycke från 

de deltagare som medverkar i studien. Är deltagaren under 15 år krävs samtycke från 

målsman. Vi behövde inte nyttja samtyckeskravet eftersom undersökningen var riktad 

till respondenter över 15 år samt att deltagandet var frivilligt.  

 

Konfidentialitetskravet handlar om känsliga uppgifter som skall vara anonyma och som 

inte gå att spåra. Vi visade på detta i vårt missiv där vi framhöll möjligheten att kunna 

vara anonym, samt kunna kopplas till enskild förskola eller person.  

 

Den sista principen är nyttjandekravet som innebär att den samlade informationen inte 

får nyttjas för andra ändamål än till undersökningens syfte. Detta framkommer i bifogat 

missiv. Intervjun var frivillig och de intervjuade hade möjlighet att avstå att svara på 

frågeformuläret.  
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6 Resultat 
Vi redovisar här empirin genom att redovisa föräldrarnas syn på den fria lekens hinder 

och möjligheter i relation till lärande.  

 

6.1 Den fria leken 
Flertalet av föräldrarna hade liknande svar när det gällde deras syn på fri lek. De 

uttryckte att den fria leken inte är styrd av lärare, samt att fantasi och spontanitet är två 

viktiga begrepp för leken. En förälder svarade att “fri lek är när barnen själva 

bestämmer och utformar det de vill göra”. En annan förälder belyser tiden då barnen får 

styra sig själva där uppgifter och material inte är givet. Ofta leker barnen det som de 

tidigare har upplevt och bearbetar sina erfarenheter och upptäckter på detta sätt. En 

förälder framhåller detta genom att beskriva kreativiteten och fantasin i den fria leken: 

“Genom den fria leken får barnen möjlighet att använda sin kreativa förmåga och roa 

sig själva, klättra och smutsa ner sig”. Flera föräldrar framhöll fantasin som en viktig 

del i den fria leken: “Den fria leken är ett sätt att få använda sin fantasi, att själv få 

prova sina vingar”. En annan förälder menade att den fria leken är spontan, och barnen 

då får använda sin fantasi vilket är viktigt.  Flera svar om vad fri lek innebär var att den 

fria leken inte är styrd av vuxna, och att det inte finns några ramar inom den fria leken, 

utan att barnen sköter sig själva.  

 

På vår fråga om hur mycket tid barnen ska få ha till fri lek är blev svaren varierande. 

Alla föräldrar som deltog ansåg att den fria leken skall förekomma varje dag vid olika 

tillfällen. Det som skiljdes åt var när på dagen och hur mycket. Flera föräldrar uppgav 

tidsangivelser som timantal, procent samt förmiddag eller eftermiddag. En förälder 

svarade: ”Barnen ska få ha fri lek i de flesta fall, dock måste ju ramar finnas så att 

läroplanen följs”. Föräldern menar vidare att leken mestadels skall vara fri, men att det 

ändå skall finnas struktur för hur den skall användas.  En annan förälder menar att 

behovet av att ”bara få vara” och leka fritt samt att inte bli avbruten är viktiga faktorer 

för barnen. Hon svarar:   

 

 [...] låt dem vara lediga och leka färdigt utan att bli avbrutna. Även 

om man så klart gör saker tillsammans också så tror jag att behovet 

av att “bara få vara” och leka fritt, inte bli avbruten blir allt 

viktigare. Det kanske är individuellt beroende på hur familjens 

situation ser ut, beroende på vardagsupplägget. 
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 I ett svar poängterar en förälder att den fria leken skall förekomma hemma så mycket 

som möjligt, bara barnet har uppnått en ålder då de kan leka fritt. Två föräldrar hade 

liknande svar och menar att en balans skall finnas mellan fri och styrd lek då barnen vid 

vissa tillfällen behöver styrning. En förälder uttrycker att “pedagogerna bör vara 

uppmärksamma på barnens behov av fria leken, då det varierar över tid”. Flertalet av 

föräldrarna ser en vikt i att det finns lärare med i den fria leken som kan “styra upp” om 

det skulle behövas. En förälder svarade att ”även om de har fri lek ska det finnas någon 

som övervakar dem lite och om det är nödvändigt styr upp lite ifall det spårar ur”. 

 

Alla föräldrar var ense om att det har skett en förändring när det gäller den fria leken 

idag jämfört med när de var barn. Majoriteten ansåg att barn idag har mer tillgång till 

leksaker, tv, datorer, telefoner, tv-spel och iPads än för två decennier sedan. En förälder 

menar att fantasin begränsas av alla tekniska hjälpmedel: ”Barn blir vuxna tidigare idag 

och får inte vara barn och leka. Mycket mer tid framför TV/dator/surfplatta idag. Inte 

sällan är dator/Ipad/mobil ett substitut”. Samma förälder menar att barnen styrs mycket 

av omgivningen både hemma och i förskolan/skolan, barnens dagar är upplanerade på 

många håll. Det är både planerade fritidsaktiviteter och aktiviteter på förskolan: 

”Barnen får inte heller den tid som de behöver för att bearbeta sina erfarenheter och 

känslor utan styrs av en yttre tidsram från föräldrar eller förskola/skola”. Det 

framkommer även att barn idag är mer överbeskyddade än vad barn var när föräldrarna 

var små:  ”Vi var ute mer och friare i att göra saker, våra föräldrar var nog inte så 

rädda för omgivningen som vi är idag”.  En annan förälder följde detta resonemang och 

menade att säkerhetstänket har ökat med åren och att det finns en större oro att barnen 

skall skada sig idag jämfört med förr. Föräldrarna har blivit mer överbeskyddande med 

åren. Tre föräldrar tar upp lärares medverkan i den fria leken, de finner det viktigt för att 

kunna styra upp lite ifall det ”spårar” ur samt för att hjälpa barnen att hantera olika 

situationer som kan uppstå i leken. En förälder svarade: 

 

Komma på och sätta igång sig själv är inte alltid lätt, vi har alltid 

varit noga med att lära barnen att leka fritt och sätta igång sig själva, 

vi vill att deras egen fantasi ska vara så påtaglig för dem att den kan 

styra dem i leken. 

  

En annan förälder anser att barnen behöver lära sig fri lek: ” Alla föräldrar har rent 

praktiskt möjlighet att erbjuda sina barn fri lek, men dock finns det nog skillnader i 
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möjligheterna att kunna lära sina barn om det här med fri lek”. Föräldern menar vidare 

att tid, ork och kunskaper är tre faktorer som bör finnas för att kunna skapa förutsättningar 

för lek. En fråga rörde möjligheter till den fria leken. Föräldrarna var enade om att det 

fanns många möjligheter men att det skulle få vara fritt och att det skulle finnas lärare 

till hands som hjälpande hand vid olika situationer. En förälder svarade:  

 

Det får inte vara för styrt. De måste ha möjlighet till att välja och 

utveckla sina intressen och göra sådant som de gillar. Givetvis måste 

det även vara mer styrda lekar och saker man gör i förskolan också 

för att de skall lära sig nya saker, förberedas inför skola m.m. 

  

Det framkom även fördelar som att den fria leken uppmuntrar till uppfinningsrikedom 

samt samspel med andra barn från en förälder. En annan förälder menar att den fria 

leken är en viktig del för barnens utveckling: ”Den fria leken är en del i förskolan som 

är viktig. Precis som allt enligt läroplanen måste utföras”. Det framkom i formuläret 

olika hinder med den fria leken. Generellt tyckte de flesta föräldrarna att ett hinder 

kunde vara det sociala samspelet. En förälder menade att ”alla barnen måste få 

bestämma vad leken ska bli så det inte är samma starka vilja som bestämmer hela 

tiden”. Två andra föräldrar tar upp vikten av att leken bör observeras för att inte 

uteslutning, våld och kränkningar uppstår. En annan förälder följde upp detta och 

menade att barn som har svårt med t.ex. samspel och empati kan behöva lite extra stöd: 

“När barnet behöver hjälp i olika situationer som konflikter så behöver de hjälp med att 

förstå att de gjort fel, förstå hur det andra barnet upplever situationen samt hur man 

kan lösa konflikten” menade föräldern. Det framkom även av två föräldrar att barn inte 

lär sig så mycket nytt om de alltid gör samma sak, vilket kan upplevas som ett hinder 

med den fria leken.   

 

6.2 Lärande i leken 
Av svaren framkom det att barn lär sig i leken. Alla föräldrarna var ense om att 

samarbete och hänsynstagande var två viktiga kompetenser som barnen lärde sig genom 

den fria leken. En förälder uttryckte det på följande sätt: “ Barnen lär sig att samarbeta 

och ta hänsyn till varandra, i fantasin finns inga begränsningar och barnen lär sig att 

de klarar av saker”. Fler föräldrar tar upp kunskaper som socialt beteende, påhittighet, 

tålamod, hantering av erfarenheter, befästa sina kunskaper, logiskt tänkande, KASAM, 

lyssna och läsa av andra samt dela med sig av erfarenheter.  
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En förälder såg att leken kunde utveckla barnen till goda medmänniskor. Hon svarade 

att “ de lär sig hur saker och ting går till här i världen. Hur samhället fungerar och hur 

man samspelar med sina medmänniskor” hon menade vidare att dessa kunskaper kunde 

befästas genom lekar som mamma, pappa, barn. Andra svar om vad den fria leken 

kunde lära var våga leda, samspela, kommunicera, räkna, utveckla motorik, fritt 

tänkande, kreativitet samt ordning och reda. Tillfällen då dessa kunskaper befästs är 

enligt föräldrarna i rollekar, sånglekar, idrott, utomhuslekar, när de klättrar, kryper, 

gräver, samspelar med andra, i teater och i konstruktionslekar: ”Olika lekar ger olika 

lärdom” enligt en förälder.  En annan förälder hade en bredare tanke gällande lärandet i 

leken: ”Lärandet hänger mycket ihop med den genetiska utvecklingen, men lekar kan ju 

med bra förutsättningar gällande uppfostran och arv skapa en grogrund för ett rikt liv 

för individen”. En förälder framhåller förskolans arbetssätt som en möjlighet, där fri lek 

och lärande fördelas jämt: 

 

 [....]. Förskolans arbetssätt är bra, med möjlighet till arbetspass 

under avgränsade tider. Jag vill att mitt barn ska lära sig saker på 

förskolan, få kunskap och förberedelse till livet. Tycker nog att den 

fria leken och “arbete” skall balanseras väl.  

 

6.3 Sammanfattning 

Vi kan se att de svar vi fått in är generellt lika. Det vi kan tyda är att föräldrarna 

förespråkar den fria leken och hur viktig den är för barns lärande. En förälder svarar att 

”barnen lär sig massor i den fria leken! Den ska inte underskattas”. Föräldern får 

medhåll av en annan förälder som avslutar sitt svar med att framhålla: ”Fri lek och 

lärande hör ihop”. 

Utifrån föräldrarnas svar kan vi se att skillnaden mellan deras och vår syn på fri lek och 

lärande inte är så stor. Föräldrarna ser den fria leken som viktig för barnen i förskolan, 

och att det finns ett tydligt samband till lärandet.  
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7 Analys 
I den här delen tolkas de svar som kommit in. Vi kommer också analysera vilka hinder 

och möjligheter föräldrarna ser med den fria leken och lärandet i förskolans verksamhet 

utifrån det teoretiska ramverket. 

 

7.1 Möjligheter och hinder med den fria leken 
I resultatet framkom det tydligt att den fria leken bör förekomma i förskolan. 

Föräldrarnas svar kan tolkas som att inom ramen av fri lek bör det också finnas 

förutsättningar, tid och strategier för att nå upp till strävans mål i läroplanen för 

förskolan Lpfö 98 (rev 2010) och att skapa ett gott lekklimat. 

 

När leken anses fri, enligt föräldrarna, bör det inte finnas någon inblandning av lärare 

som styr vad barnen leker. Där ska leken vara spontan och barnen ska använda, och få 

utlopp för sin fantasi och kreativitet . Möjligheten som den fria leken ger barn, är att 

deras uppfinningsrikedom förstärks och föräldrarna anser också att leken gör så att barn 

utvecklas. Vygotskij anser att i leken bearbetar barn erfarenheter. De skaffar sig också 

nya erfarenheter genom sina bearbetningar i relation med andra. Fantasi och kreativitet 

är något som tillförskaffas och utvecklas genom barns lek enligt Vygotskij (Hwang och 

Nilsson 2010). I leken skapas möjligheter när barns erfarenheter bearbetas och när barn 

skaffar sig nya erfarenheter. Det gör att leken kan bli ett tillfälle som varieras snabbt, 

från att vara något som är roligt och bringar glädje, till att bli på fullaste allvar (Lillemyr 

2013). 

 

När föräldrarna påtalar den fria leken kan det tolkas som att den ska vara fri i den 

bemärkelsen där lek bör skapas utefter barns egna förutsättningar. Det visar sig ändå i 

föräldrarnas svar att läraren ska finnas med på ett hörn som observatörer, om det skulle 

spåra ur eller om något barn skulle känna sig utanför, kränkt eller åsidosatt. Lärarnas 

arbetsätt och förhållningssätt har en påverkan på den fria lekens kvalitet. Därmed har 

läraren en avgörande roll om leken blir ett hinder eller blir till en möjlighet för barnet. 

Antonovsky anser i sin hälsoteori att barns känsla att få vara en del av gruppen har en 

positiv effekt på hur barn känner sig (Winroth och Rydqvist 2008). Genom att skapa en 

förståelse för varandras förutsättning generera en god grund för barns förmåga att delta i 

olika sammanhang. Läraren har här en viktig roll att bemöta allas lika värde, och ge en 

förståelse för detta (2008). 
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Tid var något som föräldrarna ansåg viktigt att ge till den fria leken, men när den fria 

leken skulle ske var det delade meningar om. Det uppfattades av några som ett hinder 

om inte tid ges till den fria leken. Det framkom i svaren att det skulle vara en balans 

mellan den fria leken och den styrda leken. En förälder hävdade att den fria leken bör 

förkomma hemma och sedan när barnet uppnått en viss ålder kan barnet leka fritt. 

Piaget har i sin forskning kommit fram till att barn utvecklas i olika steg och i en viss 

ålder ska barnet kunna vissa saker (Lillemyr 2013). Vygotskij menar att lek är något 

socialt och sker i samspel med andra. Det gör att barn som leker med barn i samma 

ålder eller något äldre tillförses med ny kunskap som de senare kan använda sig av i 

andra situationer (Lillemyr 2013).  

 

Föräldrarna menar i sina svar att leken har förändrats över tid och att barn använder sig 

av mer leksaker i sina lekar idag. Även mediaanvändningen har tagit över barns uppväxt 

i dag jämfört med hur det var under föräldrarnas uppväxt. Flertalet av föräldrarna ser 

mediaanvändningen som ett hinder eftersom barnen blir stillasittande och fantasin och 

kreativiteten begränsas. Lillemyr (2013) menar att i dagens samhälle och hos barn anses 

mediaanvändningen som en slags lek eftersom den traditionella leken har förflyttat sig 

in i mediernas värld. Lekbegreppet har fått en annan innebörd eftersom en utveckling 

har skett. Eftersom föräldrarna påstår att medieranvändningen upptar barns tid i högre 

utsträckning i dag kan den uppfattas som ett hot gentemot den traditionella leken . Det 

finns ett lärande med barns användning av olika medier men inom förskolans 

verksamhet finns en rådande kultur. Med det menas att den mediaanvändning som 

förekommer ska vara medveten samt ha ett pedagogiskt syfte (Lillemyr 2013). 

 

7.2 Lärande i leken möjligheter och hinder 
Föräldrarna anser att lek och lärande hör ihop och där olika lekar ger olika kunskaper. 

Föräldrarna framhåller att den fria leken lär barn samarbete och hänsynstagande som 

föräldrarna anser som viktiga egenskaper.  

 

Lek är något som engagerar, bringar glädje och skapar vänskap bland barn och det gör 

att barn utvecklar olika kompetenser genom den fria leken. Därmed menar Lillemyr 

(2013) att leken har en betydande roll för barns lärande eftersom i läroplanen för 

förskolan Lpfö 98 (rev2010) tillskrivs lek och lärande som ett begrepp. Enligt Vygotskij 

är barn som vistas i förskolan i en proximal utvecklingszon. Han menar vidare att barns 

lärande bygger på leken (Jensen 2006). Vygotskij menar att lärandet kan ses från två 
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perspektiv, det primära och den sekundära socialisationen. Den primära utgår från 

vardagliga begrepp som kan kopplas till att vi lära av varandra. Den sekundära 

socialisationen bygger mer på abstrakta begrepp inom vetenskapen. Det kan vara 

matematik, svensk grammatik och biologi (Säljö 2010).  

 

Andra förmågor och färdigheter som införskaffas genom lek enligt föräldrarna är socialt 

beteende, påhittighet, tålamod, att hantera sina erfarenheter, att befästa sina kunskaper, 

logiskt tänkande, KASAM, lyssna och läsa av andra, dela med sig av erfarenheter. 

Lillemyr (2013) anser att lärande hör ihop med leken eftersom olika förmågor och 

färdigheter utvecklas. Han menar även att genom leken införskaffas en ökad social och 

kulturell kompetens som har ett värde senare i livet. För att skapa sociala och kulturella 

förmågor och kompetenser som Lillemyr (2013) tar upp menar Vygotskij att inom den 

proximala utvecklingszonen lär sig barn av andra barn med mer erfarenheter och 

kunskap inom ämnet (Lillemyr 2002). Genom leken skapas det förutsättningar till att 

prova på och använda sig av regler, sociala situationer och uppfattning av verkligheten 

enligt Vygotskij (Hwang och Nilsson 2010).  

 

Enligt Piaget (1968) bygger lärandet på ackommodation och assimilation och han menar 

att lärande införlivas vid en ackommodation. Teorin bygger han på att barn under 

assimilation utgår från egna erfarenheter och gör sina tolkningar av omvärlden utefter 

sin kognitiva förmåga.  Barn som är inne i en ackommodationsfas kan ta sina nya 

erfarenheter och kunskaper och anpassas dessa i nya situationer och aktiviteter. Det gör 

att barn kan tänka i ett vidare perspektiv. Jensen (2006) menar att lärandet kan 

förekomma i både assimilationsfasen och i ackommodationsfasen. Eftersom lärandet 

utgår från barnets egna erfarenheter och läraren utmanar barnet vidare med nya 

kunskaper och erfarenheten, uppstår en kombination mellan assimilation och 

ackommodation.  

 

Det finns flera viktiga aspekter som barn lär sig genom den fria leken enligt föräldrarna. 

Det är till exempel att kunna samsas, våga leda, fantisera, samspela, kommunicera, 

motorik, fritt tänkande, kreativitet, räkna samt ordning och reda. Lek som begrepp har 

många perspektiv beroende på om individen är barn eller vuxen. Enligt Lillemyr (2013) 

finns ändå generella drag som beskriver begreppet lek:  
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  […] ha en problemlösande funktion; barn utforskar omgivningen och 

utvecklas kreativt  - stimulera till utveckling inom olika områden; 

intellektuellt, emotionellt, socialt, fysiskt, motorisk och så vidareutveckla - 

utveckla stärka barns identitet och självkänsla - ha en utforskande funktion 

där barn prövar uppfattningar, värderingar och normer. 

                                                                                                                   (Lillemyr 2013:35) 

 

      Över lag i föräldrarnas svar framhäver de leken som en del av förskolans verksamhet 

som inte får underskattas. Föräldrarna var även tydliga i sina svar att den fria leken har 

en betydande roll för barns lärande. Både utifrån den sociokulturella teorin och också 

den kognitiva utvecklings teorin ses leken som en betydande del för barns lärande. 

Skillnaderna i dessa teorier är att den sociokulturella ser samspelet, interaktionen mellan 

människor och kommunikationen som viktiga bitar i barns lärande (Vygotskij 1995). 

Den kognitiva utvecklings teorin ser lek och lärande som skilda begrepp. Piaget menar 

att barn är individualister i den meningen att barnet undersöker och skaffar sig kunskap 

och erfarenheter på egen hand i de yngre åldrarna. Barns lärande förkommer endast i 

accomodation, då barn intar nya kunskaper och erfarenheter och anpassar dessa till 

redan befintlig kunskap. 
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8 Diskussion 

8.1 Metoddiskussion 

För att kunna få en fördjupad förståelse för hur föräldrar till barn på förskolan ser på den 

fria leken och dess betydelse för lärandet, valde vi en kvalitativ metod som bygger på 

tolkningar och förståelse. Nio intervjufrågor ligger till grund för vår undersökning. 

Frågeställningarna formulerades där i ett frågeformulär. Vi kände att vi skulle få ärligast 

svar från föräldrarna om de fick vara anonyma. Vi bestämde oss för att göra ett 

frågeformulär i Google Drive, där möjlighet till anonymitet fanns. När föräldrarna 

svarat kom alla svar in i ett dokument under respektive fråga, vilket var väldigt tydligt 

och lättarbetat. Med hjälp av Google Drive så slapp vi att hantera föräldrarnas enskilda 

svar och kategorisera dessa i olika högar. Programmet gjorde sammanställningen på ett 

tydligt och överskådligt sätt. Detta ser vi som stor fördel i vårt resultatarbete. Det var 

första gången vi använde oss av formulär i Google Drive och det var en positiv 

erfarenhet. Frågorna var öppna vilket gav föräldrarna möjlighet att svara fritt och 

formulera hur långa svar de ville. I och med att frågorna mailades ut så fanns möjlighet 

för föräldrarna att svara när de ville, vilket är något vi upplevde som positivt. 

Visserligen frågade vi om kön och yrke i vårt frågeformulär, men det har inte haft någon 

betydelse för studien och uteslöts därför i resultatet. Dessa frågors huvudsyfte var att 

förekomma som enklare frågor för att göra personen intresserad.  

 

Trots detta så kan vi utifrån de svar vi fått se att metodvalet inte var det lämpligaste. Det 

var svårt att få föräldrar att svara på frågorna. En anledning kan vara att studien 

genomfördes under sommaren. Vi skickade ut frågeformuläret till 55 föräldrar och fick 

23 svar, vilket vi tolkar som svagt intresse eller tidsbrist. Hade studien legat under en 

annan tid på året så tror vi att svarsfrekvensen hade varit annorlunda.  

 

Svårigheter med denna typ av metodval kan vara att en fysiskkontakt missas och det 

kan göra att föräldrarna känner sig distanserade och inte lika viktiga. Det finns ingen 

personlig kontakt även att de känner oss, och det kan göra att svarsfrekvensen blev låg. 

Hade vi personligen delat ut frågeformulären så hade vi kanske fått en högre 

svarsfrekvens än vad vi nu fick.  
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Metoden i sig är vi nöjda med, och upplever att den fungerade bra som verktyg till vår 

undersökning. Trots lite för få svar kan vi utifrån de vi fått in få en fördjupad förståelse 

om föräldrarnas syn på fri lek och lärande.   

 

 

8.2 Resultatdiskussion 

      Vi har genom intervjuer via frågeformulär undersökt hur föräldrar till barn i förskolan 

ser på den fria leken och lärandet. I inledningen ställde vi oss frågande till om föräldrar 

tycker att leken enbart är ett roligt tidsfördriv eller om det är så att fri lek och lärande 

hör ihop. Utifrån vårt resultat kan vi nu se att föräldrar till barn i förskolan ser att det 

finns ett lärande inom den fria leken. Lärandet sker under hela barnens vistelsetid på 

förskolan, både omedvetet och medvetet samt att det sker både i den styrda och också i 

den fria leken. Överlag i föräldrarnas svar framhäver de leken som en del av förskolans 

verksamhet som inte får underskattas. Föräldrarna var även tydliga i sina svar att den 

fria leken har en betydande roll för barns lärande. Redan under Platons tid framhöll han 

leken för ett lärande. Han menade att inlärningsförmågan ökade om lärandet utgick från 

leken och lustfyllda aktiviteter. Andra män som Aristoteles, Rousseau och Fröbel ansåg 

även dem att leken var betydande för ett lärande (Walén 2003).  

 

Utifrån analysen av vårt resultat uppfattar vi vissa utav föräldrarnas svar som 

dubbeltydiga då de i vissa fall ser hinder med den fria leken och i andra fall möjligheter. 

De anser att den fria leken bör skapas utifrån barnets egna förutsättningar där fantasi 

och kreativitet förutspråkas. Samtidigt kan vi tolka att föräldrarna vill att leken skall 

vara styrd för att lägga en grogrund till kommande framtid i skolan. I skolan behöver 

barnen kunna anpassa sig utefter skolans strikta struktur, som inte finns i samma 

utsträckning i förskolan. Vi anser att verksamheten idag har blivit mer styrd och 

organiserad och påminner mer om skolans sätt att arbeta. Konsekvenser av detta är 

minskad möjlighet till fri lek och att inte få hinna leka klart. Detta är i samsyn med 

Öhman (2003) som även hon menar att den fria leken måste få ta plats. Tullgren (2004) 

menar i sin avhandling att lärarna inom verksamheten har en avgörande roll i vilken 

riktning leken styrs. Författaren menar att lärarna styr in barn på vad de anser som 

viktigt för barns kommande framtid. Vilket även föräldrarna i undersökningen tyckte. 

Vi har i viss del en likvärdig tanke med Tullgren (2004) och föräldrarna om den styrda 

lekens roll. Men vi anser att styrnigen av lärarna i vissa fall är omedveten och styrs av 

gammal vana eller av bekvämt syfte. Precis som Tullgren (2004) menar så har 



  
 

26 

styrningen att göra med den kunskapssyn och människosyn som läraren har med sig 

sedan tidigare. Föräldrarna tog i sina svar upp tid som något viktigt för leken, där det 

skall ges tid till fri lek. Eftersom barnen har olika vistelsetider på förskolan ges olika 

möjlighet till fri lek. Detta är vi lärare medvetna om och försöker skapa en jämvikt 

mellan fri och styrd lek. Följden av detta kan bli att barnen inte tar sig för att börja leka, 

eftersom att de snart kan bli avbrutna pågrund av andra planerade aktiviteter. 

 

Det fokuseras mycket på vuxenvärlden i allmänhet och att förskolans verksamhet inte är 

obligatorisk och inte lika viktig som skolan.  Vi som lärare menar att det inte alltid 

behöver vara en strukturerad aktivitet som blir ett lärande utan lärandet förekommer 

även i ”här-och-nu situationen” och i den fria leken. Därmed håller vi inte med 

Johansson och Pramling Samuelsson (2006) som i tidigare forskning menar att lärarna 

de intervjuat ser lärande i planerade aktiviteter och teman där läraren styr och planerar.  

Lärandet förekommer på så många andra tillfällen än just den planerade verksamheten. 

Vi anser att ett lärande sker även i barn-barn relationer och inte bara i en kontakt mellan 

barn-vuxen. Barnrelationen ger lika viktigt lärande som det styrda lärandet. Elkind 

(2007) menar att föräldrarna är lika viktiga som det pedagogiska materialet eftersom 

deras närvaro och samtal är av stor betydelse för barns lärande och sociala kompetens. I 

svaren från föräldrarna kan det tydas utifrån det perspektivet att lärande sker i den 

planerade aktiviteten. Vi lärare kan ha en del i varför föräldrarnas uppfattning är på det 

sättet. Den pedagogiska dokumentationen som visas upp är för det mesta utifrån de 

aktiviteter som är planerade och inte så mycket utifrån det lärande som sker i den fria 

leken. Vi behöver lyfta den fria leken och vad den gör för barns lärande. Det är kanske 

inte lika enkelt att visa men är en viktig del i den pedagogiska verksamheten. Wetso 

(2006) menar att leken ger möjlighet till att utforska och upptäcka vilket är en del av 

lärandet.  

 

Leken har utvecklats med åren vilket vi kan se i föräldrarnas svar. Framförallt har 

brukandet av medieprodukter ökat och flertalet av föräldrarna ser det som ett hinder till 

den fria leken. Vi anser att dessa medieprodukter kan vara ett komplement i 

verksamheten vid vissa tillfällen. Barn har olika förutsättningar och behov vilket kan 

leda till att media av olika slag kan behövas i vissa situationer. Mycket beror på vilken 

kunskap man som lärare har gällande media och hur den kan användas i ett 

kunskapssyfte. I dagens samhälle anser vi att barn har behov av att kunna kommunicera, 
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söka kunskap och att samarbeta med hjälp av media, för att följa med i samhällets 

utveckling (Läroplanen för förskolan Lpfö 98 rev 2010). 

 

I inledningen frågade vi oss om Pramling Samulesson och Asplund Karlssons (2003) 

uttalande om att lärandet förmedlas mellan människor och är situationsbundet ser 

likadant ut idag? Vi ställde oss även frågande till hur lärandet beskrivs i förhållande till 

leken. Utifrån vårt resultat kan vi se att föräldrarna anser att barnen lär sig samarbete 

och hänsynstagande i olika situationer. Med detta kan vi se sambandet med det 

författarna menar; att lärande förekommer i samspel med andra, men behöver inte vara i 

vissa situationer och därmed inte situationsbundet. Föräldrarna menar i sina svar att lek 

och lärande hör ihop, och där lärandet byggs upp av barnets intresse. Vi kan här se att vi 

har samma synsätt som föräldrarna om lärandets förhållande till lek. Utifrån vårt resultat 

visas en större kunskap om vad som står i våra styrdokument hos föräldrarna. Detta ger 

en god grund till att bygga upp ett samarbete kring barnets olika förmågor. Strävan gör 

att barnet stärks och att vi ser en positiv framtidstro ur ett samhällsperspektiv.  

Kan vi hjälpas åt att bygga barnets framtid och tala samma språk så har vi ökat barnets 

förutsättningar till ett rikt liv. I läroplanen för förskolan Lpfö 98 (rev 2010) framhålls 

förskolans position att vara ett komplement till hemmet, där utveckling och 

mångsidighet skall främjas. Därmed kan det ifrågasättas varför lärande som begrepp 

förekommer fler gånger än lekbegreppet? Dessa två begrepp ska vara sammankopplade 

och inte särskiljas från varandra enligt föräldrarna och oss lärare. Vi kan även se att vi 

tolkar den fria leken på liknande sätt, men hur vi uttrycker oss i frågan kan skiljas åt. 

Detta medför en tankeställare om att synliggöra leken på flera olika sätt, och även om 

att kunna uttrycka detta på ett tydligt sätt. Vi behöver också kunna diskutera synen på 

lek och lärande och hur lärarna på förskolan arbetar med detta. I den nya reviderade 

läroplanen för förskolan Lpfö 98 (rev 2010) framhålls vikten av att göra föräldrarna 

delaktiga samt ta del av deras tankegångar, vilket vi ser som värdefullt för att 

vidareutveckla verksamheten.    

 

Vi kommer att ta med oss en positiv erfarenhet där föräldrarna visar en tydlig 

medvetenhet om hur verksamheten fungerar. Det vi måste ge föräldrarna är att 

synliggöra den fria lekens förekomst med hjälp av den pedagogiska dokumentationen. 

Idag visas oftast bara de planerade aktiviteterna, och den fria leken glöms bort. För att 
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vi skall behålla samsynen krävs ett kontinuerligt samtal lärare och föräldrar 

tillsammans. 

   

8.3 Slutord 

Vi har fått en ökad inblick i och förståelse för hur föräldrar ser på den fria lekens 

betydelse för lärande. Nu kan vi se att synen är samstämmig med hur vi lärare ser på 

den fria leken. Det har varit lärorikt att få en djupare förståelse för hur föräldrarna 

uppfattar lekens innebörd.  Vi avslutar med en dikt som vi tycker sammanfattar vad fri 

lek kan vara ur ett barns perspektiv; 

 
”Har du bara lekt idag” 

Idag hade jag matte och naturkunskap, jag rostade bröd. 

Jag halverade, delade, räknade, mätte, 

med ögon och öron och huvud som stöd. 

Jag lade till och drog ifrån på samma gång. 

Jag använde magneter, klossar och sjöng en sång. 

Om regnbågar och hur man mäter vikt lärde jag. 

Så snälla, säg inte "HAR DU BARA LEKT IDAG?" 

 

Du förstår, att dela med mig när jag leker får jag öva. 

Att lösa problem i min lek får jag pröva. 

Jag lär mig lyssna och tala tydligt så andra förstår. 

Att vänta på min tur och varför vi inomhus går. 

Att läsa mitt namn och skriva detsamma . 

Att trösta en vän som saknar sin mamma. 

Att vara en kompis och hjälpa till. 

Att man inte kan få allt som man vill. 

Att lösa konflikter med ord och inte slag. 

Så snälla säg inte: "VA HAR DU BARA LEKT IDAG?" 

  

Jag lärde mig om en snigel och en snok. 

Åt vilket håll man läser en bok. 

Att göra sånt som känns svårt. 

Att ta ansvar för det som är vårt 

Att uttrycka tankar i egna ord. 

Att JAG är viktig på vår jord. 

Att rita ett huvud med fötter på. 

Att den som är liten är bra ändå. 

Kunde jag berätta så skulle jag. 

Så snälla, säg inte: "HAR DU BARA LEKT IDAG?" 
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Författare: Okänd (Varför den fria leken http://mariaslekrum.bloggplatsen.se/2012/09/01/8559028-varfor-

den-fria-leken-for-b 

 

8.4 Vidare forskning 
Utifrån denna studie har vi fått en tydlig bild om hur föräldrarna till barn i förskolan ser 

på den fria leken och lärande. Det som har kommit upp har fört våra tankar vidare till 

hur barnen ser på leken och lärandet. Hur ser de på begreppet lärande? När förekommer 

ett lärande?  Detta skulle kunna undersökas med intervjuer och observationer med barn.
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