
 
Den fria leken 

 
En studie om pedagogers syn på den fria leken 

och deras roll i den 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Av: Anna Strandberg 
 
Handledare: Linda Murstedt 

Södertörns högskola | Institutionen för kultur och lärande 

Kandidatuppsats 15 hp  

Utbildningsvetenskap | Höstterminen 2016 

Programmet för förskollärare med interkulturell profil, erf. bas., 210 hp 
 

 

 

 

 

 



 



  

Abstract 

The purpose of this study is to investigate what role and place the free play has in a preschool, 

and what role teachers have in the free play. I have chosen to research the problem with an 

ethnographic approach, where I have been included as a part of the studied group. Through 

interviews with teachers, observations of free play and conversations with children I have 

sought to find answers to my following research questions: 

 What role do teachers consider they have in the free play? 

 What are the children’s view of the teachers’ role in the free play? 

 How important is the environment for the free play? 

 How do teachers relate to the free play? 

I have chosen to do research in my study based on the communication theory. The 

communication theory was developed by Gregory Bateson after he studied the children’s 

interaction and communication in the play. In Sweden, Birgitta Knutsdotter Olofsson is our 

main researcher in play and a strong advocate for the value of free play in children's 

development. Knutsdotter Olofsson have found that communication theory was a theory that 

described the essence of play best. 

 

By analyzing my data, I have come to the conclusion that the teachers consider that the free 

play is important. In the free play, the children are able to control what they want to do and 

who they want to play with. The teachers say that the free play is the children’s own play, and 

through the free play the children develop social skills. The teachers also believe that the free 

play has received a secondary role after the mission preschool have to work from, based on 

the guidelines the Swedish National Agency for Education put up. The teacher’s role is 

important in children’s free play, and it can look different depending on the play situation and 

environment. 
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1. Inledning 

Att leka är att leva. Alla barn har rätt att få leka. De ska ha rätten att själva få bestämma över 

sin lek. De ska känna att de äger sin lek och känna en frihet i lekens värld. Detta kan kännas 

självklart, och det finns en artikel i barnkonventionen, artikel 31, som tar upp att barnet ska ha 

rätt till vila och fritid, lek och rekreation anpassat till barnets ålder (Unicef, u.å.). Barn leker 

på förskolan, men hur fri och prioriterad är den idag? Vad står egentligen fri för? Är fri ett ord 

i endast positiv bemärkelse? Dessa frågor har väckts hos mig och jag ämnar söka efter svar på 

dem genom denna uppsats. 

 

Barn idag tillbringar en stor del av sin tid på förskolan, de får en institutionaliserad uppväxt 

där de tar sina första steg på livets stege. Förskolan är målstyrd och de strävansmål som är 

uppsatta i förskolans läroplan är förskolorna ålagda att arbeta efter. Jag är av den 

uppfattningen att begreppet ”utforskande och lärande” är det som de senaste åren har tagit 

överhand i arbetet med barnen på förskolor. Leken uppmärksammas också i läroplanen men 

då oftast i samband med lärande. Ann Granberg som är förskollärare, diplomerad 

småbarnspedagog och fil.kand. med fördjupning i pedagogik, anser att i förskolans läroplan 

poängteras lärandet starkt. Hon är rädd för att leken ska komma i skymundan med tanke på 

den starka betoningen som barns lärande har fått i läroplanen (Granberg 2004, s. 71).  

 

I läroplanen för förskolan står det att barnen ska kunna växla mellan olika aktiviteter under 

dagen. Verksamheten ska ge utrymme för barnens egna planer, fantasi och kreativitet genom 

lek och lärande såväl inomhus som utomhus. Utomhusvistelsen bör ge möjlighet till lek och 

andra aktiviteter både i planerad miljö och i naturmiljö (Skolverket 2010, s. 7). Under de 

senaste årtiondena har förskolan fått ett alltmer utökat pedagogiskt ansvar. I den senast 

reviderade läroplanen för förskolan står det numera att förskollärarna har ett övergripande 

ansvar att riktlinjerna följs. Genom många års arbete inom förskolan har jag sett en stor 

förändring av verksamheten. Det som jag har börjat fundera över är hur den fria leken tas om 

hand i dagens förskola. Hur ser pedagogerna, både förskollärare och barnskötare, på sin roll 

när barnen ”leker fritt”?  Vilken status har den fria leken idag? När det talades om lek för 10–

15 år sedan lyftes det fram hur mycket barnen lärde sig genom leken. För så är det, barnen lär 

genom lek. Men, är leken endast något som får plats och tid när ”det andra”, projekt/teman, är 

klart?  
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Skolinspektionen har i sin senaste granskning av förskolan (2016), bland annat tittat på hur 

pedagogerna använder sig av leken för att stimulera och utmana barnen. Leken ska prägla 

verksamheten i förskolan och den ska brukas i syfte att främja varje barns utveckling och 

lärande (Skolverket 2011, s. 9). Det visade sig att en tredjedel av de granskade förskolorna 

inte använder barnens lek (den fria leken) för att stimulera och utmana ett lärande. Många 

pedagoger anser att de inte vill störa barnen i deras lek och förhåller sig därför passiva men 

närvarande. Medan andra kan sitta med barnen i deras aktiviteter men tar inte tillvara på 

tillfället som en lärandesituation. De pedagoger som medvetet deltog i barnens lek utifrån 

barnens initiativ gjorde detta främst för att bidra med ett lärande i leken (Skolinspektionen 

2016).  

 

I en artikel skriven av Ingemar Gens (2011), samhällsdebattör, författare och före detta 

jämställdhetsexpert på länsstyrelsen i Gävleborg, uttrycker han sina farhågor om den fria 

leken.  Det är just i den fria leken, anser Gens, som de könsstereotypa mönstren föds och 

cementeras. I den fria leken finns det också rangordning, uteslutning och förstadium till 

mobbing. Den fria leken är inte alls fri utan begränsas av en mängd olika saker och även av 

traditioner och tysta regler som finns i samhället, skriver Gens vidare (Gens 2011). Det kan 

tyckas vara en väldigt kritisk syn Gens för fram på den fria leken som hittills mest 

uppmärksammats utifrån sina fördelar. Eller kan det vara så den fria leken kan tolkas av en 

del? Gens anser att det ofta är av ren lathet de vuxna förordar den fria lekens betydelse. Det 

finns även andra röster som har kommit fram till att det kan finnas risker med den fria leken. 

Elizabeth Ann Wood (2013), professor i pedagogik på The University of Sheffield, har utifrån 

en studie i en förskola problematiserat rådande diskurser om den fria leken. Resultaten i 

Woods studie visar bland annat på förekomsten av konflikter och motsättningar i barnens fria 

lek.  I kapitlet om tidigare forskning kommer jag att gå in närmre på studiens innehåll.  

 

Detta gör mig än mer intresserad av hur den fria leken upplevs idag ute på fältet. För att kunna 

få en inblick i hur den fria leken upplevs i dagens förskola har jag valt att göra en etnografisk 

studie på en förskola. Tanken med en etnografisk studie är att forskaren blir en del av gruppen 

som studeras. Empirin som samlas in genom flera olika metoder gör att forskaren kan få 

vidare förståelse av problemet utifrån flera olika vinklar. Studien kommer att innefatta 

intervjuer med pedagoger, observationer av den fria leken och pedagogernas förhållningssätt 

till leken utifrån olika miljöer, och barnsamtal. 
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2. Bakgrund  

I detta kapitel kommer jag börja med att göra en tillbakablick i lekens historia för att sedan 

komma in på vad lek är. Jag kommer presentera några teoretiker som har haft stor betydelse 

för hur man ser på leken idag. 

 

2.1 Synen på lek genom tiderna 

Att leken är betydelsefull för barnets utveckling har varit allmänt känt sedan en längre tid. 

Den är viktig för barnets sociala och kognitiva utveckling såväl som för den språkliga 

utvecklingen och barnets motorik (Welén 2009, s. 29). 

 

Vi kan gå så långt tillbaka i tiden som till 400-talet före Kristus för att se vad som ansågs om 

leken. Redan de gamla grekerna, med Platon (428 - 347 f.Kr.) som stark företrädare, ansåg att 

lek och lärande hade ett samband. Leken var grunden för allt lärande. Det är i dialogen med 

den andre som människan kan nå kunskap om sig själv och världen. Det är i förhållandet till 

någon som människan kan uttala sig om ett jag (Kroksmark 2003, s. 46). Även Platons elev 

Aristoteles (384 - 322 f.Kr.) ansåg att barn före fem års ålder inte skulle utsättas för lektioner 

utan övas i och vara sysselsatt av hälsosam lek (Kroksmark 2003, s. 90). Några år efter Kristi 

födelse kommer romaren Marcus Fabius Quintilianus (35 – 95 e. Kr.) ut med verket 

”Institiution Oratoria” där han framhåller att barn måste behandlas som barn för att nå det 

bästa utbildningsresultatet.  Undervisningen till barn skulle ske i lekens form (Welén 2009, s. 

32). Leken betonas hos ovanstående historiska personer, dock alltid med koppling till 

lärandet. Antiken övergick i medeltiden (ca 500 – 1500 e.Kr.) och allteftersom den kristna 

kulturen växte delades samhället upp i klasser som förde med sig en skild syn på utbildning 

och fostran mellan de olika samhällsklasserna. I det feodala samhället utgjordes toppen av 

kungen, adeln och kyrkans män. Nedanför kom borgare, bönder, fattiga och barn. Inom de 

lägre klasserna var arbetet styrt efter årstiderna, då det mesta arbetet var inom jordbruket. 

Under perioder med mindre arbetsbörda kunde det finnas tid för fest och lek som vuxna och 

barn deltog i tillsammans (Jerlang 1994, se Welén 2009, s. 32). 

 

Under 1600-talet började samhället industrialiseras och människors liv går från att vara styrt 

av årstidernas växlingar till att bli styrt av tiden och klockan. Här kan vi också se en 

samhällsförändring i utvecklingen av synen på leken. Från den sena antiken till den tidiga 
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industrialismen har teoribildningarna om lek mer eller mindre stått stilla (Hägglund 1989, se 

Welén 2009, s. 34). 

Forskningen om lek och utbildning tog fart igen på 1700-talet då filosofen Jean-Jacques 

Rousseau (1717 – 1778), utkommer med sitt verk Èmile ou de l’education 1762, där han 

framhåller att undervisningen ska vara baserad på lek. Även Friedrich Fröbel (1782 – 1852), 

tysk pedagog, betonade lekens betydelse för att inhämta kunskap. Fröbel introducerade ett 

speciellt undervisningsmaterial, som han kallade för lekgåvor. Barnet fick i den fria leken 

välja vad de ville göra, med utgångspunkt från lekgåvorna. Den vuxne skulle närvara och 

anpassa barnets lek men utan att styra över den (Welén 2009, s. 35).  

 

Vid 1900-talets start började barndomen ses som en egen del av livet. Barnen var inte ute i 

arbetslivet i samma utsträckning som tidigare och tiden för lek ökade. Särskilda platser 

anordnades där lek skulle äga rum (Welén 2009, s. 37). Psykologin var den vetenskapsform 

som dominerade under detta århundrande och en av de mest framstående inom detta område 

var Jean Piaget (1896 – 1980). Piaget verkade i Schweiz och utvecklade teorier kring barns 

intellektuella utveckling. Enligt Piaget går barnet igenom olika stadier i sin utveckling styrt 

efter deras ålder och dessa kan även kopplas till leken (Welén 2009, s. 38). Vid samma 

tidpunkt i Sverige studerade Erik Homburger Eriksson (1902 – 1994) barnets känslomässiga 

utveckling, och delade även han upp leken i olika stadier som barnet gick igenom under sin 

utveckling. På slutet av 60-talet tillsattes Barnstugeutredningen, en kommitté med uppdrag att 

skriva ett pedagogiskt program för förskolan. Stora delar av detta arbete grundades på Piaget 

och Erikssons utvecklingspsykologiska teorier (Welén 2009, s. 41). En forskare som har haft 

stort inflytande inom den svenska pedagogiken är Lev Vygotskij (1898 – 1934), professor i 

psykologi och verksam i Ryssland. Vygotskij lyfter fram leken som ett sätt att frigöra 

tänkandet från nuet, och leken blir ett sätt att realisera ouppfyllda önskningar. I leken frigörs 

barnets tänkande, de är inte styrda som i övriga aktiviteter (Welén 2009, s. 39). Han betonar 

även vilken betydelse barnens levda erfarenheter har för deras utveckling (Kroksmark 2003, s. 

446).  På 1930-talet studerade den brittiske antropologen och teoretikern, Gregory Bateson 

(1904-1980), barns samspel och kommunikation i leken och utvecklar därifrån 

kommunikationsteorin. Han hävdar att barn måste kunna hantera kommunikation på flera plan 

i sin lek, de viktigaste är det konkreta planet och det imaginära, påhittade planet. Barnen 

måste kunna skilja på var gränsen går mellan verklighet och lek (Welén 2009, s. 39). Två 

begrepp som förknippas med Batesons teori är leksignal och lekram (Jensen 2013, s. 123). Jag 

återkommer under teoridelen med förklaring till dessa två begrepp. I Sverige fann Birgitta 
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Knutsdotter Olofsson, doktor i psykologi, att kommunikationsteorin var den teori som bäst 

beskrev lekens väsen. Influenser från Bateson är tydliga i Knutsdotter Olofssons böcker, 

bland annat har hon skrivit Lek för livet (1987) och I lekens värld (2003). 

 

2.2 Vad är lek? 

Lek är livet. Så kan jag tänka mig att det är för barnen på förskolan, det är deras vardag att 

leka precis som skolbarnen och ungdomarna har sina studier, och vi vuxna har vårt arbete. 

Leken är barnens arbete och leken är lika viktig för barnen som arbetet är för oss vuxna.  

 

Leken är ”både och” anser Knutsdotter Olofsson. Hon menar att det är inte helt lätt att 

beskriva vad lek är. Leken är på lek, samtidigt som den är på allvar för barnen som är inne i 

den. I lekvärlden, den som är innanför ramen för lek, är allting möjligt. Barnet befinner sig 

inom en trygg ram där den kan vara i leken och vara vem den vill vara just då (Knutsdotter 

2003, s. 10). Några definitioner av lek är att den är rolig och lustfylld, frivillig och spontan, 

och att leken som pågår som en process är viktigare än att det ska bli ett resultat av leken 

(Jensen 2013, s. 12). 

 

Pedagogikforskaren Agneta Lind-Munther, introducerade metaforen att leken är som ett träd 

med många grenar. Trädets rötter, alltså lekens grund, utgörs av det som betraktas som 

kulturens vagga. Leken är människans första kulturella uttryck och den reflekterar det 

samhälle och sammanhang där den uppstår. Själva stammen på trädet är det som är 

grundläggande för lekens beteende och upplevelser, det är dessa drag som avgör om det är lek 

eller ej. Några av dessa drag har jag lyft ovan utifrån Jensens definition av lek, andra 

karakteristiska drag är att leken fodrar aktivt engagemang och styrs av inre motivation. 

Trädets grenar utgör alla de olika former av lek man kan urskilja, till exempel fri lek, 

konstruktionslek och rörelselek. Vad som intresserar barnen och hur de uttrycker sig i leken 

varierar beroende på ålder och humör. Barn leker samma sorters lekar oberoende av ålder men 

de leks på olika sätt. När leken sedan blomstrar bär trädets grenar frukt. De som leker 

utvecklar kreativitet, problemlösningsförmåga, uppfinningsrikedom och flexibilitet (Öhman 

2011, s. 72 - 81). 
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3. Tidigare forskning  

Jag har tagit del av både svensk och internationell forskning i mitt arbete. Den internationella 

forskningen har jag funnit intressant att studera för att få en inblick i hur en del av övriga 

världens forskare ser på problemet. Detta kapitel inleds med en presentation av svensk 

forskning i ämnet, för att sedan komma in på de utländska forskningsartiklar jag funnit 

intressanta.  

 

Eftersom leken är det mest naturliga och basala i barns liv finns det en stor mängd forskning 

om detta ämne.  En av våra främsta lekforskare i Sverige, Birgitta Knutsdotter Olofsson, lyfter 

betydelsen av den fria leken för barnens utveckling. Knutsdotter Olofsson har utkommit med 

flertalet böcker om lekens betydelse, till exempel I lekens värld (1992) och De små mästarna 

(1996). I sin forskning ville hon sätta ord på lekpedagogiken som metod. Den fria leken syftar 

inte till att vara fri från pedagoger, säger hon, utan vara fri från störning och styrning i leken. 

Den fria leken kräver en pedagog som finns närvarande och skapar ett lugn för att låta leken 

växa. Pedagogen kan ge näring åt leken och lära ut lekspråket och leksignalerna till barnen 

som ännu inte kommit underfund med dessa. Bland annat ordet leksignal blev ett begrepp 

Knutsdotter Olofsson fastnade för. Detta är ett begrepp som Gregory Bateson myntade i sin 

kommunikationsteori, och som Knutsdotter Olofsson influerats av i sin forskning (Jensen 

2013, s. 141). I ett projekt som genomfördes av Knutsdotter Olofsson (2009) på en förskola 

med syftet att söka efter hur pedagogerna kunde förhålla sig till barnens fria lek och stimulera 

den, kom hon fram till tre olika principer. Dessa var att se till att det fanns ostörd tid för lek, 

inte störa barnen i leken och hjälpa dem att inte störa varandra och slutligen att delta i leken 

på barnets villkor (Knutsdotter Olofsson 2009, s. 87). Knutsdotter Olofsson framhåller vikten 

av kommunikation för barnets utveckling. Men flertalet undersökningar har, enligt 

Knutsdotter Olofsson, visat på att det ofta är en mycket sparsam kommunikation mellan 

pedagoger och barn. När den förekommer är det mest i form av tillsägelser eller medling i 

konflikter. Det leder sällan till några utvecklande samtal (Knutsdotter Olofsson 2003, s. 119). 

Kommunikationen mellan barn och pedagog blir olika beroende på vilken roll den vuxne 

intar. Leker man med barnet blir ofta relationen ömsesidig och utifrån barnets villkor 

(Knutsdotter Olofsson 2003, s. 120). Detta ger bra förutsättningar för en god kommunikation 

som är fördelaktigt för barnets utveckling. 
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David Whitebread, utvecklingspsykolog och specialist på utbildning av unga vid University 

of Cambridge, har forskat på betydelsen av lek och kreativitet i barnens utveckling. I 

rapporten The importance of play (2012) för Whitebread fram vikten av den fria leken. Lek är 

grundläggande för att stödja intellektuella, emotionella och sociala förmågor hos barn. 

Whitebread anser att barnens fria lek blir alltmer hotad till följd av urbanisering av samhället, 

förändringar inom skolväsendet och ett alltmer överbeskyddande mönster från den vuxne. 

Vuxnas uppfattning om faror leder till ett överbeskyddande mönster som begränsar barns 

lekfulla sätt att själva upptäcka, våga tänja på gränser och lära sig hantera risker. I rapporten 

har diskussioner förts med åtta ledande lekforskare runtom i Europa, utifrån områdena: 

definition av ordet lek, fördelarna med lek, lek i förhållande till läroplanen och slutligen 

pedagogens roll i leken. Bland annat anser tre av dessa forskare att leken är viktig för barnets 

kognitiva utveckling och som ett viktigt lärandeverktyg, en forskare att nämna här är Ingrid 

Pramling Samuelsson från Sverige. Andra forskare, bland annat Martin R. Textor från 

Tyskland, har sagt att barnens lek endast kan ses som fri om den sker utan en vuxens styrning 

eller kontroll. I flera av länderna ansåg forskarna att tiden för den fria leken reduceras till 

förmån för undervisning och lärande. För att motverka denna negativa utveckling av den fria 

leken som Whitebread ser i sin rapport, föreslår han och övriga forskare några åtgärder. Dessa 

är att få allmänheten att förstå värdet och betydelsen av den fria leken samt uppmuntra och 

förbättra bestämmelser som reglerar tid och rum för lek.  

 

I artikeln Free choice and free play in early childhood education: troubling the discourse, 

skriven av Elizabeth Ann Wood (2013), professor i pedagogik vid The University of 

Sheffield, uppmärksammar hon att det kan finnas risker med den fria leken. Wood grundar sitt 

påstående utifrån en studie gjord på tio barn i en förskola i England där hon problematiserar 

den rådande diskursen om barnens fria lek och deras fria val. Studien genomfördes genom 

observationer av den fria leken där tio barn deltog tillsammans med sina pedagoger. 

Observationerna videofilmades för att förhindra förlust av data. Wood ville undersöka vad 

pedagogerna gjorde under barnens fria lek och hur de engagerade sig. Efter genomförda 

observationer intervjuades pedagogerna om deras syn på sin roll i den fria leken. Utifrån 

observationerna kunde sedan svaren hänvisas till vissa observerade fall. Studien väcker 

kritiska frågor till hur barnen gör och hanterar sin val. Resultaten i studien visar på, att i 

aktiviteterna barnen väljer kan det förekomma maktstrukturer som omfattar konflikter, 

förhandlingar och motsättningar. Wood framhåller att den rådande diskursen om fri lek måste 

ses över, särskilt utifrån perspektivet hur barnens val i den fria leken görs. Wood understryker 
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att det måste finnas en medvetenhet hos vuxna om att det förekommer maktförhållanden i 

barns lek. Friheten att välja kan komma till fördel för vissa men till nackdel för andra. Med 

detta menar Wood att det finns här ett argument för att pedagoger engagerar sig i barnens fria 

lek om den ska kunna finnas kvar. 

En annan utländsk kvalitativ studie, gjord på en kinesisk förskola av Yanjuan Yang (2013), 

doktorand vid Warwick University, syftar till att undersöka pedagogernas roller och 

interaktioner med barnen i den fria leken. Yang har i sin studie, A Qualitative Study of 

Teachers’ Involvement in Children’s Play använt sig av intervjuer med pedagogerna och 

observationer av barnens lek och pedagogernas interaktion i leken. Det framkommer att 

pedagogerna använder sig av många olika roller beroende på vad leken kräver just då. 

Exempel som kom upp var lekplanerare, observatör, medlekare, medlare och oengagerad roll. 

Pedagogerna som intervjuades uppgav att de intog olika roller beroende på i vilken situation 

leken befann sig i. Resultatet av denna studie visade att pedagogerna från de olika förskolorna 

tolkade sina roller i den fria leken olika utifrån om de arbetade på en kommunalt driven 

förskola eller privat förskola. De pedagoger som arbetade på en kommunal förskola ansåg att 

deras roll var att se till att barnen uppnådde de uppsatta målen. Medans pedagogerna på de 

privata förskolorna såg till att det fanns en stimulerande miljö för barnen att vistas i, men de 

stod sedan tillbaka i barnens lek. Resultaten visade även på att de privata förskolorna inte 

följde upp barnens lek med vägledning och interaktion på samma sätt som sina kollegor på de 

kommunala förskolorna.  

 

I Skolverkets senaste granskning (2016) av förskolan kunde man bland annat se en skillnad i 

hur pedagogerna använde sig av leken för att utmana och stimulera barnen.  Det visade sig att 

en tredjedel av förskolorna som granskades ansåg att de inte vill störa barnen i deras lek och 

därför förhöll sig passiva men närvarande. Här råder det delade meningar inom forskningen 

om barnen ska leka för att lära i förskolan eller inte. Två norska forskare, Ole Fredrik 

Lillemyr, professor i pedagogik vid förskollärarutbildningen på högskolan Dronning Mauds 

Minne i Trondheim, och Maria Øksnes, doktor i pedagogik och lärarutbildare vid Norges 

teknisk - naturvetenskapliga universitet i Trondheim, är här förespråkare för ja- respektive 

nej-sidan. I en intervju i tidningen Förskolan (Arndt 2014) för Lillemyr fram att lek och 

lärande är helt olika fenomen men att de är nära relaterade till varandra. Det handlar om 

lärande i vid mening där betoningen ligger på att utveckla sin personlighet och träna sig 

socialt i leken. Annat barnen tränar på i leken är att öka sin förmåga att uppfatta, uppleva, 

förstå och agera. Förskollärarens roll enligt Lillemyr, är att finnas där för att kunna ingripa för 



14 

 

att skydda barnen och som hjälp att föra leken vidare. Men han poängterar att leken är först 

och främst barnens, och att pedagogen ska vara beredd att dra sig ur leken om barnen inte är 

intresserade av deras medverkan. 

 

Øksnes anser att barnen ska leka för att det är kul, inte för att lära sig något särskilt. Däremot 

får de nya erfarenheter genom att leka och det förekommer ett spontant lärande i leken. 

Pedagogerna ska inte lägga hinder i vägen för barnens fria lek genom att styra och organisera 

mot specifika mål. Øksnes säger vidare, att i dagens välfärdsstater handlar det bara om att 

leken ska akademiseras och betraktas som ett pedagogiskt verktyg vilket bidrar till att 

förskolebarn socialiseras till elever. Pedagogens roll är att låta barnen få leka i fred men när 

barnen vill att de ska vara med i leken ska de inte dra sig undan. Då kan de vara med och 

berika leken genom att erbjuda nytt material i leken (Arndt 2014). 

 

4. Teoretiska utgångspunkter 

Genom historien har leken setts på utifrån olika teorier. Den har vandrat från den 

utvecklingspsykologiska och kognitiva traditionen, med bland annat Jean Piaget som 

framstående företrädare vidare till den psykoanalytiska traditionen där Erik H. Eriksson är en 

känd profil. Jag har valt att inta den kommunikationsteoretiska traditionen i mitt analysarbete 

och kommer i detta kapitel att redogöra för denna teori och några begrepp som är utmärkande 

för teorin.  

 

4.1 Kommunikationsteorin 

Inom kommunikationsteorin är socialantropologen Gregory Bateson den forskare som tidigt 

förstod vikten av kommunikation mellan människorna (Jensen 2013, s. 122). 

Kommunikationsteorin har sitt ursprung från det socialantropologiska synsättet att se på lek. 

Teorier som från början är socialantropologiska, tar i större utsträckning tillvara på lekens 

egenvärde för barnen än vad många av andra teorier gör (Lillemyr 2013, s. 151). Människan 

är beroende av att få vara en del av sociala relationer, och för förskolebarnen är lekgruppen 

viktig (Lillemyr 2013, s. 150).  Det är kommunikationen som är det fundamentala för att 

leken ska fortgå och utvecklas. Kommunikation är ett viktigt begrepp vid det sociala 

samspelet i leken. Bateson menar att leken är kommunikation på flera plan, och för att barnet 

ska kunna leka är det en förutsättning att barnet kan skilja på vad som är på riktigt och vad 

som sker i lekens värld. Barnet ska kunna uttrycka signaler om att det som görs är på lek 
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(Lillemyr 2013, s. 160). Lekinnehållet kan tolkas och förstås på flera olika sätt, vilket medför 

att förmågan att kunna leka hör ihop med förmågan att kunna kommunicera på flera plan, så 

kallad metakommunikation (Lillemyr 2013, s. 161). En annan förutsättning för en fungerande 

lek är att barnen uppfattar vilka ramar leken har. Ramen är det budskap som berättar för 

barnen att det som sker ”här innanför” är lek (Lillemyr 2013, s. 161). För att barnen ska få de 

bästa förutsättningarna för sin lek är det av stor vikt att även pedagogerna har kunskap om 

lekens ”regler”.  

 

I Sverige är det Birgitta Knutsdotter Olofsson som är den mest framstående inom lekforskning 

och förespråkare för den fria lekens värde (Jensen 2013, s. 141). Knutsdotter Olofsson 

använder sig av några teoretiska begrepp som Bateson använde sig av i sina studier när han 

ville få en större förståelse för kommunikationsteorin som fenomen. Dessa kommer jag att ha 

med mig i min analys av den empirin som framkommit utifrån intervjuer och observationer. 

Begreppen är leksignaler, lekram och sociala lekregler (Jensen 2013, s. 142). Jag kommer i 

följande kapitel att beskriva vad de tre olika teoretiska begreppen står för. Ytterligare ett 

begrepp Knutsdotter Olofsson (1996) använder sig av är kaostolerans. Barnens lekar kan 

synas vara stökiga och okontrollerade, spring förekommer och saker kan spridas omkring. Här 

kan pedagogers toleranströskel vara olika hög. Pedagogerna förstår sig inte alltid på barnens 

ibland kaosartade lekar (Knutsdotter Olofsson 1996, s. 116).  

 

Även Ann Granberg (2004) är av den uppfattningen att leken är den grundläggande och 

samlande faktorn i allt arbete med de yngsta barnen. Granberg säger att i leken utvecklas 

bland annat barnets kreativitet i form av till exempel berättande, förståelse och 

kommunikation (Granberg 2004, s. 5–7). Vidare anser Granberg att barn behöver vuxna som 

leker med dem på deras villkor. När de vuxna deltar i leken kan barnen tryggt gå in och ut ur 

lekramen, lotsade av den medlekande pedagogen. Som pedagog måste man hela tiden vara 

öppen för lek och kunna gå in i lekens värld (Granberg 2004, s. 84). 

 

4.2 Leksignaler 

Leksignalen är det mest centrala begrepp för kommunikationsteorin. Detta begrepp myntades 

av Bateson när han kom på att människor och djur ägnar sig åt att sända ut signaler för att 

kommunicera att det endast är på lek det de gör (Jensen 2013, s. 124). Den som förstår 

leksignalerna, förstår att det som sker inte är på riktigt. Man meddelar sin omgivning om att 

det är lek genom till exempel att ändra sitt röstläge, signalera lek med ögonen och med mimik 
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(Knutsdotter Olofsson 2003, s. 8). I barnens lek för de ofta ett samtal om vad de gör och vad 

de tänker göra. De kan säga: ” Ja, och så skulle du åka till jobbet säger vi och då smiter jag 

iväg”. De för ett samtal med varandra om vad som ska komma att ske i leken. Även de vuxna 

måste ha den förståelsen när de ser på barnens lek, att det inte är på allvar utan lek.  

 

4.3 Lekram 

I och med att barnen signalerar att det de gör är på lek markerar de att det finns en skillnad på 

fantasi och verklighet. Det finns en tydlig gräns mellan vad som är lek och verkliga världen. 

Denna gräns kallas för lekram. Innanför ramen gäller de regler som satts upp för leken och 

utanför gäller andra regler. Lekramen kommer till genom att deltagarna kommunicerar att de 

befinner sig i leken eller kliver ur den (Jensen 2013, s. 125, 142). När en lek kan kännas för 

obehaglig kan barnet gå ur den till verkligheten istället (Knutsdotter Olofsson 2003, s. 11). 

Inom lekens ram kan en rad med stolar förvandlas till ett tåg, kuddar på golvet kan bli öar 

eftersom hela golvet är ett stort hav. Är man utanför denna lekram förstår man inte vad dessa 

saker symboliserar för de barn som är innanför lekens ram. Barnen kan ropa till den pedagog 

som bara går på golvet: ”nej, du kan inte gå på vattnet, akta dig för hajarna”. Barnen tyckte att 

pedagogen kom innanför deras lekram, och där gällde dessa regler, inte verklighetens regler.  

 

4.4 Sociala lekregler 

De sociala lekreglerna är ofta en grund för om barnen kan leka eller inte. Barn som inte kan 

följa dessa lekregler kan tvinga kvar andra i leken, dominera leken och inte turas om på lika 

villkor. De sociala lekreglerna kan sammanfattas i samförstånd, ömsesidighet och turtagande. 

De sociala lekreglerna är uttryck för social kompetens, och Knutsdotter Olofsson tänker sig 

att lek och social kompetens går hand i hand. Social kompetens behövs för att kunna leka och 

i leken ökar den sociala kompetensen (Jensen 2013, s. 143). Ett barn som har svårt att ta sig in 

i leken kan behöva stöd av en pedagog för att finna lämpliga tillvägagångssätt och ingångar 

till lekens värld. Pedagogen kan behöva finnas i leken för att inbringa en trygghet för barn 

som är osäkra, men även för att ge de redan lekande barnen en trygghet i sin lek om det kan 

finnas risk för brister i barnens samförstånd. 

 

5. Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att jag vill undersöka vilken roll och plats den fria leken har i en 

förskola, och vilken roll pedagogerna har i den fria leken. Med den fria leken menar jag den 
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lek som barnen väljer själva. Jag vill få en fördjupad uppfattning om hur pedagoger talar om 

den fria leken och dess värde, pedagogens egen roll i den fria leken samt att få en inblick i 

barnens syn på den fria leken. Detta har jag gjort utifrån en etnografisk studie där jag ingått 

som en del av den studerade gruppen. Genom intervjuer med pedagoger, observationer av den 

fria leken och i samtal med barn vill jag finna svar på följande frågor: 

 Vilken roll anser pedagoger att de har i den fria leken? 

 Hur ser barnen på pedagogers roll i den fria leken? 

 Vilken betydelse har miljön för den fria leken? 

 Hur förhåller sig pedagoger till den fria leken? 

 

6. Metod 

I följande kapitel kommer valda forskningsmetoder att redovisas och varför jag har valt att 

använda mig av dessa. Vidare redogörs för hur valet av respondenter till intervjuerna, 

barnsamtalen och observationerna har gått till, för att avslutningsvis komma in på hur det 

empiriska materialet har bearbetats och sammanställts. 

 

6.1 Metodval 

Syftet med undersökningen är att jag vill undersöka vilken roll och plats den fria leken har i 

en förskola, och vilken roll pedagogerna har i den fria leken. Då jag är intresserad av att se 

detta ur flera synvinklar har jag intervjuat några pedagoger, gjort observationer av den fria 

leken och fört kortare gruppsamtal med några barn om deras syn på pedagogernas deltagande 

i den fria leken. Jag vill synliggöra praktiken runt den fria leken i pedagogernas och barnens 

vanliga miljöer och förstå den utifrån deras utsagor. I denna studie har jag därför använt mig 

av etnografisk forskningsansats. 

 

6.2 Etnografisk studie 

Syftet med en etnografisk studie är att förstå andra människor genom att vara med dem i sin 

vanliga, bekanta miljö under en längre tid (Löfdahl, Hjalmarsson & Franzén 2014, s. 46). 

Detta kräver att jag är ute och är en deltagande forskare i den kontext där den fria leken 

utspelas. Jag intar pedagogernas och barnens perspektiv och försöker se leken genom deras 

ögon (Kullberg 2004, s. 43). Eftersom jag har haft begränsat med tid för min studie så har 

detta blivit en minietnografisk studie som har en selektivt återkommande form. Med detta 



18 

 

menas att jag studerar den fria leken under flera tillfällen ute på förskolan och med hjälp av 

flera olika metoder beskriver jag den så fylligt som möjligt (Löfdahl, Hjalmarsson & Franzén 

2014, s. 47).  

 

I intervjuerna med pedagogerna har jag använt mig av kvalitativa intervjuer. Intervjuerna har 

en låg grad av strukturering och en låg grad av standardisering. Detta innebär att frågorna är 

förberedda men öppna för respondenten att svara på med egna ord och att frågorna inte alltid 

kommer i den ordningen jag tänkt från början (Patel & Davidson 2011, s. 81). Intervjun blir 

mer som ett samtal mellan mig och pedagogen där båda blir medskapare. Ofta har samtalen 

lett fram till följdfrågor som inte varit förberedda, utan kommit under samtalets gång. Den 

vanligaste formen av intervju i en etnografisk studie är de samtal som blir under 

datainsamlingens gång (Kullberg 2004, s. 115). Under min period av datainsamling ute på 

förskolan blev det några tillfällen där pedagogen och jag samtalade om det inträffade. Då 

kunde pedagogen ge en förklaring till ett visst agerande i den kontext vi befann oss i.  

 

Det finns olika metoder av observation att använda sig av. Syftet i mitt fall är att få så mycket 

kunskap som möjligt om problemområdet och jag valde att registrera så mycket som möjligt 

av det som händer (Patel & Davidson 2011, s. 97). Denna typ av observation benämns som en 

ostrukturerad observation, men kräver även den god förberedelse och god kunskap i 

problemområdet. Det är även av vikt att veta vilken ytterligare information som är viktig att ta 

med i observationen, t.ex. beskrivning av miljön och vilka personer som finns runt omkring 

förutom de observerade (Patel & Davidson 2011, s. 98). 

 

Jag behövde inför observationerna även ta ställning till vilket förhållningssätt jag har som 

observatör. De två vanligaste sätten är att man antingen är deltagande eller icke deltagande 

observatör. Och om man som observatör är känd eller okänd för gruppen. En deltagande 

observatör är aktiv i den observerade situationen och går in som medlem i den observerade 

gruppen (Patel & Davidson 2011, s. 98). I en etnografisk studie lever forskaren tillsammans 

med en grupp människor under en längre tid för att få kunskap om deras dagliga liv och 

kultur, forskaren söker kunskap om det dagliga livet från insidan. I detta fall lämpar sig rollen 

som deltagande observatör (Löfdahl, Hjalmarsson & Franzén 2014, s. 62). Min roll under 

observationerna blir att vara en känd, deltagande observatör. För att kunna gå in som en känd 

observatör i en grupp krävs det att alla i guppen har accepterat min närvaro (Patel & Davidson 

2011, s. 98). I fall där det förekommer barn och minderåriga i observationerna måste 
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forskaren ha ett samtycke från barnens vårdnadshavare. När det gäller de vuxna informeras de 

om sina rättigheter muntligt (Patel & Davidson 2011, s. 62). Mer om de forskningsetiska 

aspekterna tar jag upp i ett eget avsnitt längre ner. 

 

6.3 Urval 

Jag valde att kontakta en förskola i ett samhälle utanför en större stad. Den första kontakten 

tog jag med biträdande förskolechef. Jag mailade henne och förklarade mina tankar med min 

undersökning. Hon tyckte det lät intressant och lovade att vidarebefordra min förfrågan till 

sina medarbetare. Jag fick flera svar de närmsta dagarna från både förskollärare och 

barnskötare, totalt sju till antalet. Min första tanke var att jag ville ha en blandning av 

pedagoger vad det gällde utbildning, ålder och antal år i yrket men insåg rätt snart att jag fick 

vara nöjd med de som svarat oavsett mina tänkta urvalskriterier. Detta delvis för att det inte är 

så lätt att få frivilliga att ställa upp, och framförallt sedan det visade sig vara svårt att få till 

alla intervjuer på grund av sjukdomsfrånvaro. Jag mailade sedan alla pedagoger som anmält 

intresse och gav förslag på dagar att besöka dem. Jag var även intresserad av att observera en 

grupp barn i deras fria lek och hur pedagogerna agerade i dessa situationer. Jag efterfrågade 

en pedagog som arbetade med barn från tre år och äldre. Jag fick kontakt med en pedagog 

som jag skulle intervjua. Hon hjälpte mig att dela ut informationsbrev och samtyckeblanketter 

till de aktuella barnens vårdnadshavare. Det var även denna pedagog som hjälpte mig att fråga 

några barn om de ville vara med och prata med mig om deras lek.  Av de pedagoger som jag 

observerade var det endast en som hade anmält sig att vara med på intervju. De andra hade 

gett sitt muntliga tillåtande att jag var med i deras grupp under observationstillfällena. 

 

6.4 Genomförande 

I början av mitt arbete hade jag ett annat upplägg där min tanke vara att intervjua pedagoger 

om deras syn på den fria leken och sedan eventuellt komplettera med några observationer. 

Efter ett handledningstillfälle bestämde jag mig för att göra en etnografisk studie, där jag 

skulle vara med i en grupp med barn och pedagoger under några tillfällen och få en inblick i 

deras syn på den fria leken. I och med detta behövde jag inte intervjua alla de pedagoger som 

anmält sig. Detta gjorde det delvis lättare för mig att hinna intervjua de fyra pedagoger som 

jag först träffade på. Även de tillfällen då jag skulle ut och observera fick jag modifiera för att 

de skulle gå att genomföra utifrån rådande omständigheter på förskolan. 
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De pedagoger som anmält intresse för intervju, men som jag inte intervjuat tog jag kontakt 

med och berättade hur min forskningsansats tagit en annan utgångspunkt. Jag ville även 

försäkra mig om att det var okej för dem att inte ha blivit intervjuade. Om så inte hade varit 

fallet hade jag genomfört intervjuerna efter deras önskemål. 

 

6.4.1 Intervju med pedagoger 

Här valde jag att intervjua de fyra pedagoger som jag först fick kontakt med. Jag bestämde tid 

med var och en av dem när intervjun skulle äga rum. Det gick att få till att intervjuerna 

sammanföll med de tillfälle jag skulle vara ute och observera. 

Här följer en kort presentation av de pedagoger jag intervjuade. På grund av de 

forskningsetiska aspekterna, där respondenterna ska garanteras anonymitet, har jag valt att 

endast benämna pedagogerna med en bokstav.  

 A, 32 år. Förskollärare sedan januari 2015. Arbetar med barn 1 - 3 år. 

 B, 35 år. Förskollärare sedan januari 2014. Arbetar med barn 3 - 4 år. Hon är även en 

av de pedagoger som varit med under mina observationer. 

 C, 39 år. Förskollärare sedan januari 1999. Arbetar med barn 1 - 3 år. 

 D, 52 år. Barnskötare sedan juni 1982. Vidareutbildad i pedagogik 2006 - 2007. 

Arbetar med barn 3 - 4 år. 

 

Under intervjuerna använde jag mig av ljudupptagning, detta för att kunna engagera mig fullt 

ut i samtalet. Samtidigt förde jag stödanteckningar som säkerhet ifall det skulle hända något 

med det inspelade materialet. Alla pedagoger godkände att jag spelade in intervjun och jag 

informerade dem om deras rättigheter enligt vetenskapsrådets etiska överväganden (Hermerén 

2011, s. 67) innan jag satte igång att intervjua. Jag transkriberade sedan intervjuerna så snart 

som möjligt efter att de genomförts, medan de fortfarande var färska i minnet. Jag skrev även 

ner tankar jag fick när jag läste igenom intervjusvaren. 

 

6.4.2 Observation 

Observationerna genomfördes under tre olika tillfällen. Jag följde en grupp med tio barn, sju 

pojkar och tre flickor som alla var fyra år, och deras två pedagoger under ett utflyktstillfälle 

till skogen, flera kortare observationer inne på deras avdelning och vid några tillfällen ute på 

förskolans gård. Observationernas längd varierade från bara några minuter till uppåt 30 

minuter. Första gången jag kom ut till förskolan presenterade pedagogerna mig för barnen och 
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jag fick berätta varför jag skulle vara med dem. Jag förde under observationernas gång 

anteckningar i form av stödord i mitt anteckningsblock. Eftersom jag var en deltagande 

observatör deltog jag aktivt i gruppen och deras verksamhet (Arvastson & Ehn 2009, s. 76). 

Barnen ville gärna att jag skulle vara med dem i leken, framförallt när vi var ute i skogen. Jag 

studerade barnens interaktioner med varandra och med pedagogerna. Jag hade också fokus på 

pedagogernas förhållningssätt till barnens lek och till de barn som inte lekte. Som jag nämnde 

tidigare är det vanligt att man i en etnografisk studie för samtal under observationens gång för 

att diskutera något som precis har inträffat, detta inträffade under några tillfällen framförallt i 

skogen och inne på avdelningen. 

 

När jag gjorde observationerna inne på avdelningen försökte jag sitta lite vid sidan av fast 

ändå att jag hörde och såg vad som hände. Barnen tog kontakt och vi pratade, men jag 

försökte hålla mig ifrån att gå in i konflikter. Som deltagande observatör lät jag barnen ta den 

kontakt med mig de ville ha och jag hjälpte dem om de bad om det. Barnen kändes positivt 

inställda till min närvaro. 

 

Jag har efter varje observationstillfälle gått igenom mina anteckningar för att göra 

kompletterande kommentarer över tankar som jag fått utifrån mitt insamlade material.  

 

6.4.3. Gruppsamtal med barn 

Barnen blev tillfrågade av deras pedagog om de ville sitta och prata med mig en stund om vad 

de tyckte om att leka med. Jag samtalade först med tre pojkar, alla fyra år gamla, som gärna 

ville prata och berätta. Det var inte alltid så lätt att få svar på frågor utan det blev mer som ett 

samtal mellan oss. Jag hade några bestämda frågor men annars kom frågorna utefter vad de 

tidigare pratat om för att hålla deras intresse vid liv. Detta samtal genomfördes efter en 

morgonsamling med frukt, innan de hade hunnit börja med någon aktivitet/lek.  

 

Vid andra samtalstillfället var det tre flickor, även de fyra år, som tillfrågades när de var ute 

på gården. De hade redan kommit igång med att leka på varsitt håll men var ändå villiga att 

prata med mig. Detta samtal var mer svårpratat då jag märkte på flickorna att de väldigt gärna 

ville gå iväg och leka. Det blev ändå ett samtal som jag fick med mig några tankar ifrån. 

 

Här kan vi se hur viktigt det är med rätt valt tillfälle, plats och gruppkonstellation för ett 

barnsamtal (Doverborg & Pramling Samuelsson 200, s. 25). Vid det första samtalet 
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tillfrågades barnen mellan två aktiviteter, samling/fruktstund och påklädning för utevistelse på 

gården. Medans det andra tillfället inträffade när barnen redan kommit igång med att leka ute 

på gården. Alla sex barn som tillfrågades var ändå positiva till att vara med och jag hade 

träffat dem vid några tillfällen tidigare, så vi hade redan etablerat kontakt med varandra.  

 

Vid dessa samtal förde jag anteckningar om vad barnen sade. Jag gjorde ingen skillnad i vem 

av barnen som sade vad eftersom det jag var intresserad av var deras allmänna syn på leken 

och pedagogernas roll i den.  

 

6.5 Förfarande vid materialanalys 

I sammanställningen av resultaten av pedagogintervjuerna har jag valt att analysera dessa 

genom att gå igenom fråga för fråga för att finna nyckelord för vad den intervjuade berör. 

Utifrån dessa nyckelord från varje respondent har jag sorterat dem efter teman. Vad är det 

som är återkommande i svaren? Vad verkar vara viktigt för respondenten? Slutligen har jag 

sökt efter mönster utifrån de teman jag kommit fram till. Allt för att få en så bra förståelse 

som möjligt för pedagogernas uppfattning av den fria leken och deras egen roll i den. 

Resultatet redovisas genom att jag redogör för de teman och mönster jag funnit, samt att jag 

uppmärksammar några citat från intervjuerna som jag funnit intressanta att belysa. I 

tolkningen av svaren kommer jag delvis att förhålla mig ifrågasättande. Detta kan ses som att 

jag både ska leva mig in i människors levda kultur samtidigt som jag ska genomskåda den 

(Elvstrand, Högberg & Nordvall 2015, s. 231). Vid de tolkningar där jag intar en 

ifrågasättande roll får jag vara aktsam på att inte göra några övertramp utifrån de etiska 

aspekterna. Det är inte min vilja att visa på att pedagogerna gör något fel, utan mer att finna 

en orsak till varför deras svar ser ut som det gör. Mer om de forskningsetiska aspekterna 

kommer nedan i ett eget kapitel. 

 

I min tolkning av observationerna har jag valt att först utgå från vad det är jag sett och hört. 

För att sedan övergå till att göra tolkningar utifrån mina valda teoretiska utgångspunkter och 

teoretiska begrepp som kan kopplas till det observerade. Här är det viktigt att jag sätter mina 

egna ställningstaganden åt sidan för att kunna ha möjlighet att se det främmande i det bekanta 

(Fejes & Thornberg 2015, s. 226).  

 

Slutligen kommer en sammanställning av gruppsamtalen med barnen. Även här söker jag 

finna svar och försöker få en djupare förståelse för vad svaren kan ha sin botten i.  
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6.6 Forskningsetiska överväganden 

Utifrån de forskningsetiska aspekterna har jag tagit del av de fyra övergripande etikreglerna 

som tagits fram av vetenskapsrådet (Hermerén 2011). Jag informerade respondenterna om de 

fyra huvudkraven innan jag inledde intervjun. Dessa är som följer: informationskravet, 

samtyckekravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Patel & Davidson 2011, s. 63). 

Dessa krav försäkrar bland annat respondenten om att de deltar helt anonymt, att de när som 

helst kan avbryta sin medverkan utan att behöva ge någon förklaring till varför och att 

uppgifterna endast kommer att användas i forskningssyfte. Dessutom skickade jag ut ett brev 

till pedagogerna där jag informerar om min studie, och ett brev till vårdnadshavare med 

information om forskningen och ett formulär om samtycke till deltagande för deras barn.  

Vid intervjuer med barn är det först deras vårdnadshavare som gett sitt samtycke, men även 

barnet har rätt att göra sin röst hörd. På en nivå lagom för ett barn berättade jag varför jag var 

på deras förskola och att jag ville prata med några barn. Även om barnen sagt att de vill delta i 

samtalet behöver det inte alltid innebära att de vill svara. Andra tankar värda att ha med sig är 

att barnet plötsligt kan känna att det inte orkar med, då måste man respektera barnets vilja att 

avsluta samtalet (Doverborg & Pramling Samuelsson 2000, s. 29).  

 

Jag har under redovisningen av resultaten av observationerna valt att inte namnge 

pedagogerna mer än att benämna en av dessa som vikarie. Detta för att leva upp till 

pedagogernas rätt till att vara anonyma. Anledningen till att precisera att det är en vikarie som 

finns med i observationen kommer att kopplas ihop längre fram utifrån resultaten i 

barnsamtalen och dess analys. 

 

6.7 Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet 

Det är viktigt att hålla en god kvalité genom hela forskningsprocessen. Begrepp som används 

för att säkra en god kvalité inom forskning är validitet och reliabilitet. Hur trovärdig och 

tillförlitlig är denna studie. Inom den kvalitativa forskningen är dessa två begrepp 

sammanflätade. Begreppet validitet har inom den kvalitativa forskningen fått en vidare 

innebörd där processens samtliga delar ska genomsyra en god validitet (Patel & Davidson 

2011, s. 102 - 105). Genom en kommunikation av min forskningsprocess med en god 

beskrivning av mitt förfarande, med början av en bakgrund till problemvalet vidare genom 

min beskrivning av metodval, datainsamling, urvalsförfarande och analysprocess säkrar jag en 

hög validitet och reliabilitet. Mitt val att använda mig av flera olika datainsamlingsmetoder, 
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intervjuer, observationer och samtal med barn, gör att jag i min analys kan få fram ett 

fylligare material som bidrar till en rikare tolkning (Patel & Davidson 2011, s. 107). När jag 

intervjuade pedagogerna hade jag fått tillåtelse att spela in dessa vilket bidrog att jag kunde 

transkribera samtalen i lugn och ro, och verkligen känna att allt material kom med. Jag har 

även gjort stödanteckningar där jag skrev ner tankar och reflektioner som kom under arbetets 

gång. Detta är ett förfarande som är fördelaktigt i en kvalitativ undersökning då det kan ge 

nya idéer om hur man ska gå vidare (Patel & Davidson 2011, s. 121). För en god 

generaliserbarhet krävs att urvalet i studien är tillräckligt stort. I en kvalitativ studie, där man 

oftast har avgränsat sin undersökning till en utvald grupp, kan en generalisering av problemet 

vara svårt. En kvalitativ analys kan däremot leda fram till en förståelse för ett problem och 

vilka variationer problemet kan uppvisa i relation till sitt sammanhang (Patel & Davidson 

2011, s. 108). Min studie visar på hur problemet uppfattas på just den aktuella förskolan, 

vilket inte kan garanteras vara representativt för förskolan i stort (Patel & Davidson 2011, s. 

56). Dock kan tidigare forskning bidra med att öka tillförlitligheten i min studie och även visa 

på att problemet är vidare känt än endast inom den undersökta förskolan. 

 

7. Resultat och analys 

Resultatet av denna studie bygger på intervjuer med pedagoger, observationer av den fria 

leken och gruppsamtal med barn. Jag kommer att börja med en sammanställning av 

intervjuerna med pedagogerna. Sedan följer en genomgång av observationerna och till sist 

barnsamtalen. I analysen av mitt material kommer jag att tolka resultatet utifrån mitt syfte att 

undersöka vilken roll och plats den fria leken har i en förskola, och hur pedagogerna ser på sin 

roll i den fria leken. Jag kommer att koppla mitt resultat till kommunikationsteorin och de 

teoretiska begreppen leksignaler, lekram och sociala lekregler under analysens gång. Jag 

kommer även göra kopplingar till tidigare forskning i min analys. 

 

7.1 Pedagogintervjuer 

Intervjusvaren har jag sammanställt utifrån fyra underkategorier baserade på uppsatsens syfte 

och frågeställningar. Texten i kommande stycken är sammanfattande resultat utifrån 

pedagogintervjuerna. Jag använder mig även av citat från pedagogerna för att på så sätt föra 

fram deras egna röster på ett tydligt sätt. 
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7.1.1 Pedagogernas definition av fri lek och deras tankar om den fria lekens värde 

Utifrån mitt resultat av pedagogintervjuerna kan jag skönja en tendens till att pedagogerna 

anser att den fria leken får en sekundär roll efter de uppdrag som förskolan har utifrån 

skolverkets riktlinjer. Däremot värdesätter pedagogerna personligen den fria leken. 

Pedagogerna anser att den fria leken är barnets egen lek.  Det är en lek där barnen styr vad de 

vill göra, vem de vill vara med och där barnen tar egna initiativ till sin lek. Alla pedagoger 

anser att det är pedagogernas ansvar att se till att ge den fria leken utrymme, och att påvisa 

vikten av den fria leken och dess värde. En pedagog säger: 

 Fri lek är något som kommer inifrån barnet. Det är deras egen, där de får styra vad de 

 ska göra. Den fria leken är också väldigt givande för mig som pedagog. Där kan jag se

 barnens vardag. Den fria leken ger mig mycket svar om barnen. Att lära känna barnen,  

 deras personligheter och personer. (Pedagog D) 

Pedagogen ser den fria leken som värdefull och anser att den fria leken ägs av barnet. Fröbel 

hävdade att all utveckling kommer inifrån barnet självt och att leken är den bästa pedagogiken 

och metoden för barnets utveckling (Öhman 2011, s. 74). Enligt kommunikationsteorins 

synsätt, som har sitt ursprung i socialantropologin, har barnens lek ett starkt egenvärde, både 

vad det gäller socialt och kulturellt (Lillemyr 2016, s. 18). Som pedagogen ovan uttrycker sig, 

får hon i barnens fria lek möjlighet att lära känna barnet. Vilken lekkultur barnet är van vid 

och vad barnets lek berättar för pedagogen. Att bygga upp en vänskap och relationer genom 

leken stärker barnens kompetens i samspelet i leken, men det ger även en bra grund för en 

lekfull attityd i livet i övrigt (Lillemyr 2016, s. 20). En annan pedagog uttrycker följande om 

den fria leken: 

 Barnen får koppla av lite från undervisning och lärandet. (Pedagog B) 

I förskolans läroplan (Skolverket 2016) lyfts bland annat begreppen utforskande och lärande 

fram. Förskolan ska erbjuda barnen en öppen och innehållsrik miljö som inbjuder till 

utforskande, nyfikenhet och lust till att lära (Skolverket 2016, s. 9). Utifrån intervjuerna med 

pedagogerna tolkar jag att fler av pedagogerna tycker att förskolan håller på att bli mer stöpt i 

samma form som skolan med undervisning. Detta verkar inte mottas enbart positivt. Flera 

pedagoger anser att det är projekten som får ta den mesta tiden i anspråk, och det är där fokus 

läggs, på dokumentation av barnens lärande. En pedagog säger följande: 

 Den fria leken kommer nog i andra hand, sen kan man ju som enskild pedagog tycka att  

 den fria leken är viktigare. Jag kan tycka det, för att för de allra minsta så är det sociala  

 väldigt viktigt. Är de inte trygga i den grupp de befinner sig i kan det inte heller ske  

 något lärande i projektgrupperna heller (Pedagog A). 
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Genom den fria leken utvecklas bland annat barnets sociala kompetenser och 

kommunikationen är en viktig faktor för att leken ska få så bra förutsättningar som möjligt. 

Vår främsta lekforskare i Sverige, Birgitta Knutsdotter Olofsson, är stark förespråkare för 

vikten av den fria leken. Knutsdotter Olofsson (2003) skriver att lek är ett spännande 

fenomen, att leken sätter en guldkant på livet och ger det en mening med livet utöver det 

vardagliga (Knutsdotter Olofsson 2003, s. 6). Leken kan tas för given, att det är något barnen 

bara kan och gör, men leken är skör och behöver skyddas från störande moment i miljön anser 

Knutsdotter Olofsson (Jensen 2013, s. 142).  Här behövs det kompetenta pedagoger som är 

medvetna över vikten av deras engagemang i barnens fria lek. Jag återkommer nedan till 

pedagogernas roll i den fria leken. 

 

Pedagogerna svarade relativt säkert på vad fri lek är för dem men efter en stunds samtalande 

kommer funderingarna fram om vad står egentligen ordet fri för? En pedagog började 

resonera om att det är pedagogerna som inreder miljön och tillhandahåller material till 

barnens lek, då är det ändå styrt från pedagogens sida ansåg hon. Hur fri kan man säga att 

leken är då? Jag kommer att komma in mer på denna fråga längre ner i resultatet sett utifrån 

vilken miljö leken utspelar sig i.   

 

7.1.2 Pedagogernas syn på sin roll i den fria leken  

Pedagogerna ser alla vikten av att vara en närvarande pedagog, men att leken är barnens. 

Pedagogen ska finnas där för att höra och se vad som händer i leken, vara en observatör. Om 

barnen vill att pedagogen ska vara med i leken så är det barnen som ska bjuda in. Då kan 

pedagogens roll vara att delta i leken. En annan roll är att ge input i leken för att föra leken 

vidare så att den inte stannar av eller spårar ur. En pedagog lyfter frågan hur fri leken blir när 

en pedagog går in i den: 

 Jag kan tillföra saker i leken som gör den meningsfull men då är frågan återigen;

 hur fri är leken då? Där är jag där och petar och styr. Det är jättesvårt! Kanske finns det

 ingen fri lek på förskolan. (Pedagog A) 

Här är det nödvändigt att känna av, som flera av pedagogerna nämnt, om den/det som 

kommer in i leken tillför leken något eller stjälper den. Pedagog A (se ovan) verkar se en risk 

i en vuxens inträde i den fria leken, att barnets ägande av leken skulle tas ifrån dem i och med 

pedagogens deltagande. Den fria leken kan behöva lekstödjare i form av en pedagog. Dels för 

att för att hålla liv i leken men också för att utmana barnen och föra leken framåt, på ett sätt 

som ändå låter barnen behålla leken som sin. Det är av vikt enligt kommunikationsteorin att 
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det mellanmänskliga, det som sker i samspelet mellan människor, fungerar. Barn måste kunna 

ha den förmågan att kommunicera att det de gör är på lek och inom de ramar som leken har 

(Lillemyr 2013, s. 160).  Pedagogerna säger att barnen ska må bra i leken, de får leka vad de 

vill men det måste finnas gränser. Ett barn kan även behöva hjälp att gå ur en lek den inte vill 

vara kvar i, då är det pedagogens roll att finnas där och ge stöd, säger en pedagog. Likväl som 

barnet kan behöva hjälp att komma in i en lek. Det kan finnas de barn som inte leker, då måste 

pedagogen se om det finns någon eller några barnet kan leka med eller som pedagog själv 

göra någonting tillsammans med barnet. Alla barn har inte alltid lätt att komma igång i den 

fria leken. En pedagog lyfter tanken om att hon ser skillnad i sin roll beroende på om hon 

arbetar med yngre eller äldre barn. De yngre barnen byter oftast aktivitet rätt ofta och stannar 

inte kvar så länge i leken medans de äldre barnens lek kan fortgå under en lägre tid. Hon säger 

följande: 

 De yngre barnen byter aktiviteter ofta och där kan vi behöva gå in och ge input 

 för att leken ska fortsätta. Det här med lekkoder och så. Och de mindre barnen 

 har ju inte börjat leka med varandra än, det är mera att sitta bredvid och göra lika 

 vilket är jätteviktigt det också. (Pedagog C)  

Pedagogen för här fram rollen som lekstödjare, att finnas där för de barn som inte riktigt har 

lärt sig lekkoderna och de leksignaler som kommuniceras i leken. Det som visar att leken inte 

är på riktigt. Pedagogen finns där för barnen och är en förebild för barnet, och för att barnet 

ska få de bästa förutsättningar för sin lek är det av stor vikt att pedagogerna ser till att barnen 

får det stöd de behöver i sin lek (Knutsdotter Olofsson 2009, s. 87).  

 

En annan tanke från en pedagog är följande:  

 Det första jag tänker på är säkerhet. Man är aktiv fast man står på sidan. När 

 barnet leker till exempel polis eller jägare, och jagar varandra med pinnar, så ser 

 vi till att de inte slår varandra. Man kollar vad dom leker och hur dom leker. Ute 

 på gården finns en plats där det finns träd och buskar som är lite i skymundan. 

 Där kan det förekomma att de kallar varandra för fula saker och så. (Pedagog B) 

Pedagogen uttrycker flera gånger i vårt samtal vikten av säkerhet. Hon ser till att barnen inte 

gör sig illa eller varandra, att de inte hamnar i konflikter eller utövar makt mot varandra. För 

att göra detta intar hon en observerande roll där hon kan se hur leken fungerar. Finns det 

samförstånd mellan barnen i leken, är de verkligen överens? För att leken ska fungera för 

barnen krävs det tre sociala lekregler som Knutsdotter Olofsson formulerat. Dessa är att det 

finns ett samförstånd barnen emellan, att de anpassar sig till varandra i leken och att de turas 

om att bestämma och bidra i leken (Jensen 2013, s. 143).  
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Pedagogens roll är även att finna en balansgång så att inte lärandet tar över barnens lek anser 

en pedagog. Lärandet i leken måste bli på lekens villkor och inte tvärtom. En pedagog säger: 

 När är det egentligen inte lärande för ett barn på förskolan? Många tror att det måste 

 vara ett synbart lärande, lektionsmässigt. Det är det som är så farligt. (Pedagog D) 

Jag tolkar pedagogen så, att barnen ska i första hand leka för att det är kul inte för att de ska 

lära sig något speciellt. Detta går i linje med Maria Øksnes, doktor i pedagogik, som anser att 

leken håller på att akademiseras genom att betraktas som ett pedagogiskt verktyg vilket skulle 

bidra till att förskolebarnen socialiseras till elever istället (Arndt 2014). 

Genom pedagogernas svar gör jag den tolkningen att det är en avvägningsfråga hur de 

förhåller sig i barnens fria lek. Jag kan se flera olika roller i pedagogernas svar samtidigt som 

jag anar en viss frustration över att inte hinna med att ta tillvara den fria leken så som de 

verkligen skulle vilja. Detta beror troligen på att det idag finns styrning som kommer ifrån 

högre instans om vad som ingår i pedagogens uppdrag och att detta tar en hel del av 

pedagogernas tid i anspråk. 

 

7.1.3 När förekommer det fri lek och syns det skillnad utifrån miljön? 

De stora nyckelorden på denna fråga som genomsyrar tre av de fyra pedagogernas svar är att 

den fria leken sker mest i mellanrummen, ute på gården och när det är färre pedagoger på 

plats. Med mellanrum menas här den tid som blir mittemellan två planerade aktiviteter eller 

rutinsituationer. Till exempel när ett projektarbete är slut på förmiddagen är det fri lek fram 

till dess det är dags att äta lunch. Vid pedagogfrånvaro faller projekttiden bort och det blir 

istället fri lek. Då oftast ute på gården eftersom det är lättare att samarbeta med övriga 

avdelningar och barnen har större rörelsefrihet utomhus. Den fjärde pedagogen svarar istället: 

 Hela dagarna, förutom när man har försökt att göra en strukturerad planering. 

 Och jag säger försökt eftersom man ofta gått in med en tanke men att den tar

 en annan vändning utefter vad barnen vill just då. (Pedagog D) 

Detta är samma pedagog som lade fram med ett konstaterande, att när är det egentligen inte 

ett lärande under barnets dag på förskolan. Lek och lärande tolkar jag här att det hänger ihop 

för pedagogen. Lärandet sker i mötet och kommunikationen som blir i leken mellan barnen. 

Även det planerade projektarbetet kan ta en vändning, enligt pedagogen, och istället övergå 

till en fri aktivitet/lek.  
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En av pedagogerna tycker att begreppet fri lek håller på att suddas ut. Vi kommer återigen in 

på att det har blivit att man mer och mer ska tänka i termer som undervisning och visa på 

barnets lärande. Hon säger: 

Leken är det viktigaste, vi måste se vad som händer i leken. Vi har ibland pratat om att 

ta av oss lärandeglasögonen och bara vara i leken här och nu. När man är i leken ska 

man vara närvarande annars kan leken vara  förbi. (Pedagog C) 

Metaforen ”att sätta på sig de rätta glasögonen” utifrån vad det är man vill upptäcka i barnens 

lek är vanligt förekommande idag. Det kan till exempel vara att man vill få syn på 

matematiken i det barnen gör, då sätter man på sig sina matematikglasögon. Jag tolkar 

pedagogen ovan att hon tycker att i den fria leken kan barnen mer få ägna sig åt att ”bara” 

leka. Pedagogen kan använda sig av sina lekglasögon och se barnens glädje i leken genom 

dessa. 

 

Den fria leken upplevs av pedagogerna att vara mer fri ute, mycket på grund av de större 

ytorna barnen har att röra sig på. Inne är det oftast mer begränsat beroende på regler, rutiner, 

små ytor och arbetsgrupper. Miljöerna tillåter olika lekar. Ute blir det mer fysiska lekar där 

barnen kan röra sig relativt fritt. De har större möjligheter att kunna dra sig undan och få leka 

lite enskilt om de har behov av det. En pedagog uttrycker sig så här: 

 Jag tycker att det är mer fritt när man kommer utåt. Inne så är det mycket regler. Man 

 kan inte springa till exempel, det blir mycket styrt ändå. Ute får man springa, röra sig

 mer, låta mer. Det blir friare ju större lekrummet blir. Ute finns det också regler, men

 det är mer begränsningar inne. (Pedagog C) 

De grundläggande reglerna ser lika ut oberoende på miljö, de som är förknippade med 

säkerhet och barnens trygghet på förskolan. Annars ser jag att reglerna blir mer tillåtande i 

utemiljöerna, det tillåts spring och höga röster i större utsträckning än det görs inne. Leksaker 

kan barnen i viss mån flytta med sig i leken på ett mer tillåtande sätt ute än inne. Här känner 

jag dock av motsättningar hos de intervjuade pedagogerna och även i hur deras övriga 

kollegor, enligt dess utsagor, verkar variera i sin syn på material och miljö. Lekmiljön har sina 

gränser, den fysiska miljön utgörs av förskolans fasta ramar som rummens väggar och fasta 

inredning, leksaker och disposition av ytorna. Den psykiska miljön, som pedagogernas leksyn 

och lekklimatet är en del av, måste präglas av tolerans, barnens leklust och pedagogers 

lekberedskap för att vara inbjudande till lek (Granberg 2004, s. 75). Enligt några av 

pedagogernas svar gör jag tolkningen av att det kan saknas en gemensam leksyn mellan 

pedagogerna på förskolan. Detta kan vara av stor vikt att det finns, så att barnens fria lek inte 

får olika budskap om vad som är tillåtet och inte. Här förordas en god och öppen 
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kommunikation mellan pedagogerna för att ge barnen en god lekmiljö. Materialet är även det 

mer styrt i innemiljöerna än i utemiljöerna. Innemiljöerna är mer bestämda utifrån sina rum 

och det material som finns där. Materialet har sina bestämda platser men får som en pedagog 

säger ”vandra iväg, de får ta en utflykt bara de hittar hem igen”. Annars blir både miljön och 

materialet bestämt av pedagogerna. Här går meningarna ofta isär mellan kollegorna berättar 

en pedagog, som även anser att det ibland finns regler bara för reglernas skull. Regler är 

nödvändiga utifrån ett säkerhetstänk inte för bekvämlighetens skull. En pedagog ser skillnad i 

leken utifrån miljön men hon säger också att det finns likheter: 

Men det finns också lekar som finns i alla miljöer. Det har nu varit mycket lek med 

dinosaurier en period, det funkar i alla miljöer. Det är samma lek men det leks med 

olika material. (Pedagog D)  

Här ser vi ett exempel på barns kreativitet i den fria leken. En lek som de gillar går att leka oavsett 

vilken miljö eller material barnen har tillgång till.  

 

7.1.4 Ser pedagogerna några faror eller risker med den fria leken? 

En farhåga som två av pedagogerna lyfter är om pedagogen ställer sig helt utanför leken och 

inte är medvetna om vad som händer. 

 Det är vårt ansvar när vi är här. Bara för att det är fri lek betyder inte det att vi kan ställa

 oss i ett hörn och inte bry oss om barnen. Det är en rädsla om vi tappar vårt uppdrag 

 och ansvar. (Pedagog D) 

Andra problem kan vara mer arbetsmiljömässiga, säger en pedagog. Om barnen springer och 

är högljudda i sin lek är det egentligen ett problem hos pedagogerna. Vilken toleransnivå 

finns, och utifrån vilka aspekter? Men även här kommer pedagogens tankar på säkerhet in och 

risken för konflikter mellan barnen: 

 Släpper man loss barnen för mycket kan dom ibland gå för långt. Vi har haft konflikter

 med att de använder fula ord, kallar varandra för dumma saker och slår varandra. Då 

 går det över trygghetsgränsen. (Pedagog B) 

En pedagog poängterar betydelsen av en närvarande pedagog för att minimera riskerna för 

konflikter: 

För att fånga upp eventuella problem måste jag hålla mig nära barnens lek. Då kan jag 

se om det är något barn som blir utanför i leken. Då har jag den kompetens att jag kan 

gå iväg och leka något annat med barnet istället för att bara stå och titta på. Ofta har 

man koll på vilka grupperingar som brukar hamna i svårigheter, då har man dom under 

uppsikt. (Pedagog A) 
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Riskerna pedagogerna ser är antingen sedda utifrån säkerhet, konfliktrisk, arbetsmiljö eller 

frånvarande pedagoger. Alla dessa moment bör minimeras och uppmärksammas om de skulle 

inträffa, och det gör de uppenbarligen. Om leken går överstyr, vari ligger problemet då? 

Pedagogerna är inte tillräckligt många för att finnas på alla ställen där det förekommer lek. 

Den väl fungerande leken kanske får väljas bort för att pedagogen ska kunna observera en lek 

där det finns risk för att de sociala lekreglerna inte fungerar. Pedagogen får hela tiden stå för 

avvägningen var den ska befinna sig och känslan av att inte hinna med kan infinna sig. 

Granberg (2004) för fram att pedagoger kan i sådana lägen komma överens om att fördela 

ansvaret utifrån olika roller. Detta för att kunna känna att man som pedagog har möjlighet att 

ägna sig åt en barngrupps lek för att man vet att kollegan ser till övriga gruppen (Granberg 

2004, s. 111). Pedagogens toleransnivå tas också upp, vilka lekar tillåts och de som inte tillåts 

bör få en förklaring till varför. Det kan vara att barnens lek håller till inom en lekram som är 

betydligt större än vad pedagogen anser vara möjligt utifrån rådande omständigheter. Om det 

förs en dialog med barnet om varför en del lekar inte är lämpliga just där och då, får barnen en 

annan förståelse till varför de stoppas i sin lek. Knutsdotter Olofsson (1996) kallar detta för 

kaostolerans. Pedagogernas toleranströskel för oordning och stökighet är olika (Knutsdotter 

Olofsson 1996, s. 116). Det är inte alltid pedagoger förstår sig på de lite kaosartade lekarna 

och anser att det inte är en lek att bara springa omkring. 

 

En fri lek utan närvarande pedagoger blir till slut ingen fri lek. Detta är min tolkning utifrån 

en av pedagogernas farhågor om pedagoger ställer sig utanför barnens lek och inte är 

medveten om vad som händer i leken.  

 

7.2 Observationer av den fria leken 

Jag har valt ut några observationstillfällen som jag här nedanför kommer att presentera. Dessa 

utspelar sig i olika miljöer, vilket jag finner intressant ur den aspekten att det i intervjuerna 

med pedagogerna framkommit att den fria leken ser olika ut beroende på i vilken miljö den 

utspelar sig i. Det är observationer gjorda under en skogsutflykt, i barngruppens fria lek inne 

på avdelningen och slutligen fri lek ute på förskolans gård.  Jag kommer först att göra en 

allmän beskrivning av observationsmiljön för att sedan lyfta några iakttagelser lite extra. 

Analysen av observationerna kommer efter de utvalda händelserna. 
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7.2.1 Skogsutflykten 

Tio barn i åldrarna tre till fyra år, sju pojkar och tre flickor, ska gå tillsammans med två 

pedagoger till skogen. Platsen är väl bekant för barnen eftersom det är hit de oftast går på sina 

utflykter.  

Väl framme i skogen går pedagogerna igenom vilka regler som gäller i skogen. Det är 

regler om hur långa pinnar barnen får leka med, hur höga stenar de får klättra på och 

vilka gränser som finns att hålla sig inom. Den ena pedagogen har tagit med sig en 

lärplatta som hon tänker låta barnen få fota med. Den andra pedagogen och jag följer 

med bort till kojan dit barnen har sprungit. Barnen har blivit inspirerade av morgonens 

brandövning. De leker att de är brandsoldater och att de börjar brinna i kojan som är 

deras hus. En flicka står hela tiden bredvid mig och pedagogen.  
 
”En stubbe finns här.” säger en pojke. Pedagogen som står bredvid säger: ”Ja, den 

kanske du kan laga mat på. Vad blir det för mat?” Pojken svarar: ”Jag grillar, det blir 

pasta.” Pedagogen svarar: ”Kan man grilla pasta? Jaha, okej det kanske man kan”. 

Konversationen mellan pedagogen och barnet fortsätter angående maten som lagas och 

pedagogen erbjuds även att smaka. Plötsligt hör jag pedagogen ropa: ”Nej, nej, nej. Hur 

lång är den där pinnen?” Barnet svarar: ”Det är en brandsläckare.” Pedagogen säger då 

att barnet får ha den på marken. Leken med pinnarna fortgår och snart igen hörs 

pedagogen säga: ”Nej, inte ha sönder kojan, du kan inte slå på den sådär.” Pojken som 

hade pinnen slår lite lösare samtidigt som han tittar på pedagogen som sagt till. Barnens 

lek i kojan fortgår.  

 

Jag frågar flickan som står bredvid mig och pedagogen, om inte hon vill vara med de 

andra i kojan. Hon skakar bara på huvudet. Pedagogen berättar då för mig att hon, 

flickan, brukar ha svårt att leka, hon brukar inte vilja göra någonting. Pedagogen som 

hittills stått vid kojan går nu iväg och fram till några andra pedagoger som kommit till 

skogen med sin barngrupp. De står tillsammans i en liten klunga och samtalar medans 

barnen leker vidare i kojan.  Den ensamma flickan står kvar vid mig och jag frågar 

återigen efter en stund om hon inte vill vara med i leken, men får ett nekande svar. Jag 

föreslår att hon kan gå till två andra flickor och se vad de leker. Flickan gör antydningar 

om att vilja gå bort till flickorna men verkar osäker. Jag frågar om hon vill att jag ska 

följa med. Då tar hon mig genast i handen och nickar. Vi går bort till flickorna och jag 

lämnar därmed leken vid kojan.  

Pedagogen intar en övervakande roll för att ha kontroll över barngruppen. Hon ställer sig vid 

den mest aktiva leken för att hon har erfarenhet av att leken där kan behöva en pedagog 

närvarande. Det är inte alltid lekens regler, de sociala lekreglerna, uppfattas lika av alla 

medverkande varav leken kan behöva extra vägledning emellanåt. Vid några tillfällen anser 

pedagogen att det är nödvändigt att stoppa barnens lek med pinnar för att inte någon ska göra 

sig illa. När barnen får möjlighet att leka fritt blir de ändå styrda en del av pedagogens 

tillsägelser vid lek med pinnar. Jag tror att tillsägelser ibland kan komma utan att egentligen 

behövas, bara för att vi som vuxna vet vad som skulle kunna hända. För mycket styrning och 

tillsägelser kan ta död på barnens lek och som barnen sade om pinnarna de lekte med: ”Det är 

en brandsläckare”. Pinnen hade ett syfte i leken och att det viftades med den. Om pedagogen 
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hade varit mer medveten om barnets lek, läst av lekens ramar, kunde de negativa 

tillsägelserna minskas även om dessa tillsägelser endast är till av välmening. Ett visst 

engagemang förekommer i barnens lek där pedagogen kommunicerar lite över vad barnen gör 

och att ett barn ”bjuder pedagogen på mat”. Pedagogens försök med att få med den stilla och 

tysta flickan vid vår sida kommer efter en fråga från min sida om flickan inte vill vara med i 

leken. Pedagogen har varit med om detta flera gånger tidigare och det känns som att 

pedagogen mer eller mindre har gett upp att flickan ska komma igång och leka. Dock märker 

jag sedan att med en stöttande hand från mig som vuxen vill flickan leka. Kan skogen bli ett 

andningshål för pedagogerna i den annars så styrda verksamheten? När en lek flyter på utan 

problem kan man som pedagog passa på att få ägna sig åt att iaktta leken utan några speciella 

avseenden. Flickan som inte leker, hon behöver stöttning för att komma in i leken, att finna de 

rätta koderna att ta sig in i leken. Grunden för att ett barn ska kunna hänge sig åt leken är att 

det känner sig tryggt. Knutsdotter Olofsson (2003) skriver att det är på den vuxnes ansvar att 

se till att alla barn får leka (Knutsdotter Olofsson 2003, s. 87). Vi behöver gå in i leken och 

vara stödjare, igångsättare och medlekare. Lek uppstår inte alltid av sig själv utan behöver 

uppmuntran och ges näring. Leken behöver vuxna som pratar lekens språk (Knutsdotter 

Olofsson 2003, s. 118). Barnen kan ibland behöva lockas till lek. 

 

7.2.2 Innemiljön – fri lek inne på avdelningen 

Jag är inne på avdelningen en morgon och sätter mig centralt så att jag kan observera så 

mycket som möjligt av händelserna. Vid ett bord sitter en vikarie med två pojkar som bygger 

med lego. Två pedagoger står och pratar med varandra, rätt centralt belägna. Tre barn, två 

flickor och en pojke, sitter vid ett annat bord och ritar. Övriga sex barn, fem pojkar och en 

flicka, leker tillsammans. Flera av dem är utklädda till Spindelmannen. 

De utklädda barnen är rätt så rörliga och snabba i sina rörelser, det springs fram och 

tillbaka och även klättras i soffan som finns i rummet där jag sitter. Rösterna är höga. 

När barnens röster stegras och springet ökar säger den ena pedagogen: ”Nää, vad sa vi 

om att springa? Ska ni ha de där kläderna på så får ni leka fint, annars får ni ta av er 

dom.” Barnen tystnar och går iväg och sätter sig i soffan. 

Vid de två borden fortgår aktiviteterna utan att ha påverkats av kamraternas livligare lek. Jag 

hör nu hur den ena flickan som sitter och ritar tillsammans med en annan flicka och en pojke 

säga: 

 ”Vem vill komma hem till mig och leka med Barbie?” ”Jaa”, säger både flickan och 

pojken. ”Nej, det går inte. Du kan inte leka med Barbie för du är ju en pojke.” Pojken 

börjar hävda sin rätt att det kan han visst det. Detta leder till motstridigheter i barnens 
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vidare konversation men den ebbar rätt fort ut. En kommentar som kommer från pojken 

är; ”då får du inte komma på mitt kalas.” 

Miljön inne begränsar barnens fria lek. När de vill ta ut svängarna i sin lek utklädda till 

Spindelmannen och springa mellan rummen blir de tillsagda av pedagogerna att hålla sig på 

ett ställe i sin lek. Lekens ramar får inte vara för stora. Det kan lätt kännas rörigt och ljudligt 

med lekar som förflyttar sig på hela avdelningen. Jag tolkar det som att detta spring är en del 

av deras lek men att den inte passar att ha inne. Barnens springande uppfattas inte alltid av 

pedagoger som en lek. Pedagogerna som samtalar har en övervakande roll medans vikarien 

som sitter tillsammans med barnen som bygger lego har en deltagande roll. Vid bordet där 

barnen sitter och ritar förekommer en ordväxling som ingen pedagog hör. Detta är en aktivitet 

som oftast inte behöver ha en pedagog närvarande men i barnens konversationer kan det 

förekomma konflikter likväl här som i en rörligare aktivitet ute. Här ser vi exempel på det 

som både Gens (2011) och Wood (2013) uttrycker vara risker med den lek som är fri. Vikten 

av pedagogens närvaro är stor, och leken behöver inte förlora sin frihet bara för att pedagogen 

är engagerad i den. 

 

7.2.3 Utemiljön - fri lek på förskolans gård 

Barnen är ivriga att komma ut till den snö som ligger på marken. Jag hör deras samtal och 

glada röster över att det snöar. En pedagog går ut med de barn som först bli färdiga. Övriga 

barn och de andra två pedagogerna kommer ut en stund senare. Barnen grupperar sig rätt snart 

i olika delar av gården. Det är en rätt stor gård som pedagogerna säger kan vara svår att ha full 

överblick över. 

En pojke kommer fram till en pedagog och säger att han och några kompisar vill ta 

fram spadarna. Pedagogen svarar: ”Men kommer du inte ihåg vad som hände igår? Vi 

fick ju ta bort spadarna eftersom flera av er fäktades och slogs med dom igår. Så 

spadarna får vila idag.” Pojken går iväg till sina kamrater och säger: ”Vi fick inte ha 

spadarna”. Barnen går ner på knä och börjar samla ihop så mycket snö det går med 

hjälp av händerna och armarna. De samlar snön i hinkar och går iväg till en liten 

träddunge som ligger lite undanskymt. 

 

Några flickor gungar med hjälp av en pedagog. I ett litet lekhus en bit därifrån sitter två 

flickor och leker. Två pedagoger står och pratar med varandra. 

Två av pedagogerna intar en iakttagande och övervakande roll medan vikarien deltar i barnens 

lek. En pedagog hade föregående dag bevittnat fäktning med spadar vilket föranledde att 

spadarna fick stanna kvar i förrådet denna dag, trots snön som fallit och barnens önskan om 

att få samla ihop snö. Barnen fann dock andra vägar att samla snö på.  Min tolkning blir att de 

på detta vis skulle förstå att det inte var ett önskvärt sätt att leka med spadarna på som de 
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gjort. Trots att denna dag gav helt nya förutsättningar för barnens lek, det fanns snö att skotta 

eller snarare skrapa ihop. Snön kunde ha fungerat som ett ”material” som tillfördes i barnens 

lek så att den skulle utvecklas åt ett mer accepterat användande av spadarna.  

 

7.3 Barn pratar om lek och pedagogens roll 

I följande stycke kommer jag att redogöra för de två olika barnsamtalen. Båda är relativt korta 

och sammanfattas som en berättelse med några blockcitat utifrån samtalen. Min analys 

kommer i direkt anslutning efter varje samtalstillfälle. 

 

7.3.1 Samtal med tre pojkar 

Jag sitter tillsammans med tre pojkar, alla fyra år, inne på avdelningens ateljé. Jag börjar med 

att berätta att jag är på deras förskola för att se hur de har det och vad de leker med. Min 

första fråga till barnen är vad de tycker om att leka med.  

Pojkarna svarar en efter en: ”Jag tycker om att leka med bilar” ”Och jag tycker om att 

leka med dinosaurier, jag har dinosaurier hemma”. Pojken lägger stark betoning och 

låter lite skrämmande när han säger dinosaurie. Den sista pojken svarar lite dröjande: 

”Jag tycker om att leka med, åhh…gosedjur.” Jag frågar om alla dessa saker finns på 

förskolan och det visar sig att det finna inga gosedjur men både bilar och dinosaurier 

finns. ”Fast dinosaurierna har X tagit bort för vi bråkade med dom”, säger en av 

pojkarna. 

 Jag frågar vad barnen tyckte om det, att dinosaurierna togs bort från dem och fick svaret: 

”Det var för att vi slogs med dom”. Vi pratar lite om det här med att slåss och vad vi 

tycker om det. Pojkarna tyckte inte det var bra att pedagogen tagit bort dinosaurierna. 

Jag frågar sedan vad de kan göra för att få leka med dom igen. En pojke svarar att man 

ska vara snäll och inte bråkas. För då kan man göra illa någon, men då kan man säga 

förlåt för det var ju inte med mening, säger pojken. 

Vi pratar vidare och jag frågar om de tycker att de får bestämma på förskolan. Alla tre svarar i 

kör: ”Jaa”. De anser att de får bestämma, men efter lite eftertanke så är det inte alltid de får 

göra det. Här börjar samtalet komma på sidospår och jag lovar att de snart ska få gå och leka. 

Min nästa fråga vi pratar utifrån är vad deras fröknar (det är så barnen kallar pedagogerna) gör 

när de leker.   

Svaren blir att de planerar, de står och pratar lite och ser till så att allting är bra. Men det 

är inga fröknar som leker med dem. Eller jo, de kommer på att X som är vikarie leker 

med dem och att hon är lite busig. I övrigt vill de inte att några ordinarie fröknar ska 

vara med i deras lek, för de är inget roliga. 

Samtalet med pojkarna gav mig lite att tänka på. Framförallt vilken syn de får på 

pedagogerna. Barnen anser att de får bestämma vad de vill leka med på förskola, men att en 
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fröken tagit undan dinosaurierna när de slagits med dom. Här tar pedagogerna bort ett 

material barnen tyckte om att leka med, men i vårt samtal görs inga kopplingar till att det är 

fröknarna som bestämmer. Pedagogerna står i en position av makt gentemot barnet. Längre 

fram i samtalet med pojkarna kommer det fram att de tycker om att leka med X, som är 

vikarie. Barnen talar om övriga pedagoger som en grupp när de säger ”nä, fröknarna ska inta 

leka, bara X för hon är så busig”. Deras ordinarie fröknar är inte potentiella lekkamrater enligt 

barnen. Knutsdotter Olofsson (1996) tar upp om den vuxnes förhållningsätt i relationen till 

barnet. Dialogen mellan pedagogen och barnet kan styra vad barnet får för relation till 

pedagogen (Knutsdotter Olofsson 1996, s 41). Vikarien i detta fall har blivit mer som en 

kompis för barnen och inte så mycket fröken. De ordinarie fröknarna kan ses som lite 

auktoritära från barnens sida sett. De säger till barnen, tar undan saker, avbryter lek och så 

vidare. Det samlas på för mycket negativ kommunikation vilket inte känns lockande för 

barnen.  

 

7.3.2 Samtal med tre flickor 

I mitt samtal med de tre flickorna, fyra år gamla, var vi ute på gården. Vi satte oss lite avsides 

från de övriga och jag berättade för dem precis som jag gjorde för pojkarna varför jag var och 

besökte deras förskola. Jag börjar med att fråga vad de tycker om att leka med. Två av 

flickorna svarar snabbt att de tycker om att leka med leksaker och att gunga. Den tredje 

flickan tänker ett tag, hon kommer sedan på att hon gillar att dansa. Alla dessa saker kan de 

göra på förskolan, säger de. Och de tycker att de får bestämma, dock säger den ena flickan ett 

namn som jag inte uppfattar. Jag frågar vem det är och det visar sig vara en låtsaskompis som 

bestämmer. På frågan vad deras fröknar gör när de leker så svarade de: 

”De står och pratar med varandra eller med barnen” och ”Säger till så att ingen gör illa 

sig”. Slutligen så hade de inga önskningar om att fröknarna skulle var med i deras lekar.  

Flickorna var vid detta tillfälle inte så pratsamma, vilket gjorde det svårt att få igång ett samtal 

om lek. Det blev mest enstaviga svar men utifrån de svar jag fick ser jag likheter från samtalet 

med pojkarna. Även flickorna tyckte att det fick bestämma på förskolan. Vad det gällde deras 

fröknar så var det en övervakande/beskyddande roll de såg pedagogen ha och flickorna var 

inte i behov att pedagogerna fanns med i deras lekar.  
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7.4 Gemensam sammanfattning utifrån de tre metoderna 

Utifrån dessa tre olika perspektiv, pedagogernas, barnens och observationerna är det en 

pedagogroll som kommer upp i alla tre och det är rollen som observatör eller övervakare. 

Både barnen och pedagogerna uttrycker att det är till för säkerhet även om de använder olika 

ordaval.  Barnen säger att fröknarna ser till så att allting är bra och att ingen gör illa sig. De 

står även och pratar med varandra, säger barnen. Pedagogerna ser på sin roll som observatör 

utifrån olika aspekter men säkerheten är en viktig del i den. Jag ser även den rollen i 

observationerna, i alla tre miljöer. En pedagog står vid sidan av leken, antingen för sig själv 

eller tillsammans med någon kollega och samtalar, och har den övergripande blicken över 

barnens fria lek.  

 

Utifrån två av de tre metoderna att samla in material på, observationerna och barnsamtalen, 

får jag intrycket att vikarien är en positiv och möjlig medlekare för barnen. Hon finns hela 

tiden där barnen är. De ordinarie pedagogerna är inte med i barnens lek på det sättet utan mer 

som observatörer vid sidan av.  

 

Den fria leken finns, det kan jag se utifrån alla tre perspektiv. Pedagogerna berättar hur de ser 

på den fria leken och en del av det de berättar kan jag se även i mina observationer. Miljön är 

annars en bidragande orsak till varför den fria leken inte kan få blomma fullt ut. Jag ser att 

barnen gärna vill leka lekar inne som pedagogerna tycker passar bättre ute. Något som man 

kan tänka på då, är att organisera miljön på ett sätt som minimerar förbuden. Barnen tycker 

ändå att de får bestämma vad de vill leka med.  

 

8. Diskussion 

Studiens syfte var att genom en etnografisk ansats undersöka vilken roll och plats den fria 

leken har i en förskola, och vilken roll pedagogerna har i den fria leken. För att få en vidare 

förståelse för den fria leken valde jag att även göra observationer av en grupp barn och dess 

pedagoger. Jag kommer här att föra en diskussion med stöd av tidigare forskning om vad som 

framkommit i analysen och söka efter svaren på mina forskningsfrågor.  

 

Den fria leken som ett idag använt begrepp ställer jag mig efter denna studie frågande till. 

Pedagogerna har en uppfattning vad begreppet ”fri lek” står för, men i deras svar kan jag tyda 

att det inte är ett begrepp de använder sig av i samtalet om verksamheten på förskolan. Utifrån 
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frågan om hur pedagogerna förhåller sig till den fria leken, vill jag påstå att pedagogerna är 

personligen positivt inställda till den fria leken. Det finns tid för barnens egna lek och den 

värdesätts av pedagogerna. De värnar om leken och att den ska ägas av barnen. Men får den 

fria leken komma till sin rätt och får den det utrymme pedagogerna själva anser att den bör 

ha? Av resultatet att döma tycker jag inte att den verkar få göra det på den aktuella förskolan, 

för jag kan inte generalisera allmänt utifrån endast en undersökt förskola. Men för att se sig 

vidare omkring kopplar jag påståendet ovan till Whitebreads (2013) studie om vikten av den 

fria leken där han för fram åtta länders syn på den fria leken. Kontentan av den studien blev 

bland annat att tiden för den fria leken reduceras till förmån för undervisning och lärande. 

Precis vad flera av pedagogerna anser i min studie. Den fria leken anses få finnas till i 

mellanrummen mellan det planerade och rutinerna på förskolan. Och ska då leken få vara fri 

från styrning och lärande? Det sker ett lärande hela tiden för barnen, men som flera pedagoger 

uttryckte sig, synliggörs inte lärandet på samma sätt i den fria leken som i projektarbeten. 

Øksnes (2011) anser att när barnen leker ska de få vara i leken och leka för att det är roligt, 

inte för att lära sig något speciellt. Den frihet barnen har haft att kunna leka vad de vill utan 

att pedagogerna ska lägga in ett lärande i allt de gör är på väg förbi (Øksnes 2011, s. 101). 

Øksnes (2011) vill lyfta leken som något som bara händer, något som inte kan kontrolleras 

eller styras i en bestämd riktning (Øksnes 2011, s. 181). Jag tänker här att det inte behöver 

vara svart eller vitt, att hela tiden se ett lärande i allt som görs eller att bara låta leken vara helt 

fri. Jag anser att en lagom dos från båda håll vore rimligt. Låt oss tänka att det finns barn som 

inte visar något som helst intresse för den planerade verksamheten, projektarbeten, men har 

ett starkt driv för leken där fantasin får flöda fritt. Då måste leken tas tillvara som ett tillfälle 

för lärande, men behöver nödvändigtvis inte vara styrt av en pedagog, utan mer observerat av 

en pedagog som ser hur barnets intresse för leken utvecklar och utmanar barnet. Lillemyr 

(2013) anser att lek och lärande har nära relation till varandra men att de är av olika karaktär. 

För barnet är målet med leken att få leka, den är viktigt i sig utan att vara ett medel för något 

annat (Lillemyr 2013, s. 29). Pedagogen måste här ändå vara uppmärksam på vilken betydelse 

leken har för barnets utveckling. Pedagogerna behöver ha en grundkompetens menar Lillemyr 

(2013) om man ska arbeta med omsorg, lek och lärande som ett helhetsperspektiv. 

 

I läroplanen för förskolan (Skolverket 2016) står det om leken och dess betydelse för barns 

utveckling och lärande. Miljön ska inspirera till utforskande och lek, och barnen ska få möta 

vuxna som engagerar sig i samspelet med barnet och barngruppen. Här spelar pedagogens roll 

in, som pedagog måste man kunna känna av i barnens lek vilken roll som är lämplig just då. 
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Pedagogen måste ha den här fingertoppskänslan för vad som är lämpligt just i den specifika 

situationen, att vara lyhörd för barnens leksignaler. En av pedagogerna jag intervjuade lyfte 

sin största farhåga, att pedagogen skulle tappa sitt uppdrag och ansvar i barnens fria lek. När 

pedagogen inte är medveten om vad som händer i leken. Denna pedagog som sade detta hade 

många års erfarenhet i yrket och varit med om förändringarna och utvecklingen i förskolan. 

Hon var mån om leken som väsen, att få vara just lek, samtidigt som hon var medveten om 

lekens betydelse för barnens utveckling. Knutsdotter Olofsson (1996) beskriver att det kan 

räcka med att bara sitta ner där barnen är i sin lek, till exempel i sandlådan. Barnen kan leka 

olika saker men bredvid varandra och vara många samtidigt. De kommer till pedagogen och 

visar saker eller frågar om hjälp, pedagogen är en trygghet som sitter med i leken (Knutsdotter 

Olofsson 1996, s. 208). Både Knutsdotter Olofssons (2003) forskning och rapporten från 

Skolinspektionen (2016), visar att det är få pedagoger som verkligen är med vid barnens lek. 

Kan det verkligen vara så illa som Ingemar Gens uttrycker i sin debattartikel, av ren lathet? 

Det som Gens (2011) lyfter i sin artikel, att det finns rangordning, uteslutning och tendenser 

till mobbing i den fria leken, gör även Wood (2013) till ett orosmoment över den fria lekens 

pedagogik. De ser riskerna i att släppa barnen fria i leken. Gens går till relativt hårt angrepp 

och tycker att den fria leken ska helt strykas från förskolans agenda. Wood, som grundar sina 

påstående på en studie hon gjort på en förskola i England, menar snarare på att pedagogerna 

måste bli medvetna om riskerna som finns om barn släpps fria i leken. Riskerna som bland 

annat kan innebära konflikter, utanförskap och maktstrukturer, är argument nog för att 

pedagogerna måste engagera sig i den fria leken. I vissa miljöer är det lättare för barnen att 

leka mer undanskymt, precis som en pedagog lyfte i intervjun, och där kunde det förekomma 

bråk och hårda ord mot varandra. Där blir det extra viktigt för pedagogerna att finnas till. 

 

Vad tycker då barnen själva att deras fröknar, pedagogerna, ska göra när de leker? Som det 

framkom i samtalen med barnen ansåg de att pedagogerna stod och tittade på, och såg till att 

ingen gjorde sig illa. De pratade även med varandra, sade barnen. Detta är barnens 

uppfattningar, som de ändå verkar nöjda med. De vill inte att deras fröknar ska vara med i 

deras lekar. Endast vikarien ville de ha med i leken, det är även den personen jag sett i mina 

observationer varit mest med barnen. I analysen efter barnsamtalen tar jag upp vilken relation 

barnet har till pedagogerna. När de mestadels förknippar pedagogerna med tillsägelser och 

övervakning, ser de inga potentiella lekkamrater i sina fröknar. En pojke säger till och med att 

de inte är något roliga. Detta är en varningssignal anser jag, om något barn säger så. 

Pedagogerna är med barnen en stor del av deras vardag, och om dessa synpunkter finns hos 



40 

 

barnen bör en ändring i verksamheten ske. Jag tänker mig att detta kan ha att göra med det 

som pedagogerna tidigare har sagt, att de inte hinner vara med i barnens lek i den utsträckning 

de skulle vilja. Den fria leken förekommer vanligtvis när det är färre antal pedagoger, vilket 

kan göra det svårt för pedagogerna att gå in i en lek och stanna där. Därav blir det oftast att 

pedagogerna intar en roll som övervakare av barnens fria lek, som i sin tur kan tolkas negativ 

med tanke på de tillsägelser som förekommer. Samtalet som förekommer mellan barn och 

pedagog måste bestå av mer än bara tillsägelser, det måste till en dialog och ett engagemang 

som gagnar barnet och dess lek. Som Knutsdotter Olofsson (1996) säger, pedagogerna ska 

inte bara var på förskolan för att ha ett arbete, utan för att ge barnen en bra start i livet och 

vara medvetna om att de påverkar barnens liv med sitt förhållningssätt (Knutsdotter Olofsson 

1996, s. 42). 

 

För att hålla leken vid liv och minimera riskerna för konflikter och utanförskap, som bland 

annat Wood har uppmärksammat genom sin studie, är det bland annat nödvändigt att hålla en 

öppen och rak kommunikation i arbetslagen över vikten av pedagogens roll i barnens fria lek. 

I studien gjord av Yang (2013), framkommer liknande resultat över vilken roll pedagogerna 

intar i den fria leken, som det har gjort i min studie. Pedagogerna använde den roll som leken 

krävde i den aktuella situationen. I Yangs studie jämfördes dessutom kommunalt och privat 

drivna förskolor, och hon såg där en skillnad i pedagogernas förhållningssätt till sin roll i 

leken. I de kommunala förskolorna följdes leken upp med vägledning och interaktion, och 

pedagogerna såg till att barnen nådde de uppsatta målen. Även här drar jag paralleller till min 

studie där förskolan arbetar efter strävansmålen som finns i läroplanen, och att det ska göras 

på ett lustfyllt och utvecklande sätt för barnen. Utifrån mitt resultat av intervjuerna med 

pedagogerna ser jag en vilja hos pedagogerna att vara mer närvarande i leken men att tiden 

inte räcker till. Men vad är det då som tar deras tid i anspråk? Utifrån pedagogernas svar 

verkar det vara så att det som prioriteras på förskolan idag är barnens utforskande och lärande, 

oftast genom projektarbeten. Jag tror, som jag även tidigare har nämnt, att det måste gå att 

finna en medelväg eller gemensam väg mellan leken och lärandet. I den fria leken kan mycket 

utvecklas. Vi har fått ta del av både positivt och negativt utifrån tidigare forskning, och en bra 

utgångspunkt för en fungerande lek är att ha en gemensam leksyn. Leken är inte bara på lek. 

Leken är barnets liv. 

 

Utifrån ovanstående diskussioner kan man se att pedagogernas roll skiftar utifrån barnens 

lekar och dess miljöer. Pedagogerna anser att miljön blir mer tillåtande ju ”längre ut” leken 
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utspelar sig, och att pedagogens roll kan variera beroende på vilka barn det är som leker och 

utifrån lekens karaktär. Jag håller med om att miljön har en påverkan på barnens fria lek, inne 

på förskolan får barnen inte lika stor möjlighet att göra det som de helst skulle vilja göra. De 

stoppas ofta av pedagogerna för att deras lekar tagit för ”stor plats” i anspråk, både i yta men 

även ljudmässigt. Dessa lekar kan lämpa sig bättre ute på förskolans gård, där barnen har 

större rörelsefrihet. Men även här förekommer begränsningar för barnens lek, ofta på grund av 

säkerhet men även utifrån mer med tanke på lekmaterialets egenskaper. Om barn leker med en 

leksak på annat sätt än vad det är tänkt från början, är det vanligt att de blir tillsagda att leka 

som man ska med leksaken. Detta blir en balansgång att förhålla sig till. Barnen ser andra 

möjligheter i leksaken, de utvecklar sin kreativitet och fantasi medan pedagogerna ser till 

leksakens livslängd och säkerhet.  

 

Utifrån empirin som framkommit i min studie och utifrån tidigare forskning som jag tagit del 

av, ser jag till den största delen en positiv inställning till den fria leken. Det är viktigt att 

pedagogerna har en stor medvetenhet om lekens betydelse för barnen, och även deras egen 

betydelse för lekens varande på förskolan. Ett ämne väl värt att åter belysa och föra fram 

jämsides med dagens fokusering på lärande.  

 

8.1 Metoddiskussion 

Valet av denna metod, etnografisk studie, har gjort att jag fått ett starkt empiriskt material 

genom att jag valt forska i problemet utifrån tre olika perspektiv: pedagogernas, barnens och 

observationerna. Eftersom jag hade en begränsad tid att samla in materialet var det 

nödvändigt att jag begränsade mig och hade en plan för hur mycket material jag behövde. 

Trots detta har det blivit mycket material att gå igenom, vilket varit tidskrävande samtidigt 

som jag anser det ha gett en vidare förståelse för problemet.  

 

Vid barnsamtalen kunde en annan konstellation av barn eventuellt bidragit till ett annat slags 

samtal. Det är en avvägningsfråga vilka barn som passar ihop och ger det mesta i ett 

gemensamt samtal. Vid detta tillfälle var valet inte mitt utan pedagogens eftersom det var 

svårt för mig att avgöra vilka barn som kunde vara bra att ha ihop. 

 

Om jag skulle göra om denna studie, hade det bästa varit att göra studien på en avdelning och 

där få med alla pedagoger i intervjuerna och alla barn i observationerna. Detta kräver dock 

mer tid än vad jag hade tillgång till. 
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9. Vidare forskning 
 

Under studiens gång har mitt intresse för den fria leken vuxit ännu mer. Om jag hade haft mer 

tid hade jag velat föra in barnens perspektiv mer än vad det blev nu. Därav skulle en vidare 

forskning av den fria leken kunna vara att studera barnens egentliga inflytande i den fria 

leken. Vad ser barnen som sin egen lek och vilken lek är styrd av de vuxna? Och hur mycket 

tycker barnen att de kan påverka den fria leken? En studie som helt utgår från barnens 

perspektiv på den fria leken. 
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Intervjufrågor - pedagoger 

1. Vad heter du? 

2. Hur många år är du? 

3. Hur länge har du jobbat i förskolan? 

4. Vad har du för utbildning? 

5. Vad är fri lek för dig?  

6. Hur ser du på din roll i den fria leken? 

7. När på dagen förekommer det fri lek på din förskola? 

8. Vad för sorts lek är inte fri? 

9. Ser du någon skillnad på den fria leken beroende på i vilken miljö den utspelar sig?  

T ex ute eller inne. Utveckla. 

10. Anser du att den fria leken har samma värde som övriga aktiviteter i förskolan? 

Utveckla. 

11. Ser du något problem med fri lek? 

12. Är det något du själv vill berätta om den fria leken? Tankar som kommit upp under 

samtalet. 
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Barnsamtal 

 Vad heter ni? 

 Hur många år är ni? 

 Vad tycker ni om att leka med? 

 Tycker ni att ni får bestämma på förskolan? Vad får ni i så fall bestämma? 

 Vad gör fröknarna när ni leker? 

 Vill ni att fröknarna ska vara med och leka med er? 
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Uppsala 2016-10-12 

 

Hej pedagoger på X förskola! 

 

Jag är student på det erfarenhetsbaserade förskollärarprogrammet vid Södertörns högskola. 

Denna sista termin på utbildningen skriver jag ett examensarbete som omfattar en mindre 

undersökning som är relevant för förskolans praktik och mitt kommande yrke som 

förskollärare. Studien kommer att handla om den fria leken. Syftet med uppsatsen är att jag 

vill undersöka hur pedagoger talar om den fria leken och dess betydelse för barnet. 

 

För att samla in material till studien skulle jag gärna vilja besöka er verksamhet någon dag 

under vecka 42 (tisdag-fredag) alternativt vecka 43 (tisdag, onsdag eller fredag). Jag skulle då 

vilja intervjua ett antal pedagoger och då använda mig främst av ljudupptagning för att på så 

sätt kunna lägga full fokus på samtalet. Eventuellt behöver jag också göra någon observation 

under den fria leken och kommer då föra fältanteckningar. För detta behöver jag 

vårdnadshavares medgivande och kommer då behöva hjälp från er med att be dem skriva 

under ett samtycke som jag har. De kommer även att få ett brev liknande detta. 

 

Genomförandet av uppsatsen är reglerat av etiska riktlinjer som rör tystnadsplikt och 

anonymisering. Detta betyder att barnets, familjens, personalens och förskolans identitet inte 

får avslöjas. Det insamlade materialet avidentifieras och inga register med personuppgifter 

kommer att upprättas. Materialet kommer inte att användas i något annat sammanhang utan 

bara i det egna analysarbetet. Den färdiga uppsatsen kommer sedan att publiceras digitalt 

genom publikationsdatabasen DiVA. 

 

 

Kontakta gärna mig eller min handledare för ytterligare information!  

 

 

Vänliga hälsningar,  

Anna Strandberg 

 

 

XXXX-XXXXXX 

anna01.strandberg@student.sh.se 

 

Linda Murstedt (handledare) 

Södertörns högskola 

XX-XXX XX XX 

linda.murstedt@sh.se 
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Hej föräldrar på X förskola! 

 

Jag är student på det erfarenhetsbaserade förskollärarprogrammet vid Södertörns högskola. 

Denna sista termin på utbildningen skriver jag ett examensarbete som omfattar en mindre 

undersökning som är relevant för förskolans praktik och mitt kommande yrke som 

förskollärare. Studien kommer att handla om den fria leken. Syftet med uppsatsen är att jag 

vill undersöka hur pedagoger talar om den fria leken och dess betydelse för barnet. 

 

För att samla in material till studien skulle jag gärna vilja besöka er verksamhet någon dag 

under vecka 42 eller 43. Jag kommer intervjua ett antal pedagoger. Jag behöver också göra 

några observationer under olika lektillfällen och kommer då föra fältanteckningar.  

 

Genomförandet av uppsatsen är reglerat av etiska riktlinjer som rör tystnadsplikt och 

anonymisering. Detta betyder att barnets, familjens, personalens och förskolans identitet inte 

får avslöjas. Det insamlade materialet avidentifieras och inga register med personuppgifter 

kommer att upprättas. Materialet kommer inte att användas i något annat sammanhang utan 

bara i det egna analysarbetet. Den färdiga uppsatsen kommer sedan att publiceras digitalt 

genom publikationsdatabasen DiVA. 

 

Med detta brev vill jag be om ert medgivande för ert barns deltagande i studien. All 

medverkan i studien är frivilligt och kan avbrytas när som helst, även efter att 

materialinsamlingen har påbörjats. Om ni samtycker till studien fyller ni i bifogat formulär. I 

sådant fall kommer även barnen att bli åldersadekvat informerade om studien och de ges då 

också möjlighet att besluta om sitt eget deltagande.  

 

Kontakta gärna mig eller min handledare för ytterligare information!  

 

Vänliga hälsningar,  

Anna Strandberg 

 

 

XXXX-XXXXXX 

anna01.strandberg@student.sh.se 

 

Linda Murstedt (handledare) 

Södertörns högskola 

XX-XXX XX XX 

linda.murstedt@sh.se 
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Formulär för samtycke till deltagande i studie.  

 

 

 

 

Jag/vi samtycker till att mitt/vårt barn deltar i studien. 

 

 

 

 

 

Barnets namn: …………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

Vårdnadshavares namnunderskrift/er………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Formuläret återlämnas till förskolan. Om du/ni inte samtycker till att medverka i studien så 

bortse från detta brev.  

 

 

 

 


