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Abstract 

My essay is describing a dilemma of my own experience, of how you as a teacher should 

relate to the children´s free play at preschool and how you as a teacher relate to children´s 

invitations to play. The dilemma consists of whether preschool teachers should be participants 

in the children´s free play or merely be present at the side of the play and also what impact the 

teacher´s authority has in children´s free play. In the essay, I explore the concept of “free 

play”. 

 

The purpose of my essay is to highlight the different perspectives of free play and the 

teachers' participation. I do that by reflecting in terms of the scientific essay. The questions I 

have formulated based on my dilemma is: 

- Do I, as a teacher, have something to contribute with in the children's free play? 

- Am I, as a teacher, an authority that interferes with children's free play and makes them 

adapt to my rules or can I instead serve as a support and inspiration in the free play without 

the play taking place on my terms? 

- What is actually free play? 

 

Keywords: Free Play, Play, Preschool, Preschool children, Play research, Preschool teacher, 

Authority 
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Sammanfattning 

Min essä beskriver ett eget upplevt dilemma om hur man som pedagog bör förhålla sig till 

barnens fria lek på förskolan och hur man som pedagog förhåller sig till barns 

lekinbjudningar. Dilemmat består i huruvida pedagoger bör vara deltagare i barnens fria lek 

eller endast finnas närvarande vid sidan om leken och vilken påverkan pedagogens auktoritet 

har på barns fria lek. I essän undersöker jag också begreppet ”fri lek”. 

 

Syftet med min essä är att belysa de olika perspektiven av fri lek och pedagogers medverkan. 

Det gör jag genom att reflektera i form av den vetenskapliga essän.  Frågeställningarna jag 

formulerat utifrån mitt dilemma är: 

- Har jag, som pedagog, något att tillföra barnens fria lek?  

- Är jag, som pedagog, en auktoritet som stör barnens fria lek och får dem att anpassa sig efter 

mina regler eller kan jag istället fungera som ett stöd och inspiration i den fria leken utan att 

leken sker på mina villkor?  

- Vad är egentligen fri lek? 

 

Nyckelord: Fri lek, Lek, Förskola, Förskolebarn, Lekforskning, Förskollärare, Auktoritet 
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Min berättelse.  

Det är en klar och lite kylig septembermorgon. Ännu har det inte blivit frost men jag kör bilen 

lite extra försiktigt, för man vet ju aldrig om det kan finnas någon underkyld fläck på 

vägbanan som blivit isig under natten. När jag kliver ur bilen på parkeringen ser jag hur den 

bleka solen letar sig fram mellan molnen. Jag fylls av lust och förväntan inför dagen. Tänk att 

lite sol genast får mig att se hur vackert allting är. Solen glittrar i lönnarnas lövverk. Där finns 

nattens dagg kvar och morgonens solstrålar får lövens vackra höstfärger att lysa och glittra. 

Medan jag står och beundrar höstlöven hör jag Agnes röst ”Där är Mona!”. Jag tittar mot 

förskolegårdens staket och där hänger Agnes över staketpinnarna och vinkar till mig. Jag 

vinkar tillbaks och ser några barn till som kommer springande mot staketet. Det är Elliot och 

Samuel. De ropar i munnen på varandra ”Ska du vara här idag?” och ”Kan du leka med oss?”. 

”Javisst” svarar jag. Jag hinner inte ens in genom grinden förrän det hänger några barn runt 

varje ben. ”Hej, hej!” säger jag. Barnen kramar mina ben och jag försöker krama tillbaks men 

min väska halkar ner från axeln, stöter till några av barnen innan den faller ner på marken. 

”Oj, oj, oj gick det bra? Nu får ni släppa mina ben så jag kan gå in och lämna min väska” 

säger jag medan jag försäkrar mig om att ingen gjorde sig illa. Men det verkar inte så för 

barnen bara skrattar. Jag börjar gå mot förskolans ytterdörr med några av barnen i släptåg. 

 

När jag kommer ut igen står Agnes, Samuel, Elliot och några till av de äldre barnen utanför 

dörren och väntar. Jag hinner inte ens ut förrän Samuel säger ”Kan vi leka kurragömma?” Jag 

hälsar i förbifarten på de andra pedagogerna och registrerar att en av dem står med 

närvaropärmen och pennan och prickar av barnen som anländer. En annan pedagog sitter på 

sandlådskanten med de yngre barnen som leker i sandlådan. En tredje pedagog plockar ut 

bollar från förrådet som hon rullar ut på gården. Den fjärde pedagogen, min handledare, står 

vid grinden och pratar med en förälder som precis har lämnat sitt barn på förskolan. ”Javisst” 

svarar jag på Samuels fråga och fortsätter ”Vilka vill vara med?” ”Jag” skriker fem barn. Jag 

samlar ihop Samuel, Elliot, Agnes, Elise och Tim och ber Samuel som initierade leken att 

förklara för oss hur leken ska gå till. Han hinner knappt börja prata förrän både Agnes och 

Elliot avbryter och pratar i munnen på varandra. Jag ber dem vänta med det de vill säga tills 

Samuel pratat klart. När Samuel är färdig frågar jag Agnes vad det var hon ville säga. Hon 

säger ”Kan vi inte leka banankull istället?” ”Neeeej!” skriker Samuel, Elliot, Elise och Tim. 

Jag förklarar för Agnes att de flesta barnen vill leka kurragömma och frågar om hon vill vara 

med ändå. Det vill hon. Sedan frågar jag Elliot vad han ville säga. Han svarar ”Jag vill inte 
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räkna”. ”Inte jag heller” ropar de fyra andra barnen. ”Vem ska räkna då?” frågar jag med 

glimten i ögat. ”Du” säger Samuel och de andra stämmer in i kör. Jag börjar skratta eftersom 

jag visste vad de skulle svara. Jag frågar hur långt jag ska räkna. ”Till 10” säger Tim. ”Hinner 

ni gömma er då?” frågar jag. ”Nä, 20” säger Agnes och Samuel. ”Ja, 20 är bättre” säger Tim. 

Jag börjar räkna och barnen springer åt alla håll. Under lekens gång kommer fler och fler barn 

och vill vara med. De yngsta barnen vill gå tillsammans med mig och leta. Först räknar vi 

högt till 20 sedan går vi tillsammans på ett långt led och håller varandra i händerna och letar 

efter de äldre barnen som gömt sig. Jag låter de yngre barnen upptäcka var de äldre gömt sig 

och säger bekräftande ”Ja, titta där är ju Elise” när de pekar på Elises gömställe. 

 

Senare på dagen har jag samtal med min handledare. Hon tycker inte att jag ska delta så 

mycket i barnens lekar. Hon menar att som pedagog är jag alltid en auktoritet.  Hon ser 

pedagogers lek med barnen som ett hinder för barnens spontana lek, därför att pedagogen 

alltid är en auktoritet som barnen rättar sig efter. Hon tror barnen kommer att försöka anpassa 

leken efter mig som är pedagog och inte interagera med varandra på samma sätt. ”Om barnen 

frågar om du vill leka, pröva att säga: Fråga Kalle om han vill leka kurragömma med dig 

istället!” säger hon och vill att jag ska avleda barnen från att leka med mig. Hon tycker inte 

heller att det är bra att vi leker över hela gården. Det blir för mycket spring och en orolig 

stämning för dem som inte vill vara med och leka kull. De som inte vill vara med kan också 

känna sig exkluderade från leken när så många av de andra barnen är med och leker. De yngre 

kanske kan krocka med någon av de äldre barnen som springer runt vid sandlådan. ”Kanske ni 

kan hålla er på den bortre delen av gården där det är lite skogigt” föreslår hon.  

 

Nästa gång jag praktiserar på förskolan är pedagogerna utplacerade på ungefär samma ställen 

som innan och jag tänker att jag kan gå upp mot skogsdelen av gården för just där befinner sig 

ingen annan pedagog. Där uppe leker Fia tillsammans med Lovisa och Ester. De hoppar på 

några stubbar som finns där. Plötsligt ramlar Ester och slår i armen mot stubben. Hon blir 

både smutsig och lite ledsen så jag lyfter upp henne i knät och sätter mig med henne på en av 

stubbarna. När jag borstat bort jord och löv och blåst på armen frågar jag om det känns bättre. 

Jag ser att hon småler men hon säger ”Näe” och jag förstår att det är för att hon tycker det är 

mysigt att sitta i knät och gärna vill sitta kvar. ”Då får jag väl blåsa ännu mer” skojar jag och 

blåser på armen igen och kramar om henne. Då låtsasramlar både Fia och Lovisa och får ont 

på olika ställen. ”Oj, oj, oj, jag tror att vi måste åka till sjukhus med er allihop!” säger jag på 

skoj. Jag hjälper barnen att lägga sig på olika stubbar och säger ”Här är sjukhuset”. Jag låtsas 
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linda bandage runt armar och ben på dem. Plötsligt hoppar Fia ner från stubben och säger att 

hon är en doktor. Hon ska ge Lovisa och Ester varsin spruta, för det har hon fått när hon var 

hos doktorn. Hon tar en liten träpinne och trycker mot armen på Lovisa och sedan på Ester. 

Jag ser att hon trycker ganska hårt och säger till henne ”Tryck inte för hårt för då gör det ont”. 

”Det gör ont att få en spruta” svarar hon. Jag förklarar att jo, så är det ju men det är här är en 

lek och bara på låtsas. Att leka ska vara roligt. Om det gör ont att leka blir det inget roligt och 

då vill ingen vara med i den leken. Fia trycker lite försiktigare. Nu kommer fler barn och vill 

vara med i sjukhusleken. Plötsligt har Otto brutit benet och måste gipsas och Agnes har slagit 

i huvudet och måste ta både huvudvärkstabletter och få bandage. Lovisa vill vara 

sjuksköterska istället för patient och hon vill att jag ska vara sjuk. ”Vad har jag för sjukdom?” 

frågar jag. ”Du har ett sår på benet” svarar Lovisa och försöker att lägga löv, som ska 

föreställa plåster, på mitt ben. ”Aj, aj, aj” gråter jag. Lovisa försöker lägga på mer löv. ”Jag 

måste nog ha en spruta eller tabletter också” säger jag. Min gråt lockar dit fler barn som också 

vill vara patienter, doktorer och sjukskötare.  

 

På mitt nästa handledarsamtal säger min handledare återigen att jag ska försöka att inte leka så 

mycket med barnen. Jag förklara att jag i leken inte försöker vara auktoritär utan att barnen får 

ta initiativ till vad vi ska leka och ha för roller och jag följer leken och barnens initiativ. Jag 

argumenterar för att jag låter barnen styra den fria leken och jag bara är en deltagare som 

rättar mig efter deras regler så länge inte någon blir utsatt för kränkning, det uppstår 

konflikter, någon skadar sig, utsätter sig själv eller andra för fara. Då går jag naturligtvis ur 

lekrollen och blir pedagog igen och använder min auktoritet för att reda ut det inträffade eller 

för att trösta den som är ledsen. Då säger min handledare att barnen kommer att tro att det är 

de som styr och jag kommer inte kunna vara en auktoritet som de lyssnar på när jag ska hålla i 

samlingar eller vid andra styrda aktiviteter, som exempelvis sagostund och vila. Då uppfattar 

de mig som en lekkamrat som de inte behöver lyssna på och som de kan styra över. Hon 

tycker också att jag ska öva mer på att ha översikt över hela förskolegården. Om jag är uppe i 

skogsdelen och deltar i lekar ser jag kanske inte vad som händer på andra delar av gården. 

Hon tycker också att jag ska ha en bättre kontroll över grinden och vara mer uppmärksam när 

det kommer föräldrar som ska hämta sina barn på eftermiddagarna. Handledaren påminner 

mig om att jag sedan som färdigutbildad förskollärare ska stå för det pedagogiska ansvaret på 

en förskola. Det innebär att studera barnen, hur de interagerar med varandra och att 

dokumentera deras lärande, utveckling, upptäckter och framsteg. Hon säger ”Pröva nästa gång 
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att placera dig strategiskt på gården och ha översikt över hela gården och styra barnens 

lekande så att de leker med varandra istället”. 

 

Jag står vid sandlådskanten och tittar på barnen som gräver i sandlådan. Oskar tittar upp på 

mig och säger ”Kan vi gräva en likadan vulkan som förra gången?” Jag svarar ”Fråga Alice 

om hon vill gräva med dig?” Kalle tittar på mig en stund och säger sedan ”Nä” och fortsätter 

gräva. Jag promenerar bort till rutchkanan och tittar på barnen som åker där. När Samuel 

försöker tränga sig före Tim i kön säger jag till honom att han måste vänta på sin tur. Ester 

undrar om jag vill åka i rutchkanan med henne. ”Fråga om inte Tim vill åka med dig i stället” 

svarar jag. Jag går vidare på gården till bollförrådet. ”Kan du ta ut en boll till mig?” frågar 

Agnes. ”Javisst” svarar jag och ger henne en boll. ”Ska vi spela fotboll” frågar hon sedan. 

”Fråga Elliot, han kanske vill spela fotboll” svarar jag. Efter att ha gått ett varv runt hela 

gården stannar jag återigen vid sandlådskanten. Det är här man har bäst utsikt över gården och 

grinden. Jag tittar upp mot skogsdelen och ser några av barnen som samlar kottar i en hink. 

Jag ser Agnes och Elliot som sparkar en boll till varandra. Jag ser barnen som gräver med 

spadar i sandlådan. Lilla Julius har snor som rinner från näsan ända ner till munnen så jag tar 

en pappersnäsduk och torkar bort det. Han gör en grimas men fortsätter sedan att gräva. Jag 

hejdar alla mina impulser att vara med och leka. Jag står där vid sandlådskanten och känner 

mig tråkig! Tiden går långsamt och jag börjar frysa om tårna. Jag tänker att det är precis så 

här som jag uppfattat tråkiga pedagoger – de som bara står och väntar på att tiden ska gå, tills 

de ska få åka hem! 

 

På nästa handledarsamtal tycker min handledare att jag börjar hitta lugnet och att det är 

positivt att jag undviker att vara med i barnens lekar. Hon vill att jag ska fundera över hur jag 

påverkar barngruppen genom mitt sätt att vara, mitt kroppsspråk och min röst. Hon säger att 

jag måste bli medveten om hur jag påverkar barnen. Att jag ska tänka på att ”hitta lugnet”. 

Hon vill också att jag ska ha ett mer övergripande ansvar med en överblick över hela 

förskolans verksamhet. Jag säger till henne att jag känner mig tråkig och passiv när jag bara 

står och tittar. Hon säger då att jag ska fundera över om det är så att jag söker bekräftelse hos 

barnen och vill göra mig populär och attraktiv för barnen genom att leka.  Hon föreslår att jag 

kanske har ett bekräftelsebehov som gör att jag vill vara den roliga, lekfulla pedagogen som är 

omtyckt av barnen men att jag istället ska vara den ansvarsfulla och ansvariga pedagogen som 

har kontroll över hela gården och allt som händer där.  
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med min essä är att undersöka olika perspektiv på pedagogers medverkan i barns fria 

lek. Genom att försöka se min berättelse ur olika perspektiv såsom min handledares och olika 

föräldrars synvinklar, vill jag undersöka olika aspekter av fri lek. Jag vill också försöka närma 

mig barnens perspektiv för att undersöka när och om det passar att som pedagog medverka i 

barnens lekar. Jag vill också undersöka begreppet fri lek och vidare undersöka när leken anses 

fri och varför. Vad är den fria leken fri från eller fri till? Hur ser läroplanen, förskolans 

uppdrag och tidigare forskning på den fria leken och pedagogers medverkan i den? Vad finns 

det för historisk bakgrund till pedagogers olika synsätt på den fria leken och pedagogers 

medverkan? 

 

Utifrån mitt syfte har jag formulerat två centrala frågeställningar som jag vill undersöka i min 

essä: 

- Har jag som pedagog något att tillföra barnens fria lek?  

- Är jag, som pedagog, en auktoritet som stör barnens fria lek och får dem att anpassa sig efter 

mina regler eller kan jag fungera som ett stöd och inspiration i den fria leken utan att leken för 

den skull sker på mina villkor?  

Genom att undersöka dessa frågor har även en tredje frågeställning så småningom dykt upp: 

-Vad är egentligen fri lek? 

 

Metod 

Min metod för att undersöka de olika perspektiven på pedagogers medverkan i barns fria lek 

är att genom den vetenskapliga essäformen reflektera kring och utforska de olika synsätt som 

finns inom detta ämne. Min essä inleds med en berättelse om ett självupplevt dilemma. Mitt 

syfte och mina frågeställningar består av egna tankar och frågor utifrån dilemmat. I essän 

behövs också ett utifrånperspektiv där man försöker se dilemmat ur andras perspektiv. Genom 

att försöka se dilemmat ur föräldrars, handledares och barnens perspektiv vill jag söka 

förståelse för hur dilemmat kan uppfattas ur andra synvinklar än min egen. Jag kan också 

jämföra dessa perspektiv med varandra och mitt eget. Därigenom blir skrivandet och arbetet 

med essän en utforskande lärprocess vilket Lotte Alsterdal skriver om i Essäskrivande som 

utforskning (Alsterdal 2015, s.49). Hon förklarar att genom att varva berättande, reflektion, 

olika perspektiv och fantasi så kan man hitta nya infallsvinklar. Man behöver utmana sig själv 

och med uthållighet återkomma till sina frågeställningar så att nya perspektiv kan utvecklas 
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(Alsterdal 2015, s.49-50). Genom språket kan vi iaktta oss själva utifrån och Maria 

Hammarén menar i boken Skriva en metod för reflektion att det är först då som det sker ett 

verkligt möte med oss själva (Hammarén 2005, s.14). Genom att belysa sina erfarenheter och 

reflektera över situationer så växer den erfarenhetsgrundade kunskapen fram ur erfarenhet och 

reflektion (Ibid, s.17). Jag vill genom forskning och litteratur om fri lek och pedagogers 

delaktighet, ta reda på vad forskare och författare skrivit om den fria leken, för att skapa en 

dialog mellan forskningsresultaten och min egen erfarenhet. Jag har också genom 

handledning i grupp fått chansen att ta del av handledarens och andra studenters reflektioner 

om mitt dilemma och min text, vilket varit värdefullt. 

 

Ett dilemma innebär oftast att det inte finns bara ett svar eller att det kanske inte finns någon 

lösning alls. Så kan det också vara i dilemmat i min berättelse, men genom skrivandet kan jag 

utforska komplexiteten i dilemmat (Ibid, s.18-19). Jag strävar inte efter att finna argument för 

eller emot ett visst synsätt då det är lätt att hamna i tankegångar om rätt eller fel. Reflektionen 

kräver en distans för att man ska kunna se alla perspektiv, annars är det lätt att fastna i sitt 

eget perspektiv och försvarar sina egna åsikter utan egentligen överväga andra alternativ 

(Hjertström Lappalainen &Schwarz 2011, s.104-105). Jag vill, precis som Hammarén 

beskriver, använda essäformen för att försöka se dilemmat ur alla möjliga perspektiv för att 

öka min egen förståelse för dilemmats komplexitet (Hammarén 2005 s.18-19). 

 

Etiska överväganden 

För att värna om de enskilda individernas integritet och för att det inte ska vara möjligt att 

identifiera enskilda individer, är alla namn i essän fingerade utom mitt eget. Förskolan nämns 

inte vid namn och inte heller var den är geografiskt belägen, för att ge största möjliga 

konfidentialitet (Patel & Davidson 2011, s.63).  

 

Maktaspekter 

-  Pedagogens makt 

Några av de viktigaste frågorna som dyker upp i mitt dilemma handlar om pedagogens makt 

och den påverkan pedagogens makt har på barnens fria lek. Stör pedagogens makt den fria 

leken och går det i leken går att bortse från den makten som en vuxen innehar? En pedagog på 

förskolan har ju automatiskt mer makt än barnen. Pedagogen bestämmer regler om vad man 

får eller inte får göra på förskolan. Det är pedagogen som bestämmer när alla ska gå ut, när 
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det är dags att äta eller vila men också vilka regler som gäller på samlingen, i styrda 

aktiviteter och lekar. Jag tror att eftersom det mesta av dagen på förskolan är pedagogstyrt, är 

barnen alltid medvetna om pedagogens makt och det kan vara svårt för dem att bortse från 

den makten även i den fria leken. Författarna och forskarna Ingrid Engdahl och Eva Ärleman-

Hagsér skriver i antologin Att bli förskollärare: Mångfacetterad komplexitet att kvaliteten på 

förskolans verksamhet är som högst när pedagogerna bemöter barnen med en barnsyn som 

innehåller tilltro och behandlar barn som medmänniskor (Engdahl & Ärleman- Hagsér 2015, 

s.112). De beskriver också att demokrati är att visa varandra respekt och aktivt lyssna på allas 

uppfattningar och att man kan uppnå det genom att bejaka barnens initiativ för att barnen ska 

få mer inflytande i vardagen (Ibid, s.115). I min berättelse tar barnen initiativ och initierar 

leken ”Kurragömma”. Jag bejakar deras initiativ och lyssnar på hur de vill att leken ska 

genomföras. Visserligen ställer jag frågor men låter ändå barnen fatta beslutet att räkna till 20 

istället för tio. På så sätt respekterar jag och sätter tilltro till deras beslut och leker på deras 

villkor. I ”Sjukhusleken” är det jag som initierar leken genom att låtsas att det är ett sjukhus. 

Barnen fångar direkt mitt lekinitiativ och kommer med egna förslag om roller och 

rollfördelning. De känner också friheten att kunna byta roller under lekens gång och de blir 

bekräftade i sina olika roller både av mig och kamraterna. Där tror jag att den fria leken har en 

stor betydelse. I lekarna kan pedagoger bejaka barnens initiativ vilket kan ge barnen ökat 

självförtroende och större tilltro till sig själva och till de egna idéerna. I just den fria leken har 

barnen en stor frihet att styra, fatta beslut och bli bekräftade av både kamrater och pedagoger. 

 

Dilemmat som min handledare uppmärksammat mig på är att eftersom vuxna alltid har större 

auktoritet än barnen så flyttas barnens fokus från varandra till den vuxne, när en vuxen deltar i 

barnens lek, för att barnen alltid söker den vuxnes bekräftelse. Det stör barnens interaktion 

med varandra och lekarna sker då inte längre på barnens villkor. Min handledare säger att vi 

som pedagoger alltid ska finnas med och vara uppmärksamma på barnen men att vi i 

möjligaste mån ska låta barnen leka och lösa sina konflikter själva. De behöver själva lära sig 

att finna lösningar på sina problem. När vi pedagoger hela tiden visar, förklarar och reder ut 

konflikter åt barnen gör vi dem inte till självständiga individer. Jag tycker det är en svår gräns 

att veta när barn är i behov av pedagogers hjälp och stöd för att kunna vara med och leka, och 

när man ska låta barnen reda ut konflikterna själva. I min berättelse kan jag däremot se att jag 

utan att tveka griper in när Fia vill ge sina kamrater sprutor. Eftersom jag ser att hon är 

hårdhänt oroar jag mig för att det kan skada hennes kamrater. Det blir för mig självklart att 

kliva ur lekrollen och bli en auktoritet som varnar Fia att hon är på gränsen till vad jag kan 
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acceptera inom lekens ram. Jag blir pedagogen med makt som går in och styr leken. Men för 

Lovisa och Ester blir jag en trygghet, så att de kan känna tillit till att jag som pedagog ingriper 

så de inte skadas i leken. Pedagogikprofessor Birgitta Knutsdotter Olofsson skriver att ibland 

behöver barn stöd av en lekande pedagog som inspiration och förebild (Knutsdotter Olofsson 

s.111-113). Professor Gunilla Halldén skriver att ”Barn är sociala aktörer, men de är beroende 

av ett samspel med vuxna som ser dem och som bekräftar dem, för att de på så sätt ska känna 

tillit” (Halldén 2015, s118).  Här tänker jag att pedagogen som står vid sidan av och är 

närvarande genom att betrakta barnens lek, också ofta blir inblandad till följd av att barnen 

aktivt söker bekräftelse genom att säga ”titta på mig!” eller ”kolla vad jag kan!”. På så sätt är 

pedagogen delaktig i barnens lekvärld utan att själv delta fysiskt. Barnen känner tillit och 

samspelar på så sätt även med pedagogen som står vid sidan av leken. Men spelar det då 

någon roll för den fria leken om pedagogen deltar eller är närvarande vid sidan av leken? 

Påverkas inte barnen av pedagogens makt även om pedagogen står bredvid?  

 

I min berättelse, när jag försöker låta bli att leka, blir jag åtskilliga gånger erbjuden av barnen 

att delta i lekarna. När jag står på sandlådskanten och ”övervakar” barnens aktiviteter är jag 

beredd att ingripa om det behövs. Jag ingriper också när jag anser att Tim blir förbigången av 

Samuel som tränger sig före i kön till rutchkanan. För mig känns det givet att gripa in när jag 

ser att Tim inte själv har makt att säga ifrån. Men detta är också en form av maktutövning från 

mig som pedagog. Jag använder min självklara makt som pedagog för att frånta Samuel en del 

av hans makt och fördela den till Tim som jag anser behöver stärkas. Även om jag står 

bredvid och inte är en deltagare i barnens lek, känns det ändå som en nödvändighet för mig att 

utöva min makt på barnen för att deras lek ska uppnå mer jämlikhet, rättvisa och demokrati. 

Likaså använder jag min självklara auktoritet när jag bestämmer att Julius behöver torkas 

under näsan. Dessa händelser visar att barnen påverkas av pedagogens makt vare sig 

pedagogen deltar i den fria leken eller inte. Finns en pedagog i närheten av barns fria lek kan 

det påverka barnens lek genom att barnen är medvetna om att pedagogen kommer att kunna 

gå in och styra leken. Barnen kan då komma att tillrättalägga leken efter de regler som de vet 

att pedagogen anser ska gälla på förskolan. 

 

- Barns makthierarkier 

Inom barngruppen, bland barnen själva, finns också makthierarkier. I en intervju i tidningen 

förskolan beskriver förskollärare och universitetslektor Anna Olausson att fri lek kan utveckla 

både kreativitet och kamratskap men också påverka mångfalden negativt, eftersom den 
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hierarki som finns i barngruppen ofta förstärks i den fria leken. Hon beskriver hur en del barn 

nästan alltid bestämmer, medan andra underordnar sig och att det ofta handlar om ålder, för 

att äldre barn oftast har högre status. Men hon påpekar att det också handlar om sättet de 

kommunicerar på (Hofsten 2012). Min erfarenhet säger mig att utan pedagognärvaro i den fria 

leken, tar någon eller några barn för det mesta på sig rollen som styrande. Vissa barn kan få 

en undanskymd plats i leken eller bli nonchalerade och deras åsikter blir överkörda av de 

styrande barnen. De barn som styr över lekar och kamrater kan också i leken passa på att 

pröva att bryta mot regler under skenet av att det bara är en lek. Jag har själv upplevt att vissa 

barn kan bli utsatta för dålig behandling i leken och när jag som pedagog uppmärksammar det 

säger barnen som styr leken att ”det är ju bara är på lek!”. Engdahl och Ärleman-Hagsér 

skriver också om att det förekommer en rangordning med en ständig kamp om positionerna 

inom gruppen på förskolorna. Det finns även socialt utanförskap bland en del av barnen.  

Författarna menar att pedagogerna har ett stort ansvar för att planera och påverka byggande av 

sociala relationer i barngrupperna. Om barnen lämnas att leka själva, så lämnas också ansvaret 

för den sociala ordningen över till barnen själva (Engdahl & Ärleman-Hagsér 2015, s.131). 

Författarna skriver att utan medverkande pedagog kan dessa maktstrukturer pågå och kanske 

befästas till ett mönster som är svårt att bryta. Men med påverkan av en samspelande pedagog 

kan en mer jämn maktfördelning ske (Ibid, s.146). I min berättelse kan man se att Samuel 

genom att tränga sig före Tim, inte respekterar Tims plats i kön till rutchkanan. Utan påverkan 

från en pedagog kan det bli ett mönster där Tim blir förbigången och får svårt att hävda sin 

rätt gentemot Samuel. Genom att en pedagog ingriper kan Tim känna sig sedd och hans 

tillvaro på förskolan kännas mer trygg. Engdahl och Ärleman-Hagsér skriver vidare att en 

vuxen alltid behövs aktivt närvarande för att förhindra att maktordningar och uteslutningar 

uppstår. Barnens lekar upprepar ofta stereotypa normer och värden ifråga om könsroller och 

makthierarkier som en medverkande pedagog kan vara med och ifrågasätta (Engdahl & 

Ärleman-Hagsér 2015, s146). Jag tolkar författarnas uttalande som att de anser att en 

medverkande pedagog är viktig i den fria leken. Eftersom författarna skriver att pedagogen 

behöver vara aktivt närvarande förstår jag det som att de menar att pedagogen bör delta aktivt 

i själva lekandet.  

 

- Utbildningens makt 

En maktfråga är också pedagogernas utbildning. Innebär det större makt att vara utbildad 

förskollärare än att vara barnskötare? För mig är svaret på den frågan, ja. Att vara utbildad 

förskollärare innebär ett större ansvar för den pedagogiska verksamheten på förskolan. 
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Förskolans kvalitet bedöms oftast utifrån hur lärandemålen uppfylls och det pedagogiska 

arbetet med lärandemålen ingår i förskollärarens uppgifter. Det kan också innebära att 

ansvaret för lärandet innehar en högre status och på så vis uppfattas som viktigare och 

innefattar större makt, än ansvaret för leken. Som förskollärare kan du med ett akademiskt 

språk och hänvisningar till relevant litteratur försvara dina val och åsikter, vilket kanske inte 

alltid en barnskötare kan. Det kan göra att barnskötarna ofta förlitar sig på förskollärarens 

åsikter och blir påverkade av den kultur förskollärarna på förskolan förespråkar.  

 

Olausson menar också att graden av vuxenstyrning har stor betydelse för barnens möjligheter 

att utveckla sin lek. Hon beskriver att den fria leken är något som pågår i mellanrummen 

mellan de pedagogstyrda aktiviteterna och att den ofta blir avbruten av pedagoger. Hon tycker 

att det finns en stor maktasymmetri mellan barn och pedagoger som visar sig i olika former av 

vuxenstyrning där den pedagogiska planeringen alltid är överordnad den fria lek som barnen 

själva initierar (Hofsten 2012). Min handledare menar inte att leken är oviktig när hon vill att 

jag inte ska delta i lekarna. Genom att föreslå att jag som färdigutbildad förskollärare ska stå 

bredvid barnens lek, studera den och dokumentera lärandet i den, uppfattar jag att min 

handledare anser att den fria leken innehåller lärande, men också att hon anser att det är 

lärandet i leken som är det viktiga. 

 

 Olika synsätt på den fria leken 

När jag började skriva essän kändes begreppet fri lek som något självklart för mig, men 

genom arbetet med essän har jag blivit mer och mer osäker. Vad betyder egentligen fri lek? 

Vad är den fri från eller fri till? Fri lek kan betyda olika saker för olika personer. Kanske kan 

man uppfatta att fri lek betyder fri från vuxna deltagare. I antologin Att bli förskollärare: 

mångfacetterad komplexitet skriver författarna att begreppet fri lek myntades av Friedrich 

Fröbel på 1800-talet. Den kännetecknas av frihet, kreativitet, lärande och utveckling och 

handlar om att barnen själva har frihet att välja innehåll och utformning (Engdahl & Ärleman-

Hagsér 2015, s.145). Författarna skriver att det inom förskolan finns ett synsätt på den fria 

leken som fri från vuxna, där barnen kan utveckla sina egna lekar utan inblandning av vuxna. 

De ifrågasätter vilken roll pedagogen får under den fria leken om pedagogen inte deltar och 

anser att pedagogen får ett delvis tillbakadraget förhållningssätt (Ibid, s.145). De verkar också 

se ett dilemma med pedagogens tillbakadragna förhållningssätt när de jämför med läroplanens 

ord om att engagera sig i samspelet med både enskilda barn och barngruppen. De skriver att 
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man inte bör lämna barnen ensamma i leken men samtidigt måste pedagogen vara medveten 

om på vilka sätt man påverkar och faktiskt styr barnens lekar. Dels styrs lekarna genom att 

pedagogen kan ingripa utifrån som den närvarande pedagogen som inte är med och leker, men 

ändå finns närvarande vid sidan av. Lekarna kan också styras inifrån genom att pedagogen 

deltar själv i lekarna. Men lekarna kan också styras indirekt genom hur man som pedagog 

låter leken få ta plats i miljö, tid och rum och vilket material som finns tillgängligt, vilket 

kanske inte alltid är ett medvetet val från pedagogens sida (Ibid, s.146). Det kan vara en fråga 

om hur förskolan använder resurser, planerar och värderar den fria leken. 

 

Ju mer jag läser om den fria leken, desto mer undrar jag om den över huvud taget existerar. På 

förskolan finns så gott som alltid pedagoger närvarande. Även om pedagoger inte deltar i 

lekarna så ingriper de när lekarna inte följer vissa regler som förskolans pedagoger har 

bestämt. Lekarna kan bara finnas på en viss bestämd yta inomhus eller på förskolans gård, 

som omgärdas av staket. På min förskola finns även regler som exempelvis att man inte får 

klättra i träd, man får inte använda redskap i rutchkanan eller ta ut sand utanför sandlådan. 

Barnen får inte använda vissa av sina makthierarkier utan att pedagoger lägger sig i och 

strukturerar om leken så det bättre passar det som vi vuxna anser vara det rätta. Hur fri måste 

leken vara för att kallas fri lek? På förskolan fungerar det inte att leken är fri från regler. Men 

måste den fria leken vara fri från vuxna? 

 

I Anna Olaussons doktorsavhandling Att göra sig gällande. Mångfald i förskolebarns 

kamratkulturer beskriver hon att det finns två grundtyper av fri lek. En typ är när barn 

använder ett material såsom de vuxna tänkt att det ska användas som exempelvis 

färgläggningsbilder, att lägga pussel eller sådant som Olausson benämner ”pyssel”. Denna typ 

av lek innehåller inte så mycket kreativitet. En annan typ av lek kallar Olausson för ”skapande 

lek”. Den är mer experimenterande och tänjer gränser. Där använder barnen sin fantasi och 

material kan i leken föreställa något helt annat än det är. Denna lek kräver kunskaper i 

kommunikation, förhandling, kreativitet och framför allt ostörd tid (Olausson 2012, s.143-

144). Själv skulle jag nog inte kalla färgläggningsbilder och pussel för fri lek, även om barnen 

utförde dessa aktiviteter utan närvarande pedagog. För mig känns dessa aktiviteter styrda av 

en början, ett lärandemål och ett slutmål. Pusselbitarna måste ligga på ett visst sätt och pusslet 

är inte färdigt förrän alla bitar ligger på rätt plats. Men det kan också vara ur mitt 

vuxenperspektiv som dessa måsten finns.   
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- Olika synsätt under olika tidperioder 

Barbara Martin Korpi, ämnesråd på Utbildnings- och kulturdepartementet, skriver i förordet 

till Lekens roll i förskola och förskoleklass, att det i slutet av 1960-talet ansågs olämpligt att 

vuxna deltog i barnens lek eftersom en vuxen aldrig kan delta på barns villkor. Det finns alltid 

en risk att leken blir styrd eller förstörd av den vuxne. Men hon skriver att idag ses 

pedagogens medverkan som berikande för leken och som stimulans för den lärande leken och 

för barns handlande och tänkande (Martin Korpi 2006, s.5). Knutsdotter Olofsson berättar i en 

intervju i tidningen Förskolan om sin forskning om den fria lekens pedagogik, där hon 

kommit fram till att den fria leken inte innebär att låta barnen leka fritt och lämna dem 

ensamma. Hon säger att den fria leken kräver medverkan av en pedagog. Den vuxnes närvaro 

skapar ro, ger näring åt leken och lekspråket och lär ut leksignaler till barnen (Sharon Krafft 

2011). Kanske min handledare och jag växt upp och utbildat oss under olika förhållanden och 

olika tidsperioder? Har vi haft olika förebilder och erfarenheter som gör att vi ser på fri lek på 

olika sätt? 

 

- Den romantiska synen på leken 

En del vuxna vill kanske värna om barnens lek för att det är något som många av oss känner 

att vi förlorat som vuxna. Kanske vi vuxna, liksom Jean-Jacques Rousseau på 1700-talet, 

uppfattar barndomen som något oskyldigt och en del av oss vuxna fortfarande, liksom på 

1800-talet, har en romantisk idé om barndomens oskuldsfullhet som vi vill skydda från 

vuxenvärlden? Som om barndomen har en hemlighetsfullhet över sig dit vi vuxna inte har 

tillträde (Heywood 2005, s.44-46). Denna text av Per Harling, i Psalmer i 90-talet från 1994, 

visar att sådana tankar fortfarande lever kvar: 

I en värld full av kosmiska under 

ser barnet det vi inte ser. 

Ett löv som en vindpust gjort sönder, 

blir en ängel som dansar och ler. 

”Ser du änglarna, pappa, som dansar? 

Hör vilken vacker musik!” 

ropar barnet och spelar på harpan 

med strängar av garn på en spik. 

Men vi ser inte lekarnas mönster, 

vi hör inte låtsasmusik. 
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Vi har bommat till våra fönster 

mot glädjen som var så unik. 

Så dansa med änglarna, dansa mitt barn. 

Lek medan lekarna finns. 

Sjung till din harpa med strängar av garn, 

så länge du sångerna minns. […] (Psalmer i 90-talet 1994, psalm 854) 

Texten får mig att fundera kring den förlorade barndomen. Går barndomen förlorad när vi blir 

vuxna eller finns våra minnen av vår egen barndom alltid med oss? Har vi våra olika åldrar 

integrerade i vår personlighet eller får vi genom våra livserfarenheter nya perspektiv som gör 

att vi inte längre har tillgång till barnets perspektiv? Utifrån dessa funderingar kan det kanske 

uppfattas som att en deltagande pedagog stör barnens lek med påverkan från sitt 

vuxenperspektiv. Vissa vuxna kanske menar att den fria leken bör få vara barnens fristad. I Att 

bli förskollärare: mångfacetterad komplexitet beskrivs också att det hos en del vuxna 

förekommer ett synsätt som betraktar fri lek just som fri från vuxna och att vuxna ska låta bli 

att styra och ställa och låta barnen utveckla sina egna lekar (Engdahl &  Ärlemalm-Hagsér 

2015, s.145). 

 

- Den fria leken bör inte finnas på förskolan 

Ett annat synsätt står Ingemar Gens för. Han är samhällsdebattör, författare och före detta 

jämställdhetsexpert på länsstyrelsen i Gävleborg. I artikeln ”Den fria leken är nästan fånigt 

hyllad” i Svenska Dagbladet, säger han att han är mycket skeptisk till den fria leken som 

pedagogiskt verktyg i förskolan. Enligt honom är den fria leken nästan fånigt hyllad och 

dessutom långt ifrån fri. Den pedagogfria leken är ofta uteslutande och väldigt stereotyp med 

hårda regler. Gens anser att barn härmar samhällets normer och det tvingar in barnen i olika 

roller som de sedan övar sig på. Mycket av vårt samhälles normer går ut på att den starkaste 

vinner och det överförs i barnens makthierarkier. I stället förespråkar han just styrning och 

engagemang från de vuxna, eftersom han menar att lekarna handlar om att barnen vill 

bearbeta sina upplevelser och då behöver den vuxnes hjälp. Enligt Gens så borde den fria 

leken inte alls förekomma på förskolan utan all verksamhet skulle vara styrd av pedagoger 

(Ernsjöö Rappe 2011). Med detta synsätt skulle den fria leken inte existera. Barn skulle enligt 

detta synsätt inte vara kompetenta att ta ansvar för den leken själva. Gens verkar inte heller 

anse att leken är fri då vissa barn har makten att styra över andra. Enligt Gens är alltså en 
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deltagande pedagogs auktoritet en tillgång för leken och det skulle bara vara positivt för 

barnen med styrning och ledning av en pedagog i lekarna. I min berättelse kan jag se att helt 

utan pedagogstyrning kan det bli den som tränger sig före i kön som får åka först i rutchkanan 

och den som skriker högst som gör sin röst hörd. Jag försöker i leken styra barnen till att leka 

på ett mer demokratiskt sätt. Jag talar om att vi väljer lek genom att se vilken lek flest barn 

vill leka. Jag vill införa turordning, när alla pratar i munnen på varandra, istället för att den 

som skriker högst ska få sin vilja fram. Däremot visar min berättelse att barnen själva är 

kompetenta att initiera lekar och komma med förslag på lekar som kull och kurragömma. 

Barnen är kompetenta att förändra leken med rollbyten och idéer från sina egna erfarenheter 

för att förnya leken och föra lekens handling framåt som exempelvis i ”sjukhusleken” där 

barnen själva byter roller mellan att vara patient och vårdpersonal. Barnen kommer med egna 

initiativ som att ge sprutor och använda löv som plåster, något de själva har erfarenhet av och 

delger gruppen. 

 

- All lek på förskolan innehåller politisk styrning 

Charlotte Tullgren skriver i sin doktorsavhandling i pedagogik utifrån Michel Foucaults 

teorier om makt och styrning, att leken på förskolan är ett redskap för politisk styrning 

(Tullgren 2004, s.11). Hon menar att pedagoger hela tiden styr barnen mot en samhällsnorm 

som baseras på idén om ”det rätta”. Barnet får i leken göra egna val men förväntas ändå göra 

det ”rätta” vilket innebär att det finns gränser för barnets frihet. När pedagoger deltar eller 

närvarar vid leken försöker de styra leken mot rätt norm för att barnen ska växa upp till 

nyttiga och produktiva samhällsmedborgare (Ibid, s.61). Alltså menar Tullgren också att det 

egentligen inte finns någon helt fri lek men av anledningen att pedagoger alltid vill förmedla 

de sociala normer som de uppfattar som ”det rätta”. Utifrån detta perspektiv spelar det alltså 

ingen roll om pedagogerna deltar eller står vid sidan om leken, eftersom de ändå ingriper och 

styr när barnen inte följer den ”rätta” normen. 

 

- Den fria leken som paus från det pedagogiska arbetet 

Olausson anser att synen på barn fortfarande påverkas av den utvecklingspsykologiska teori 

som en gång lade grunden till förskolans pedagogik. Inom utvecklingspsykologin anses den 

fria leken vara viktig för barns utveckling i de olika utvecklingsstadierna. Olausson tror att 

eftersom förskoleverksamheten utsatts för stora nedskärningar så behålls den fria leken och 

ges en fortsatt betydelse fastän den bygger på teorier från utvecklingspsykologin som inte 

längre är så aktuella. Pedagogerna kanske vill se leken som viktig av den anledningen att den 
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kräver mindre planering och färre pedagoger (Olausson 2012, s.42-43). Att en del 

förskollärare kanske tycker den fria leken är en paus från interaktion med barnen är en fråga 

som också Engdahl och Ärleman-Hagsér tar upp. De ställer frågan om förskolan mer och mer 

börjar likna skolan där lärandet värdesätts men den fria leken förpassas utomhus med 

pedagogerna som rastvakter (Engdahl & Ärleman-Hagsér 2015, s.147). Också Ingemar Gens 

anser att det bakom hyllandet av den fria leken finns ett visst mått av lathet från de vuxnas 

sida (Ernsjöö Rappe 2011). 

 

Varken min handledare eller jag uppfattar leken som paus eller rast, utan anser tvärt om att 

leken är viktig. Möjligtvis ser vi på leken med lite olika ögon. Det kan kanske vara så att min 

handledare fokuserar på lärande och utveckling medan jag är mer intresserad av kreativiteten 

och fantasin, att lära känna barnens drömmar, önskningar och uppfattning om världen.  

 

- Barn behöver någon som lär dem att leka. 

Psykologen Margareta Öhman går ännu längre i sin bok Det viktigaste är att få leka där hon 

skriver att ”Barnen behöver någon som lockar dem till lekens värld. Någon som är både 

känslomässigt och lekfullt närvarande” (Öhman 2011, s.9). Hon fortsätter sedan att förklara 

att i förskolan är det pedagogernas uppgift. Men är det det? Om ett barn har svårt att leka kan 

det vara pedagogens uppgift att introducera barnet i leken och hjälpa barnet med lekkoder och 

interagerandet med andra barn. En del barn kan behöva aktivt stöd från en pedagog för att 

kunna delta i leken. Då är det pedagogens roll. Men enligt min erfarenhet brukar dock de 

flesta barnen oftast inte ha problem med att börja leka och behöver inte någon för att locka in 

dem i lekens värld. På min förskola börjar barnen att leka så fort de har en chans. Öhmans bok 

beskriver också hur en aktivt lekande pedagog lockar in barnen i leken och ”Hon visar barn 

vad lek är, hur man kan leka och vad man kan leka, oavsett vilken ålder barnen är i och vilket 

tema de arbetar med” (Ibid, s.10). Här reagerar jag dels på att författaren skriver hon, men 

också på att hon förutsätter att det är pedagogen som visar barnen. Om man försöker ta 

barnets perspektiv behöver man som pedagog inte visa barnen hur man leker, för då anser jag 

att man går in i barnens lek och försöker styra den utifrån sina egna vuxna perspektiv och sina 

egna åsikter om vad som är barnets bästa sätt att leka på. Utifrån min berättelse tar jag 

exemplet att barnen vill att vi ska leka kurragömma när jag kommer till förskolan. Istället för 

att ta för givet att leken ska gå till på det vis jag har uppfattat hur man leker kurragömma, ber 

jag barnen förklara hur leken ska gå till. På så sätt får jag barnens perspektiv på leken och hela 

gruppen får även en samsyn på hur leken ska gå till, så att alla är överens om reglerna innan vi 
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börjar leka. Min erfarenhet är att barnen lika ofta visar och förklarar för pedagogen hur leken 

ska gå till. Att leka är att vara ödmjuk inför allas förslag, lyssna på varandra och gemensamt 

komma fram till ett resultat.  Eller förresten, en lek ska inte ge något resultat. En lek ska roa, 

underhålla och stimulera fantasin. Leken prövar sig fram och är ett samspel där man får pröva 

olika roller. Leken är som livet fast inte på riktigt.  

 

Barnen leker. När de leker ekar livets egen låt i deras lekar.  

Gäll och yster eller dystert dov 

ljuder den så länge den får lov. 

Allt de tror och vet om verkligheten 

gör de lek av. Det är märkligheten. 

Vuxna tror att lek är tidsfördriv. 

De har fel i detta. Lek är liv. (Kajenn I: Engdahl & Ärleman-Hagsér 2015, s.145) 

 

- Närhet till sin egen barndom 

En sak som är bra med Öhmans bok är att efter varje kapitel finns en liten tankeruta med 

frågor att fundera över. Efter ett kapitel om barndomens lekar står i denna tankeruta bland 

annat frågorna:” Vad var det du tyckte om att leka?” ” Vem lekte du med?” ” Vad minns du 

bäst från din barndoms lekar?” (Öhman 2011, s.25-26). Det fick mig att börja tänka på min 

egen barndom och var jag har fått mina åsikter om lek ifrån. Jag vill ju att barnen ska känna 

att leken är ett äventyr där ingenting omöjligt och man får pröva vilken roll man vill. Jag tror 

att för att kunna vara närvarande i barns livsvärldar och för att ha förståelse för barnens syn på 

leken och omvärlden, behöver man som pedagog ha närhet och tydliga minnen av sin egen 

barndom. Man behöver kunna gå tillbaks i minnet och komma ihåg hur man tänkte när man 

var liten. Minnas hur intensivt och fokuserat man kunde delta i lekar, så man glömde tid och 

rum. Minnas och ha förståelse för att barn inte upplever samma begränsningar som vi vuxna 

gör och heller inte kan förutse allt som vi vuxna med hjälp av all vår erfarenhet kan förutse 

och förstå. Kanske det är en del av den magi som vi vuxna tillskriver lekens värld och en av 

anledningarna till att vi ibland känner oss utestängda från den världen. 

 

Pedagogens förhållningssätt till leken 

För att undersöka pedagogers olika förhållningssätt till barns fria lek så har jag använt mig av 

forskningsartikeln Why do children involve teachers in their play and learning av 

pedagogikprofessorerna Ingrid Pramling Samuelsson och Eva Johansson (2009). Den bygger 
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på en studie med en fenomenografisk forskningsansats utförd på sex olika förskolor, en 

förskoleklass och en grundskoleklass. Där har forskarna studerat barnens interaktion med 

pedagoger genom videofilmning under ett år. Studiens huvudfråga är: Av vilka skäl inbjuder 

barn pedagoger att delta i sin lek? Författarna beskriver att barnen löser förvånansvärt många 

situationer själva utan att engagera pedagoger. De kommer fram till att när barn vill leka 

själva utan pedagog inblandad kan det vara för att barnen i sin lek har förutsättningar att 

själva sätta upp sina mål, lära utav varandra och interagera på sina egna villkor. Kanske 

barnen skulle känna att dessa förutsättningar på något vis kan komma att riskeras om en 

pedagogs makt involverades i deras lekvärld (Pramling Samuelsson & Johansson 2009, s.88).  

Här finns argument för min handledares inställning om att barnen är kompetenta att själva 

ansvara för den fria leken utan inblandning av pedagoger och att barnen inte alltid önskar en 

medverkande pedagog. Kanske för att pedagogens makt påverkar barnen att inte kunna leka 

fritt.  

 

Jag har också upplevt att barn ibland säger till när de leker, att de vill vara ifred eller att jag 

inte får titta, för det är något som är hemligt. Det händer inte särskilt ofta för jag tror att de 

flesta pedagoger märker när barnen vill vara ifred och då inte skulle försöka tränga sig på. 

Men ibland kan jag, om jag misstänker att de gör något mindre bra som de försöker dölja, 

ändå lägga mig i. Exempelvis en gång när barnen fångat en skalbagge i en hink, lade på ett 

lock och ville gömma den på gården till nästa dag. Barnen visste att det nog inte skulle vara 

tillåtet, så de försökte gömma undan den. Eftersom jag uppmärksammade deras ögonkast och 

att de försökte dölja något frågade jag ”Vad gör ni?”. Barnen sa att jag skulle gå, för det var 

hemligt, men några barn avslöjade sedan hemligheten. Vi pratade tillsammans om hur det 

skulle kännas för skalbaggen att vara ensam instängd i en hink utan mat, hela mörka natten. 

Barnen släppte då ut skalbaggen för de trodde den ville hem till sin mamma och pappa. Här 

använde jag min auktoritet och påverkade barnen genom att utlösa deras medkänsla med 

skalbaggens situation med hjälp av att säga ”Hur skulle du själv tycka om att sitta instängd i 

en hink ensam hela natten?”. Ändå invaderade jag deras lek mot deras vilja och styrde 

barnens känslor och handlande efter mina åsikter och värderingar om ”det rätta”, precis som 

Tullgren beskriver (Tullgren 2004, s.61). Jag tror att det är så vi vuxna ofta gör omedvetet. Vi 

är så invanda med att vi tycker att vi vet vad som är rätt och fel och vad som är bäst att göra, 

så vi vill förmedla det till barnen. I min berättelse påverkade jag också barnen som hoppade 

på stubbarna i skogsdelen av förskolegården, genom att med min auktoritet gå in och starta en 

ny lek. Visserligen avbröts barnen av att Ester ramlade men jag avbröt deras träning av balans 
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och avståndsbedömning som de höll på med när de hoppade på stubbarna. Det kan vara så 

min handledare menar att min auktoritet omedvetet påverkar barnens lek. I den fria leken kan 

barnen vilja pröva det som de är medvetna om är fel och de vet att det inte skulle fungera om 

en pedagog är med i leken. Då menar jag inte djurplågeri utan exempelvis att pröva olika 

maktförhållanden eller att i leken retas och låtsasbråka. Detta får ofta pedagoger att gripa in 

och avbryta eller ändra leken.  

 

Studien i forskningsartikeln visar också att närhet till barnen är viktigt. Forskarna skriver att 

genom deltagande i leken befinner sig pedagogen nära och närvarande i barnens livsvärld. Att 

stå vid sidan om och studera barnen gör att barnen uppfattar pedagogen som distanserad och 

en person man bara vänder sig till i situationer där man behöver hjälp (Pramling Samuelsson 

& Johansson 2009, s.90). Genom att delta i barns lek bekräftar pedagogen också att leken är 

viktig (Ibid, s.91). Forskningsartikeln påpekar att leken inte är fri från makt, hierarkier eller 

positionering och att en pedagog kan hjälpa barnen i deras samspel och inlärningsprocess 

(Ibid, s.89-90). Här visar alltså forskningsartikeln å andra sidan på det positiva med att delta i 

barnens lek och att det är viktigt att delta för att bekräfta lekens betydelse och för att hjälpa till 

med samspelet. I min berättelse känner jag barnens glädje över att en vuxen vill vara med och 

leka och kanske det har att göra med att barnens känner sig bekräftade och kompetenta när en 

vuxen intresserar sig för leken. Genom att delta i kurragömmaleken visar jag som pedagog att 

jag tycker om leken och att leken är viktig. En annan aspekt är att pedagogen som inte deltar i 

lekar, för barnen, kan bli en distanserad person som bara finns till hands vid behov och 

befinner sig vid sidan av barnens livsvärld (Ibid, s.89). Det är precis så som jag känner mig 

när jag står på sandlådskanten och studerar barnens lek och försöker att undvika att delta, trots 

att barnen bjuder in mig i deras lekar.  

 

I Pramling Samuelsson & Johanssons forskningsartikel kan man också se att vuxnas 

kommunikation med barn oftast består av information, uppmaningar och tillsägelser. Det 

leder sällan till riktiga samtal. I berättelsen blir det också så när jag undviker lekinbjudningar. 

Jag svarar på barnens frågor, ingriper när jag säger till Samuel som tränger sig före i 

rutchkanekön och jag snyter Julius näsa. Det blir inga riktiga samtal tillsammans med barnen. 

Pramling Samuelsson & Johansson hänvisar till en engelsk studie av vars resultat framgår att 

verbal interaktion mellan barn och pedagog pågår under mindre än fem procent av den 

observerade tiden. Författarna skriver att nya analyser av den svenska förskoleverksamheten 

visar liknande resultat (Ibid, s.88-89).   
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Resultatet i forskningsartikelns studie visar fem olika kategorier där barn vill interagera med 

pedagoger. Det är för att:  

- Få hjälp av pedagogen. 

- Få erkännande som en kompetent person.  

- Göra pedagogen medveten om att andra barn bryter mot reglerna. 

- Få information eller bekräftelse på att man förstått. 

- För att involvera pedagoger i lek.  

Studien visar att pedagoger ofta missar eller ignorerar barnens lekinbjudningar. Det kan vara 

för att leken inte passar in i det som pedagogen vill fokusera på eller för att pedagogen inte 

vill störa barnens fria lek. Det kan också vara att pedagogen känner att det är ett dilemma 

mellan att leka och ansvara för förskolans samtliga barn. Här uppmärksammas också 

problemet i mitt dilemma mellan att delta i barnens lekar och samtidigt ha översikt över hela 

förskolans verksamhet (Ibid, s.89). Min handledare anser att jag istället för att delta i barnens 

lekar bör prioritera att ha överblick och ta ett övergripande ansvar för allt som sker på 

förskolan. Jag förstår det som att hon menar att det inte är möjligt som deltagare i barnens lek. 

Delvis har hon rätt i det. Det kan vara svårt att ha överblick över hela förskolans verksamhet 

och samtidigt delta i en lek tillsammans med några barn. Om man arbetar som ansvarig 

förskollärare tillsammans med vikarier, outbildad eller nyanställd personal så kanske man 

känner att man hela tiden måste ha full överblick över allt som händer på förskolan och då 

inte kan vara deltagare i en lek. I min berättelse är vi flera utbildade och vana pedagoger ute 

på gården samtidigt och för mig är det självklart att pedagogerna sprider ut sig över gården för 

att ansvara över olika delar. I berättelsen står en pedagog vid grinden och har kontroll vilka 

som anländer till förskolan. Andra pedagoger ansvarar vid sandlådan och bollförrådet. För 

mig känns det då naturligt att ta ansvar för det område som känns mest obevakat, skogsdelen. 

Som pedagog kan jag heller inte leka så intensivt att jag mister överblicken över mitt 

ansvarsområde. Om något barn ramlar eller några barn inte kan lösa en konflikt måste jag 

kunna avbryta lekandet en stund för att utreda vad som skett. En av studiens slutsatser visar 

att pedagoger ofta har en ”vänta och se” attityd och att hålla sig i bakgrunden av barns lekar 

verkar vara en rådande diskurs hos pedagoger (Pramling Samuelsson & Johansson 2009, 

s.89). Forskarna skriver att en av orsakerna kan vara att man inte anser sig ha samma översikt 

av hela verksamheten som deltagare i en specifik lek. 
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Barns perspektiv 

Vuxna kan ha barnperspektiv vilket inbegriper att ha en förståelse för barns uppfattningar. 

Barns eget perspektiv ska representera barnen själva, deras livsvärld, åsikter och önskningar. 

”Att lyfta fram lek som viktig var en aspekt av att ta vara på barns värld” står det i Att bli 

förskollärare: mångfacetterad komplexitet, som exempel på hur man kan ta tillvara barns 

perspektiv (Pramling Samuelsson & Williams 2015, s.16). Vid lärandesituationer handlar 

kommunikationen och samspelet om ett specifikt innehåll som pedagogen vill rikta barnens 

uppmärksamhet mot (Ibid, s.18). Knutsdotter Olofsson skriver att i fri lek tillsammans med 

pedagoger ges däremot barnen förutsättningar att dela beslutsfattande, makt och ansvar för 

beslut tillsammans med vuxna. I lekarna är vuxnas och barns relation ömsesidig och mer på 

barnens villkor och man delar upplevelser (Knutsdotter Olofsson 2003, s.120). De vuxna får 

lyssna på barnen och ta deras perspektiv i beaktande och vid behov stödja dem i att uttrycka 

sig, vilket Ingrid Pramling Samuelsson och Pia Williams anser är en illustration för hur 

förskolläraren i sitt arbete kan ge barn förutsättningar för att utveckla förståelse och aktivt 

deltagande i sin omvärld (Pramling Samuelsson & Williams 2015, s.19). Här tänker jag att i 

uppstarten av kurragömmaleken är min uppgift är att låta alla barn få komma till tals och att 

barnen också ska kunna lyssna på varandra. Som pedagog kan jag hjälpa till att fördela 

talutrymmet, stödja barnen i att uttrycka sig och förtydliga deras olika förslag. Jag tänker 

också att i just den fria leken kan barns röst och initiativ bli betydelsefulla och att det är den 

plats där barnens egna beslut styr deras verksamhet. Men i den fria leken kan också pedagoger 

och barn vara mer jämlika och tillsammans bestämma regler och roller. Där finns inga 

förutbestämda regler som pedagogen måste förmedla till barnen. Likaså är alla, både barn som 

vuxna, tillåtna att komma med förslag om vad som ska hända i leken och pedagogens förslag 

behöver inte värderas högre än barnens. En av tjusningarna med en deltagande pedagog i 

leken kan också vara maktförskjutningen. Att barnen i leken bestämmer över pedagogen och 

använder uttryck som ”jo, du måste” eller ”nej, du får inte” till pedagogen, tror jag barnen 

upplever som spännande. Av samma anledning som många barnböcker blir populära hos 

barnen för att de vänder upp och ner på maktbalansen, som exempelvis Astrid Lindgrens 

Pippi Långstrump, så kan barnen i leken pröva på att bli makthavare och bestämma över 

pedagogen. Barnens egen kultur innehåller ofta reaktioner mot att barnet är underordnat den 

vuxne och att generationsmaktordningen gör relationer mellan barn och vuxna ojämlik 

(Rönnberg 2012, s.17). En av lekens viktiga delar är ju att få pröva olika roller och olika 

maktpositioner, speciellt sådana man kanske aldrig har chans att pröva i verkligheten. Om 



Mona Wikborg 660130-1283 

 

26 

 

pedagogen i leken kan ha lägst status kan även ett blygt barn lockas att våga pröva en roll med 

högre makt och på så sätt öka sitt självförtroende. När jag i leken är patient och gråter lockas 

fler barn in i leken och vill vara doktorer och sjukskötare för att få pröva att ha makt över mig. 

De kan säga till mig att jag måste ligga still, att jag ska sluta att gråta, att det inte är inget 

farligt och att jag måste få en spruta fast jag inte vill. Pedagogens makt blir genom leken 

ifrågasatt och kanske en del pedagoger är rädda att inte återta sin pedagogmakt efter att ha 

lekt med barnen. Det finns ju situationer när man som pedagog måste ha oinskränkt makt. 

Exempelvis när man vistas i trafiken tillsammans med barnen. Då måste pedagogen kunna 

förmedla regler som barnen är tvungna att följa för sin egen säkerhets skull. Som pedagog 

måste man ha förmågan att visa barnen skillnaden när man är den lekande pedagogen och när 

man är den styrande pedagogen. 

 

Föräldraperspektiv 

Även föräldrarna till barnen på förskolan har olika perspektiv på lek, lärande, barndomen och 

pedagogers medverkan i den fria leken. Föräldrarna har också olika bakgrund och erfarenheter 

som påverkar hur de ser på lek. En del föräldrar är mycket intresserade av barnens lärande på 

förskolan och anser att det viktigaste är att förbereda barnen inför grundskolan. Dessa 

föräldrar frågar efter vad deras barn lärt sig och kanske inte uppskattar den fria leken som 

något som innehåller lärande. För dessa föräldrar är den pedagogstyrda verksamheten med 

tydlig planering och lärandemål och den pedagogiska dokumentationen viktig, så att de kan ta 

del av sitt barns lärande på förskolan. Andra föräldrar anser att omsorgen är det viktigaste. De 

vill att barnen trivs, leker, har lekkamrater och känner sig trygga på förskolan. Inte förrän de 

börjar grundskolan kommer kraven på att uppnå alla skolans fastställda lärandemål. För dessa 

föräldrar har den fria leken kanske en större betydelse. För de föräldrar till barn som behöver 

extra stöd av pedagoger för att interagera tillsammans med andra barn, är det av yttersta vikt 

att pedagoger deltar i den fria leken. Det gör att olika föräldrar har olika förväntningar på 

förskolan och dess roll för lek och lärande. Förskolan har ju bara strävansmål och förskolan är 

inte obligatorisk, vilket gör att synen på lärandet och den fria leken kan se väldigt olika ut ur 

olika föräldraperspektiv. 
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Den fria leken och lärandet 

Trots att förskolans läroplan betonar att leken är viktig för lärandet, ses ändå lek och lärande 

oftast som två olika fenomen inom forskning och pedagogik (Pramling Samuelsson & 

Johansson 2009, s.78). Pedagoger lägger största vikten vid aktiviteter de själva planerat för att 

främja barnens lärande och i leken ses inte pedagogers närvaro lika viktig som vid lärande 

(Ibid, s.79). Författarna menar också att det kan vara för att pedagogerna själva är uppväxta i 

ett samhälle där lek och lärande separeras som de fortsätter att förmedla det till barnen genom 

sina prioriteringar (Ibid, s.90).  

 

Jag tänker att den fria leken innehåller lärande. Däremot kanske det planerade lärandet inte 

kan få plats i den fria leken. Den fria leken handlar mer om att ta tillvara de lärandesituationer 

som kan dyka upp under lekens gång. I mitt dilemma kan man i den fria leken se lärande när 

barnen tränar på att förklara för varandra hur leken ska gå till och vilka regler som gäller. Man 

måste kunna sätta ord på hur man tänker och kunna förklara vad man menar. Det är en 

språklig träning. När man ska komma fram till vilken lek man ska leka, tränar man på att 

argumentera och tränar turtagning genom att prata en och en och att lyssna på varandra. När 

man röstar om vilken lek som ska lekas, tränar man på demokrati och majoritetsprincipen. 

Vid leken kurragömma, som det handlar om i berättelsen, övar man på matematik genom att 

gemensamt räkna högt till 20. Man övar också sitt abstrakta tänkande genom att försöka se sitt 

gömställe ur någon annans synvinkel för att förstå att här kan jag gömma mig så att jag inte 

syns. Fantasin övas när man ska försöka föreställa sig var de andra kan ha gömt sig, när man 

ska leta efter dem. Koordination, styrka och snabbhet tränas när man springer och gömmer 

sig. Uppfattningen av tid tränas när barnen måste förstå hur lång tid de har på sig att gömma 

sig medan kamraten räknar till 20. Men det kan också behövas en närvarande pedagog för att 

påvisa lärandet för barnen. Den närvarande pedagogen kan uppmärksamma barnen på att 

turtagning gör att man lyssna på varandra istället för att alla pratar samtidigt och pedagogen 

kan ta upp händelser från leken som exempelvis majoritetsprincipen till diskussion och 

reflektion, för att stimulera lärandet. I den fria leken kan man också undersöka vilka intressen 

barnen har och därifrån få inspiration till projekt och temaarbeten utifrån barnens 

intresseområden.  

 

Genom att som förskollärare vara uppmärksam på vad barn fokuserar i  

samtal och samspel skapas en insikt om vad det är som framstår som  

                          viktigt för barnen i en viss situation. (Pramling Samuelsson & Williams 2015, s.19) 
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Då kan man använda leken för att utforska vad barnen är intresserade av att lära. På min 

förskola kan jag se att leken ses som viktig för lärandet, men har leken något värde i sig självt 

eller ses den endast som ett medel för lärandet?  

 

- Förskolans läroplan och leken 

Enligt förskolans läroplan anses leken viktig. Det står, under rubriken förskolans uppdrag, att 

leken är viktig för barns lärande och utveckling och att leken ska prägla verksamheten i 

förskolan för då stimuleras fantasi, inlevelse, kommunikation, förmåga till symboliskt 

tänkande och förmåga att samarbeta och lösa problem. Vidare står att genom leken erövrar 

barn kunskap och att barnen i förskolan ska möta vuxna som engagerar sig i samspelet både 

med enskilda barn och med hela barngruppen. Förskolan ska verka för fantasi och kreativt 

lekande både inomhus som utomhus (Skolverket 2010, s.6-7).  

 

Men att vuxna engagerar sig i samspelet med barn och barngruppen betyder kanske inte att 

det behöver vara just i den fria leken. Det kreativa och fantasifulla lekandet inomhus och 

utomhus behöver inte heller ha en medverkande pedagog. Att finnas nära de lekande barnen 

och vara uppmärksam på deras lek utan att vara deltagare, är ju också ett sätt att vara 

närvarande. Det gör att läroplanen inte heller klart kan ge svar på mina frågor om pedagogers 

medverkan i barns fria lek. Läroplanen är övergripande och formuleringarna i den ger ett stort 

tolkningsutrymme. Det gör att pedagoger som söker stöd i läroplanen kan tyda den olika och 

göra olika tolkningar av den som inte alltid stämmer överens med varandra. Hur ska man 

exempelvis tolka att leken ska stimulera förmågan att samarbeta och lösa problem? På vilket 

sätt ska leken stimulera förmågan att samarbeta och lösa problem? Min handledare tolkar det 

som att barnen i sitt samspel själva kommer fram till olika lösningar som de kan pröva. De 

kan också lära av varandra och utforska sina möjligheter utan påverkan av en pedagog. 

Pedagogen kan vara aktivt närvarande genom att dokumentera barnens utforskande och 

problemlösningar och endast gripa in om barnen inte lyckas lösa sina problem eller om barnen 

hamnar i svåra konflikter. Själv skulle jag kanske tolka det som att pedagogen genom att delta 

i leken kunde hjälpa barnen med turtagning, talutrymme och demokratiskt beslutsfattande 

genom att vara en förebild. Men kanske är det att föregå barnen och inte lita till deras egen 

kompetens att kunna lösa situationerna som uppstår i leken? Under rubriken ”Förskolans 

värdegrund och uppdrag” kan man läsa: ”Vuxnas förhållningssätt påverkar barns förståelse 

och respekt för de rättigheter och skyldigheter som gäller i ett demokratiskt samhälle och 
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därför är vi vuxna viktiga som förebilder” (Skolverket 2010, s.4). På vilket sätt är man som 

pedagog, den bästa förebilden? Vilket förhållningssätt ska man välja? Att låta barnen själva 

lösa konflikter och stå vid sidan av leken, eller genom att själv delta i lekarna? Kanske det 

inte spelar så stor roll om man står bredvid eller deltar eftersom man ändå påverkar barnen 

med sin auktoritet. Jag tänker att pedagogen ändå är en bra förebild genom att gripa in i 

situationer där barnen kan känna sig otrygga. Pedagogen som griper in när någon ramlar och 

gör sig illa, när någon tränger sig före i kön eller som hejdar en kamrat som trycker en pinne 

hårt in i armen, blir en trygghet för barnen men också en förebild som visar för barnen att man 

måste hjälpa till och man måste kunna säga ifrån, när man ser andra människor som far illa. 

 

En annan mening jag fastnat för under rubriken ”Förskolans uppdrag” i Lpfö 98 rev.2010 är 

”Ett medvetet bruk av leken för att främja varje barns utveckling och lärande ska prägla 

verksamheten i förskolan” (Ibid, s.6). Dock behöver ju denna mening inte handla om den fria 

leken utan av att använda leken som en grund för lärandet. Att medvetet använda leken känns 

för mig som en pedagogstyrd lek eller åtminstone som en medverkande pedagog som tar 

tillvara de lärandesituationer som uppkommer i leken.  

 

- Förskollärarens ansvar 

Kanske värderas inte leken lika högt som lärandet? När förskollärare argumenterar för sina 

didaktiska val söker de oftast stöd i läroplanen (Lozic 2016). Även om förskolans läroplan 

bygger på att omsorg, lek och lärande ska bilda en helhet så beskriver inte läroplanens 

riktlinjer för vad förskolläraren ska ansvara för, något om leken på förskolan. I läroplanen står 

att förskolläraren ska ansvara för tillämpningen av ett demokratiskt arbetssätt, utveckling och 

lärande, språk, matematik, naturkunskap, teknik, utvecklingssamtal, dokumentation, 

utvärderingar och analyser, hur läroplansmålen integreras i det pedagogiska arbetet och 

kvalitetsarbete för att utveckla förskolans kvalitet (Skolverket 2010, s.8-15). Ibland tänker jag 

att det blir så viktigt att planera för tid, rum, material och framför allt dokumentation, om 

lärandet, att lekandet förlorar i betydelse. 

 

- Det sociokulturella perspektivet 

Lev S. Vygotskij var en rysk pedagog, psykolog och filosof som lade grunden för det 

sociokulturella perspektivet som har fått stor betydelse för skolan, förskolan och 

utformningen av förskolans läroplan. Det sociokulturella perspektivet innebär teorin om att 

lärandet är något som sker hela tiden, i alla sociala sammanhang och aktiviteter tillsammans 
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med andra (Säljö 2011, s.161-162). ”Utan social kommunikation sker ingen utveckling av 

vare sig språk eller tänkande, menar Vygotskij” (Lindqvist 1999, s.10). Vygotskij har också i 

boken Fantasi och kreativitet i barndomen beskrivit att fantasi är en viktig förmåga alla 

människor har och att alla människor är kreativa. Han menar att grunden för skapandet finns 

redan i leken och utvecklingen är beroende av dialogen med en vuxen (Lindqvist 1995, s.7-

10). Enligt Vygotskij behövs alltså en dialog med pedagogen vilket borde betyda att 

pedagogen deltar aktivt och verbalt i lekarna. Vygotskij utformade en teori om den proximala 

utvecklingszonen, eller närmaste utvecklingszonen. Den bygger på att någon med större 

erfarenhet, pedagog, förälder eller mer kunnig kamrat, hjälper barnet att både väcka intresse, 

motivation men också att förmedla nya kunskaper. Detta kan bara ske när barnet befinner sig i 

den proximala utvecklingszonen som betyder att barnet lärt sig så mycket det kan på egen 

hand, men med hjälp av en mer kunnig person kan utvecklas vidare utöver sin nuvarande 

utvecklingsnivå. I den proximala utvecklingszonen är barnet mottaglig för lärandet och för att 

vidareutvecklas (Säljö 2011, s.167-168). Jag kan tänka att min handledare är inspirerad av 

Vygotskijs tankegångar även när det gäller den fria leken. I förskolan praktiseras det 

sociokulturella perspektivet genom att barn och pedagoger ska vara medforskande och 

pedagoger inte ska komma med färdiga svar och lösningar. Pedagoger ska inte ingripa för 

tidigt och servera färdiga lösningar utan låta barnen ta egna initiativ och pröva sig fram för att 

finna en metod som fungerar. Den medforskande pedagogen ska invänta barnets eget lärande 

och inte föregå barnets egna upptäckter. Däremot ska pedagogen finnas närvarande och vid 

rätt tillfälle leda barnets tankegångar vidare mot ökade kunskaper. Det stämmer bra in på min 

handledares råd till mig. 

 

Det kompetenta barnet 

Det sociokulturella perspektivet bygger på teorier om det kompetenta barnet. Halldén skriver i 

Att bli förskollärare: mångfacetterad komplexitet att i dagens individualistiska samhälle är 

det, det kompetenta barnet, den självständiga individens kompetens och förmågan till lärande 

som framhävs. Halldén skriver också att det idag finns ett ideal om det fria valet, den 

individuella människan och lärandebegreppets dominans, som gör att barnets omsorgsbehov 

och beroende av pedagoger förnekas (Halldén 2015, s.118-119). Men om barnet anses 

kompetent att själv lösa konflikter och komma på problemlösningar bör kanske inte 

pedagogen störa den fria leken eller förekomma barnets egna lösningar om hur leken ska 

utformas. I min berättelse ingriper jag för att fördela turordning så att inte bara den som har 
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störst auktoritet bland barnen kommer att göra sin röst hörd och de andra barnen inte får en 

chans till gehör för sina förslag. Det kan också bli att så leken aldrig börjar för att barnen 

aldrig kommer fram till hur leken ska genomföras när ingen lyssnar på den andre och alla 

pratar i munnen på varandra. Jag ingriper också för att Fia är för hårdhänt med sprutan. Om 

jag inte ingripit hade Lovisa och Ester kanske blivit ledsna för att det gjorde ont och leken 

hade avbrutits. Kanske Lovisa och Ester sedan inte vill leka mer med Fia och kanske Fia inte 

förstår varför de inte ville leka med henne. Det är mina spekulationer utifrån min erfarenhet 

och mitt vuxenperspektiv. Men om jag inte ingripit är det kanske möjligt att barnen hade varit 

kompetenta att lösa dessa situationer själva, utan min medverkan. Det hade kanske kunnat 

innebära ett större lärande för dem att själva resonera sig fram till en slutsats. Det vet jag inte 

eftersom jag inte hade tilltro till att barnen hade kompetensen att reda ut dessa situationer, 

utan jag tog beslutet att gripa in och styra lekandet. Olausson skriver att när man använder 

begreppet det kompetenta barnet är det en fråga om vilket perspektiv man väljer (Olausson 

2012, s.122). Olausson tycker att det är oklart vad som avses med kompetens. Inom förskolan 

syftar begreppet oftast på utveckling mot självständighet. Hon menar att om det 

eftersträvansvärda är att skapa självgående barn för att det förenklar förskolans verksamhet så 

blir de värdefulla kompetenserna exempelvis att kunna klä på sig själv och att kunna skala 

potatis. Hon fortsätter med att beskriva att det finns andra kompetenser som är viktiga och 

betydelsefulla i leken och som värderas högt bland barnen, men som inte alltid ses som 

värdefulla ur ett vuxenperspektiv (Ibid, s.122).  

 

För min handledare tror jag att även barns lekkompetenser ses som viktiga och att hon genom 

det sociokulturella perspektivet väljer att se barn som kompetenta att själva ta ansvar för leken 

utan inblandning av vuxna. Däremot vill hon finnas närvarande och tillhands för att vid behov 

hjälpa barnen att utvecklas vidare när barnen befinner sig i den proximala utvecklingszonen 

genom att exempelvis ställa en fråga eller peka på något viktigt barnen upptäckt. 

 

Ingrid Pramling Samuelsson skriver i sammanfattningen till sin artikel Det kompetenta barnet 

att begreppet snarare betyder att alla barn har en möjlighet att erövra kompetens utifrån sina 

förutsättningar och att det är pedagogens roll att se alla barns möjligheter för att kunna ge dem 

förutsättningar att utvecklas. Hon menar att barnets kompetens är beroende av pedagogens 

kompetens (Pramling Samuelsson 1999). En kompetens som just skulle kunna kan innebära 

att låta barnen själva utforska i leken, utan att en pedagogs auktoritet stör leken. Min egen 

tolkning skulle dock snarare vara att det är pedagogens kompetens att kunna avgöra när det 
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passar att vara deltagare i barnens fria lek eller när det bästa alternativet är att låta barnen 

själva styra sin lek och bara närvara vid sidan av. Kari Pape skriver i sin bok Social 

kompetens i förskolan – att bygga broar mellan teori och praktik att pedagogen bör ha 

kompetens att kunna avgöra vad som passar bäst i olika leksituationer. 

 

En del situationer påkallar att man aktivt går in och deltar i leken,  

andra situationer påkallar att man håller avstånd.  

Man bör kunna förvänta sig att vi som vuxna människor  

klarar att bedöma detta mot bakgrund  

av varje enskild situation. (Pape 2001, s154) 

 

Denna beskrivning stämmer väl in på den praktiska klokhet som behövs för att bedöma vilket 

som är bästa sättet att handla på, i de olika leksituationer som kan uppstå på förskolan. 

 

Fronesis - praktisk klokhet  

I dilemman finns oftast inget svar och när det handlar om praktisk kunskap kan det vara svårt 

att definiera varför man bör göra på ett särskilt sätt. Så är också fallet i mitt dilemma där min 

essä visar att det finns många aspekter att ta del av ifråga om att delta eller inte delta i barnens 

lekar. I många fall handlar det om intuitiva handlingar som baseras på lång erfarenhet. I 

inledningen av boken Vad är praktisk kunskap? skriver Fredrik Svenaeus, professor i den 

praktiska kunskapens teori vid Centrum för praktisk kunskap på Södertörns högskola, att den 

praktiska kunskapen är svår att mäta, utforska och att tillämpa vetenskapliga teorier på. Den 

praktiska kunskapen är en personligt erövrad kunnighet som finns i individen och som utövas 

på ett intuitivt vis (Svenaeus 2009, s.13). Därför blir den svår att försöka använda som regel. 

Varje specifik situation måste tolkas enskilt. Däremot kan man som praktiker förbättra sin 

praktik genom vetenskaplig kunskap (Ibid, s.13-14). Jag tänker att det gäller för pedagogers 

medverkan i den fria leken också. Vi pedagoger kan inte ställa upp regler för när det passar 

eller inte passar att delta i barnens lekar. Vi måste använda vår intuitiva förmåga från en gång 

till en annan, för att känna när vi kommer vara en tillgång i barnens lek eller när det passar 

bäst att stå vid sidan av och studera barnens lek för att inte påverka leken med vår auktoritet 

och vårt vuxenperspektiv på hur saker och ting ska vara. I berättelsen känner jag barnens 

förväntan när de ber mig att vara med och leka kurragömma. Då säger min intuition att jag 

skulle göra barnen besvikna genom att undvika att delta i deras lekar. Om jag dessutom inte 

har något bättre för mig än att stå på sandlådskanten och övervaka lekandet, känns det för mig 
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som ett klokt val att medverka en stund för att visa mitt intresse för deras lek, bekräfta dem 

och bekräfta att deras lek är viktig. När jag senare i berättelsen försöker undvika att delta i 

lekarna men blir tillfrågad av Alice om jag vill spela fotboll med henne, säger jag ”Fråga 

Elliot, han kanske vill spela fotboll”. Det visar sig vara en bra strategi då Alice och Elliot 

spelar boll med varandra en lång stund och har ett roligt och givande samspel utan 

medverkande pedagog. I det exemplet kan jag se och lära att det ibland också kan vara klokt 

att avleda barnen från att leka med mig. Precis som jag gjort i arbetet med denna essä kan man 

genom att ta del av forskning och litteratur i ämnet, öka sin kunskap och förståelse för att det 

finns många olika perspektiv på den fria leken. 

 

Aristoteles skriver i Den nikomachiska etiken att varje situation kräver sin egen klokhet. 

Klokheten bygger på våra dygder, som ärlighet, mod och måttfullhet och våra tidigare 

erfarenheter. Klokheten kan inte heller skapas av regler. Aristoteles anser att dygd är den 

gyllene medelvägen mellan att göra för lite och för mycket (Nilsson 2009, s.42-43). Så är det 

också i lekarna. Som pedagog kan jag försöka följa en medelväg mellan att delta i leken eller 

inte, tacka ja eller nej till lekinbjudningar från barnen, själv inbjuda till lek eller inte, följa 

barnens initiativ eller komma med egna förslag i leken. Jag bör försöka hitta en måttfullhet i 

lekandet som kanske är vad min handledare menar med att ”hitta lugnet”.  

 

Aristoteles benämner den praktiska kunskapen ”techne”. På förskolan krävs hela tiden 

praktisk kunskap i vardagen, som att kunna öppna de dubbla låsen på förskolegrinden, att 

bygga ett sandslott i sandlådan eller att hjälpa barnen att knyta skosnören eller stänga 

dragkedjor. När den praktiska kunskapens handlingar har ett mål kallar Aristoteles det för 

”praxis”. I sin högsta form är praxis, praktisk klokhet, som Aristoteles med ett annat ord 

kallar för ”fronesis”. Fronesis existerar bara i handling och gör att vi handlar utifrån det bästa 

möjliga i varje situation (Nilsson 2009, s.46-50). Vi pedagoger måste kunna tolka varje 

specifik leksituation och använda oss av vår praktiska klokhet och visdom vi fått genom vår 

erfarenhet och från våra studier för att kunna handla klokt. Vi behöver känna intuitivt vad som 

passar bäst i varje enskild leksituation. I min berättelse ramlar Ester och slår sig. När jag lyfter 

upp Ester och blåser på hennes arm, är det utifrån min praktiska kunskap om att det brukar 

fungera som tröst för barnen. Men det är min intuition som säger mig att Ester vill sitta kvar i 

min famn för att hon tycker om det och inte för att hon har ont. Jag förstår också genom 

intuition att de andra barnen inte ramlar och slår sig på riktigt utan för att de egentligen också 

bara vill sitta i knät. Att börja leka sjukhus är en strategi för mig att med humor hantera 
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situationen där alla vill sitta i knät samtidigt. Genom att avleda deras fokus från mig till en ny 

lek använder jag min erfarenhet, mitt omdöme och praktiska klokhet för att göra något 

positivt av situationen istället för att det skulle kunna bli en situation med konkurrens och 

konflikter om vem som får plats att sitta i mitt knä. Genom min fronesis förekommer jag 

barnen redan innan det sker. När vi börjar leka sjukhus tillsammans blir leken till ett samspel 

och improviserat rollspel där alla kan vara med och vi interagerar och utbyter erfarenheter 

med varandra.  

 

Eftersom alla människor har olika livserfarenheter kommer vår intuitivitet att se olika ut. Det 

som är självklart för mig kanske inte är det för någon annan. Svenaeus beskriver att ”Fronesis 

- den praktiska klokheten – utgår från mötet med det unika och individuella i en 

mellanmänsklig praktik” (Svenaeus 2009, s.22-23). Vi upplever alla världen olika, väljer olika 

och uppmärksammar olika saker som viktiga. För mig framträder världen ur just mitt eget 

unika perspektiv (Ibid, s.25). 

 

Slutord 

När jag började skriva denna essä ansåg jag att fri lek var att barnen själva bestämmer 

reglerna för leken och att barnen under lekens gång får nya idéer och gemensamt bestämmer 

hur leken framskrider. För mig var det inte samma sak som att leken behövde vara fri från 

vuxna deltagare. Jag tänkte att den fria leken var fri från styrning av vuxna. Så länge barnens 

initiativ var lika betydelsefulla som de vuxnas initiativ och så länge demokrati råder där allas 

förslag är lika mycket värda, ansåg jag att det kunde kallas fri lek. Motsatsen till fri lek var för 

mig pedagogstyrda aktiviteter där pedagoger planerat hur genomförandet av aktiviteten ska gå 

till och vilket lärande som ska uppnås med hjälp av aktiviteten. Genom arbetet med min essä 

har jag nu fått större insikt om att det finns många olika sätt att uppfatta vad fri lek är. 

Olausson skriver i slutet av sin studie att hon funnit att det ibland uppkommer en sorts lek 

som drivs av barnens egna idéer men även har en deltagande pedagog. Hon skriver att ”Ett 

sådant sätt att använda sin pedagogroll skulle innebära att man erkänner barnen som aktörer. 

Det skulle också innebära att man avsäger sig en del av den makt som är förknippad med 

pedagogrollen” (Olausson 2012, s.169). Jag tycker det är en bra beskrivning av den lek som 

jag har kallat för fri lek. Olausson skriver vare sig om det är positivt eller negativt men ställer 

frågan om det skulle kunna göra så att förskolans verksamhet tillerkänner barnen större makt. 

Hon frågar sig också hur pedagogers maktutövning förhåller sig till verksamhetens 
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demokratiuppdrag (Olausson 2012, s.168-169). Här tolkar jag Olausson som att förskolans 

demokrati är en skendemokrati där den egentliga makten alltid tillhör pedagogen men att i den 

fria leken kan pedagogen avsäga sig en del av makten och leka på mer lika villkor. Vilket 

också är det jag vill uppnå med den fria leken. 

 

En fråga jag nu ställer mig är om jag fortfarande anser att min definition av fri lek stämmer. 

Arbetet med essän har fått mig att inse att pedagogers och barns relationer aldrig blir fria från 

makt och att min makt som pedagog alltid påverkar barnen. Genom mitt aktiva deltagande i 

leken är det större risk att jag påverkar barnen med min auktoritet, både medvetet genom 

styrning av lekarna men också på ett omedvetet sätt genom att barnen förhåller sig på ett 

sådant sätt de tror att jag förväntar mig av dem. Men essän visar också att pedagogens makt 

påverkar barnens lek även om pedagogen befinner sig vid sidan av leken. Jag kan konstatera 

att min handledare och jag är två personer vars syn på pedagogers inblandning i barns fria lek 

ser olika ut. Jag kan inte säga att någon av oss har rätt eller fel. Vi ser olika fördelar med de 

olika synsätten. Som Alsterdal skriver så ligger konsten och svårigheten i att väga in många 

olika aspekter och handla med gott omdöme i stunden (Alsterdal 2015, s.53). Jag förstår att 

pedagoger inte alltid ska delta i barns lek och att min handledare har rätt i att vuxna ofta 

förekommer barnen och inte låter dem upptäcka och utforska själva. Man riskerar att förstöra 

barnens upptäckarlust och idéer genom att servera dem färdiga lösningar och i vissa 

situationer och lekar, kan ett tillbakadraget förhållningssätt vara att rekommendera. Det är inte 

heller så att barn alltid vill att pedagoger ska delta i deras lekar. Men det kan också vara så att 

just när barnen inte vill att en pedagog ska närvara ska man ändå finnas med vid sidan av och 

studera barnens lek, då det kan finnas risk för att invanda makthierarkier och positioneringar 

befästs och att uteslutningar kan förekomma. Pedagogen måste vara känslig för vad barnen 

vill eller inte vill och kunna avläsa barnens reaktioner och önskemål. Däremot bör pedagoger 

heller inte alltid undvika att delta i barns lekar när de blir inbjudna. Jag är enig med Pramling 

Samuelssons och Johanssons forskning om att barnen känner att leken inte verkar värdefull 

för pedagogen när pedagogen alltid undviker lekinbjudningarna. En känsla av vi och de 

skapas där barnen kanske inte känner sig förstådda och uppskattade av pedagogerna. De 

fördelar som finns med en deltagande pedagog i leken kan ibland vara att föredra. Det 

övergripande ansvaret för hela förskolans verksamhet kan fördelas mellan flera olika 

pedagoger för att möjliggöra pedagogmedverkan i leken. I leken fördjupas relationerna och 

pedagogerna får chans att lära känna nya sidor av barnen och därmed öka sin medkänsla och 

förståelse för barnens livsvärld. Pedagogen har också chans att lära känna barnens intressen 
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och livsvärld bättre för att vid lärandesituationer bättre kunna utgå från barnens egna 

intressen. Därför anser jag inte att det finns ett antingen eller, i frågan om att som pedagog 

delta eller ej, i barnens lekar. Det är något man får använda sin fronesis till att avgöra i varje 

specifik leksituation. 

 

I arbetet på förskolan förhåller det sig så som Svenaeus skriver, att vi pedagoger upplever 

olika saker som viktiga och att vi, precis som barnen på förskolan, är olika personligheter med 

olika behov och intressen (Svenaeus 2009, s.25). För att bevara mångfalden bör vi se olikheter 

som tillgångar och dra lärdom av och inspireras av varandras olikheter. Eftersom vi 

pedagoger också verkar som förebilder för barnen är det viktigt att barnen får uppleva en 

mångfald och en tolerans för att vi är olika. Vi pedagoger bör uppskatta mångfalden och med 

öppet sinne försöka förstå varandras perspektiv och lära av varandra.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mona Wikborg 660130-1283 

 

37 

 

Referenser 

 

Alsterdal, Lotte (2015). ”Essäskrivande som utforskning” I: Anders Burman (Red.) Konst och 

lärande: Essäer om estetiska lärprocesser (s.51-77). (Elektronisk). Tillgänglig: 

<http://sh.diva-portal.org/smash/get/diva2:718031/FULLTEXT01.pdf > (2016-12-04) 

 

Engdahl, Ingrid & Ärleman-Hagsér, Eva (red.)(2015). Att bli förskollärare: mångfacetterad 

komplexitet (s.110-115). Stockholm: Liber. 

 

Ernsjöö Rappe, Tinni (2011). ”Den fria leken är nästan fånigt hyllad” I: Svenska Dagbladet. 

(Elektronisk). Tillgänglig: < http://www.svd.se/den-fria-leken-ar-nastan-fanigt-hyllad > 

(2016-12-04) 

 

Halldén, Gunilla (2015). ”Bilden av barnet” I: Ingrid Engdahl & Eva Ärleman-Hagsér (red.). 

Att bli förskollärare: mångfacetterad komplexitet (s.116-119). Stockholm: Liber. 

 

Hammarén, Maria (2005). Skriva: en metod för reflektion. 2. uppl. Stockholm: Santérus. 

 

Heywood, Colin (2005). Barndomshistoria. Lund: Studentlitteratur. 

 

Hjertström Lappalainen, Jonna & Schwarz, Eva (2011). ”Tänkandets gryning” I: Anders 

Burman (red.) Våga veta! Om utbildningens möjligheter i massutbildningens tidevarv (s.97-

116) Huddinge: Södertörns högskola. (Elektronisk) Tillgänglig: <http://sh.diva-

portal.org/smash/get/diva2:444170/FULLTEXT01.pdf> (2016-12-04) 

 

Hofsten, Ingela (2012). ”Fri lek kan minska mångfalden” I: Förskolan. Lärarförbundets 

tidning för alla förskollärare (Elektronisk) Tillgänglig: 

<http://www.lararnasnyheter.se/forskolan/2012/06/01/fri-lek-kan-minska-mangfalden> 

(2016-12-04) 

 

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

 

Lindqvist, Gunilla (1999). ”Förord” I: Lev S. Vygotskij (1934). Tänkande och språk (s.7-21). 

Göteborg: Daidalos. 

http://sh.diva-portal.org/smash/get/diva2:718031/FULLTEXT01.pdf
http://www.svd.se/den-fria-leken-ar-nastan-fanigt-hyllad
http://sh.diva-portal.org/smash/get/diva2:444170/FULLTEXT01.pdf
http://sh.diva-portal.org/smash/get/diva2:444170/FULLTEXT01.pdf
http://www.lararnasnyheter.se/forskolan/2012/06/01/fri-lek-kan-minska-mangfalden


Mona Wikborg 660130-1283 

 

38 

 

Lindqvist, Gunilla (1995). ”Förord” I. Lev S. Vygotskij (1930). Fantasi och kreativitet i 

barndomen. Göteborg: Daidalos.  

 

Lozic, Vanja (2016). ”Förskollärarnas identitet stärks av vetenskapligt förhållningssätt”. I: 

Skolverket. (Elektronisk) Tillgänglig: 

<http://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/forskolan/relationer-

larande/forskollararnas-identitet-starks-av-vetenskapligt-forhallningsatt-1.226111>  

(2016-12-04).  

 

Martin Korpi, Barbara (2006). “Förord” I: Lekens roll i förskola och förskoleklass. Temaserie 

från tidningen Förskolan nr.8. Malmö: Lärarförbundets förlag. 

 

Nilsson, Christian (2009). ”Fronesis och den mänskliga tillvaron. En läsning av Bok VI i 

Aristoteles Nikomachiska etik”. I: Jonna Bornemark & Fredrik Svenaeus (red.) Vad är 

praktisk kunskap? (s.39-54). Huddinge: Södertörns högskola (Elektronisk) Tillgänglig: 

<http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:sh:diva-3283> (2016-12-04)  

 

Olausson, Anna (2012). Att göra sig gällande. Mångfald i förskolebarns kamratkulturer. 

Doktorsavhandling i pedagogiskt arbete. Umeå: Umeå universitet (Elektronisk) Tillgänglig: 

<http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:483605/FULLTEXT01.pdf> (2016-12-04) 

 

Pape, Kari (2001). Social kompetens i förskolan  – att bygga broar mellan teori och praktik. 

Stockholm: Liber 

 

Patel, Runa & Davidson, Bo (2011). Forskningsmetodikens grunder: Att planera, genomföra 

och rapportera en undersökning. Lund: Studentlitteratur. 

 

Pramling Samuelsson, Ingrid (1999). Det kompetenta barnet. Statens institut för 

handikappfrågor i skolan. Göteborg: Göteborgs universitet. (Elektronisk) Tillgänglig: 

<http://www.gu.se/english/research/publication?publicationId=102326> (2016-12-04) 

 

Pramling Samuelsson, Ingrid & Johansson, Eva (2009). ”Why do children involve teachers in 

their play and learning”  I: European Early Childhood Education Research Journal Vol. 17, 

No. 1, March 2009. (s.77–94). (Elektronisk) Tillgänglig på Södertörns högskolas bibliotek:  

http://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/forskolan/relationer-larande/forskollararnas-identitet-starks-av-vetenskapligt-forhallningsatt-1.226111
http://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/forskolan/relationer-larande/forskollararnas-identitet-starks-av-vetenskapligt-forhallningsatt-1.226111
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:sh:diva-3283
http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:483605/FULLTEXT01.pdf
http://www.gu.se/english/research/publication?publicationId=102326


Mona Wikborg 660130-1283 

 

39 

 

<http://www.tandfonline.com.till.biblextern.sh.se/doi/abs/10.1080/13502930802689053> 

(2016-12-04). 

 

Pramling Samuelsson, Ingrid & Williams, Pia (2015). ”Varför barns perspektiv är viktiga i 

yrkesprofessionen” I: Ingrid Engdahl & Eva Ärlemalm-Hagsér (Red.). Att bli förskollärare: 

Mångfacetterad komplexitet (s.16-20). Stockholm: Liber. 

 

Psalmer i 90-talet (1994). I en värld full av kosmiska under, Psalm 854. Stockholm: Verbum 

 

Rönnberg, Margareta (2012). Vänstervridna? Pedagogiska? Av högre kvalitet? 70-talets 

barnteveprogram och barnfilm kontra dagens. Visby: Filmförlaget. 

 

Sharon Krafft, Eyal (2011). ”Den fria lekens förkämpe” I: Förskolan. Lärarförbundets tidning 

för alla förskollärare. (Elektronisk) Tillgänglig: 

<http://www.lararnasnyheter.se/forskolan/2011/03/17/fria-lekens-forkampe> (2016-12-04) 
 

Skolverket (2010). Läroplan för förskolan Lpfö 98 reviderad 2010. Stockholm: Fritzes. 

 

Svenaeus, Fredrik (2009). ”Vad är praktisk kunskap? En inledning till ämnet och boken” I: 

Jonna Bornemark & Fredrik Svenaeus (red.) Vad är praktisk kunskap? (s.11-34). Huddinge: 

Södertörns högskola. (Elektronisk) Tillgänglig: 

<http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:sh:diva-3283> (2016-12-04)  

 

Säljö, Roger (2011). ”L.S. Vygotskij – forskare, pedagog och visionär” I: Anna Forsell (red.) 

Boken om pedagogerna (s.153-177). Stockholm: Liber. 

 

Tullgren, Charlotte (2004). Den välreglerade friheten: att konstruera det lekande barnet. 

Doktorsavhandling i pedagogik. Malmö: Malmö Högskola. (Elektronisk) Tillgänglig: 

<http://portal.research.lu.se/portal/files/4592639/1693282.pdf> (2016-12-04) 

 

Öhman, Margareta (2011). Det viktigaste är att få leka. Stockholm: Liber. 

http://www.tandfonline.com.till.biblextern.sh.se/doi/abs/10.1080/13502930802689053
http://www.lararnasnyheter.se/forskolan/2011/03/17/fria-lekens-forkampe
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:sh:diva-3283
http://portal.research.lu.se/portal/files/4592639/1693282.pdf

