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Abstract 

Free play in pre-school has been a widely discussed topic, and researchers have come to 

different conclusions about the role of the educator in free play. This essay is based on a self-

perceived dilemma about free play. The main focus is whether children's free play should be 

free from adults and whether or not educators control free play. The dilemma occurs when a 

colleague points out that adults should not participate in children's play. The aim with this essay 

is to investigate and explore the presence of adults in the free play and in what way educators 

influence the free play. The research questions also consider children's experiences of play and 

how one can perceive the role of the educator in free play. The method has been to write a 

scientific essay by reasoning, reflecting and exploring the concept of "free play" with the help 

of theories, research and literature that highlights free play. In conclusion, there is no right or 

wrong about the presence of adults in the free play. Children need to both be completely free 

of adults to experiment on their own and time to play with an adult who can balance and enrich 

the game. The disadvantage is that the play without adults can result in certain children deciding 

at the expense of other children and with adults present, the development can be hampered, and 

the game can be controlled. 
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Sammanfattning 

Den fria leken i förskoleverksamheten har sedan länge varit ett omtalat ämne, och forskarna har 

kommit fram till olika slutsatser om pedagogens roll i den fria leken. Essän utgår från ett 

egenupplevt dilemma om den fria leken. Huvudfokus är om barns fria lek ska vara fri från vuxna 

och om pedagoger styr den fria leken eller inte. Dilemmat uppstår när min kollega påpekar att 

vuxna inte ska delta i barns lek. Syftet har varit att undersöka och utforska vuxnas närvaro i den 

fria leken och på vilket sätt pedagoger påverkar den fria leken. Frågeställningarna tar också 

hänsyn till barns upplevelser av leken och på vilket sätt man kan förstå pedagogens roll i leken. 

Metoden har varit att skriva en vetenskaplig essä genom att resonera, reflektera och undersöka 

begreppet ”fri lek” med hjälp av teorier, forskning och litteratur som belyser den fria leken. 

Slutsatsen som kan dras av mitt arbete är att det inte finns ett rätt eller fel om vuxnas närvaro i 

den fria leken. Barn behöver både vara helt fria från vuxna för att prova på och testa sig fram 

på egen hand och tid till att få leka med en närvarande vuxen som kan balansera och berika 

leken. Nackdelen är att leken utan vuxna kan resultera i att vissa barn bestämmer på bekostad 

av andra barn och med närvarande vuxna kan utvecklingen hämmas och leken bli styrd. 

 

Nyckelord: Fri lek, förskola, pedagoger, barn, styrning, deltagande 
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1 Min berättelse 

Det är onsdag och det är den dagen som jag och barnen har sett fram emot. I mina tankar 

planerar jag förberedelserna av den roligaste dagen på året; maskeradfesten. Jag och barnen, 

som är mellan 4 och 5 år gamla, skrev i förra veckan ett brev till en häxa och bjöd in henne till 

förskolan. Det är jag som ska klä ut mig till häxa och när jag går hemifrån tänker jag på hur 

jag ska klä ut mig och presentera mig för barnen. Jag känner glädje och tänker för mig själv 

att jag inte får glömma att nämna att jag fått brevet. När jag går in på avdelningen ser jag hur 

barnen springer mot mig och jag säger att de är jättefina i sina kostymer. Jag ser i barnens 

ögon att de vill säga någonting till mig. 

- Yadgar, häxan har inte kommit. Kanske fick hon inte brevet som vi har skickat till henne, 

säger barnen. 

 

Barnen är utklädda till häxor, katter, pirater, prinsessor, spöke, vampyrer, monster och skelett. 

Jag känner barnens glädje när de pratar med mig och undrar för mig själv om de kommer lista 

ut att det är jag som klätt ut mig till häxa senare. Jag svarar att jag inte vet om häxan har fått 

brevet men att vi kan vänta på henne eftersom det fortfarande är tidigt på dagen. Jag går in på 

avdelningen och hälsar på mina kollegor Karin och Anna. Anna har klätt ut sig till pirat och 

går runt på avdelningen och Karin sitter vid ett bord och har sina vanliga kläder på sig. Efter 

en halvtimme smyger jag iväg för att klä ut mig till häxa och medan jag förbereder mig 

skrattar jag lite för mig själv när jag tänker på vad barnen kommer säga när de ser mig. Jag 

sätter på mig en lång svart klänning, en lila peruk, häxhatt, stövlar och stora glasögon. När jag 

sminkar mig hör jag barnen prata med varandra bakom dörren och fråga var jag tagit vägen. 

Jag går ut via en annan dörr på avdelningen och går runt till barnen för att presentera mig. 

- Hej! Jag är Den Lila Häxan och jag har fått brev från barnen som går på avdelningen 

Stordrakarna. Jag kommer vara här med er några timmar och leka med er. 

Barnen skriker och är väldigt glada, de hoppar och springer runt. Barnen säger att de måste 

hämta Yadgar för att berätta att häxan fått brevet och kommit till förskolan. Jag går in med 

barnen och de visar mig runt på avdelningen och vill att jag börjar leka med dem. Jag går 

förbi min kollega Karin och hon tittar på mig med en blick jag inte känner igen och skakar på 

huvudet som att någonting är fel. 

- Varför överdriver du? Det är barnen som har fest och ska leka, inte du, säger Karin. 

Jag stirrar på Karin och tänker på hur jag ska svara henne. Hon säger ofta till mig att jag inte 

ska leka med barnen och istället låta dem leka själva. Jag ser aldrig Karin leka med barnen på 
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förskolan och undrar i mitt huvud om det är det som irriterar henne, att jag leker med barnen 

men inte hon? Gör jag något fel? Till slut svarar jag henne.  

- Karin, du behöver inte vara negativ. Det är för barnens skull, vi måste ha någonting roligt att 

göra med barnen.  

Jag går därifrån och blir lite irriterad på Karin och tänker ”måste hon förstöra allting som är 

roligt bara för att hon inte tycker om att vara med och leka med barnen?”. Jag går in till 

rummet och dansar Konstiga Häxornas Dans med barnen och jag lägger märke till hur barnen 

betraktar mig och viskar i varandras öra. De viskar om ifall det är jag, Yadgar, som är häxan 

och säger att det inte kan vara så för att Yadgar har inga glasögon och hennes hår är inte lila. 

Barnen frågar inte högt och kanske handlar det om att det är för att de vill tro på att det är en 

riktig häxa som kommit på besök. Ett barn vid namn David, som alltid har haft svårt för att 

leka med sina kompisar på grund av att han har svårigheter för socialt samspel, kommer 

inspringandes till rummet och frågar om han får vara med i häxornas lek. Jag svarar att han 

självklart får det och håller i hans hand och springer omkring med honom bland barnen. Han 

ropar till kompisarna att alla ska komma och leka med häxan. 

 

Jag går ut från rummet, fortfarande klädd i häxkläderna, och efter en stund ser jag tre barn; 

Emma, Liam och Sara, som leker med varandra och de lagar mat på låtsas i hemvrån. Liam är 

en vampyr och Sara är en häxa men Emma säger att hon inte vill vara en katt utan hon vill 

också vara häxa. Sara börjar bråka med Emma och skriker på henne att hon ska vara en katt. 

Jag ser hur Emma blir ledsen och börjar gråta. Jag förstår snabbt att Emma inte tyckte om sin 

tilldelade roll som katt. 

- Sara, titta på Emma, hon är ledsen och vill inte vara en katt. Du kan inte bestämma över 

henne, säger jag och försöker möta Saras blick. 

- Vi måste ha en katt för alla häxor har en katt, säger Sara medan hon tittar ner i golvet. 

Vi sitter och tittar på varandra en liten stund och utan att prata. Det blir helt tyst när jag sitter 

bredvid dem och Sara mumlar och tittar argt på Emma. Jag får en idé. 

- Sara, får jag vara med och leka? Jag kan vara katt och du och Emma kan båda vara häxor, 

säger jag. 

Sara och Emma lyser båda upp och blir väldigt glada. De fortsätter leka och dukar fram en 

tallrik som de låtsas hälla mjölk i som katten ska slicka upp. Jag låtsas att jag dricker upp 

mjölken och låter som en glad katt. Sara slutar att bråka med Emma och Emma flyger nöjt 

runt i rummet på sin kvast. De andra barnen kommer in i rummet och leker med mig och de 

tycker att jag är en riktigt snäll häxa, inte elak och ond.  
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Barnen frågar mig vad häxor äter. Jag förklarar för barnen att häxor äter konstiga grytor och 

att de blandar spindlar, maskar och andra saker. Barnen tycker att det är äckligt att äta sådana 

grytor och jag ser hur de håller för munnen. Jag avbryter leken och säger till barnen att jag 

måste gå till en annan förskola och barnen skriker att jag måste stanna kvar med dem lite 

längre. Jag säger hejdå till barnen och kramar dem och går därifrån. Jag tar av mig häxans 

kläder och tvättar bort sminket och klär på mig mina kläder igen och går in på avdelningen 

efter en lite tag. Jag hinner inte ens gå in på avdelningen förrän barnen springer till mig och 

nästan alla barn pratar med mig med full energi och glädje. De undrar var jag har varit och att 

jag har missat en väldigt rolig sak, att jag missade häxan och jag såg inte hur häxan lekt med 

dem. 

- Nej, jag har missat häxan! Vad tråkigt, jag var på ett möte, säger jag. Jag visar med mitt 

ansiktsuttryck att jag är besviken över att jag inte kunnat träffa häxan. 

- Jag sa ju att det inte var Yadgar som klätt ut sig till en häxa, säger Emma. Vi har träffat en 

riktig häxa på förskolan, fortsätter hon och klappar händerna och hoppar medan hon pratar.  

 

När jag går hem har jag en känsla av att jag ändå inte är nöjd med dagen och börjar därför 

tänka. Det som Karin sa om att det var barnens fest och att de ska leka och inte jag, bekymrar 

mig. Jag tänker över det hon sa till mig hela kvällen och det kommer upp olika tankar i mitt 

huvud om vad som var fel på det jag gjorde. När jag öppnar förskolan dagen efter och tänder 

lampan på avdelningen, ser jag Emma komma gående på gården och hon vinkar till mig 

genom fönstret. Hon kommer in med sin mamma och springer till mig och kramar mig. 

Emmas mamma berättar att Emma har pratat om leken med häxan hela kvällen igår. Emma är 

väldigt glad över att häxan var på besök på förskolan. Vilka bra pedagoger ni är som deltar i 

barnens lek, säger Emmas mamma. Jag tackar Emmas mamma och blir väldigt glad, sedan tar 

jag emot Emma och säger hej då till mamman. 

 

När Emmas mamma gått fortsätter jag och Emma att prata med varandra och Emma frågar om 

vi kan leka piratleken senare när de andra kompisarna kommit. Emma tittar snällt på mig och 

väntar på mitt svar. Jag svarar att vi kan göra det sen när alla pedagoger kommit och samtalet 

avbryts av att det kommer in andra barn på avdelningen. Vid klockan sju kommer Karin och 

jag förbereder frukost som ska ätas med de barnen som kommit. Karin sätter sig vid ett bord 

och Emma och Adam leker djur precis intill. Jag ser hur Adam ryter som ett lejon och tittar på 

Karin. Karin stirrar på honom och ler sedan, och Adam ryter högre och tittar på henne igen. 

När vi är färdiga med frukosten tar jag disken och lämnar vagnen i köket och går sedan 
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tillbaka till avdelningen. Strax innan klockan åtta kommer min kollega Anna och hälsar på 

barnen och oss pedagoger. Emma ser att Anna har kommit och därför vill hon börja leka 

piratleken. 

- Emma, ni får börja bygga piratskeppet så kommer jag om en liten stund, säger jag.  

Jag ser att Emma, Liam, Sara och Adam går in och börjar bygga skeppet med stolar och filtar 

och sen går jag in och börjar leka med dem. 

- Yadgar, kan du säga till oss vem som ska vara kapten, tjuv, pirat och den som spanar efter 

andra pirater på havet? säger Emma. 

- Ska jag tilldela er rollerna? Det är bättre att ni gör det själva, säger jag. 

- Ok, Liam kan vara kapten, du får vara pirat, Sara kan vara tjuv, Adam kan vara den som 

spanar ut över havet och jag kan också vara en pirat, säger Emma. 

 

Vi börjar leka att vi seglar med båten, barnen springer fram och tillbaka i rummet och skriker 

och säger det finns en tjuv på båten. Jag smyger och barnen smyger efter mig för att fånga 

tjuven och jag säger till de att inte smyga efter mig, eftersom att vi måste sprida oss för att 

fånga tjuven. Medan vi leker kommer en förälder och ber om att prata med mig. Jag förklarar 

för barnen att jag kommer tillbaka snart och att de får leka tillsammans medan jag är går iväg. 

I bakgrunden hör jag Emma säga till Adam ”Nej, du får inte vara med i leken för vi har redan 

börjat”. 

 

Efter en liten stund, när jag pratat färdigt med föräldern, går jag tillbaka till barnen och ser att 

de klätt ut sig till pirat, kapten och sjöman. Leken har utvecklats och barnen har börjat leka 

låtsaspicknik på skeppet och jag hör hur de pratar och skrattar med varandra. Jag bestämmer 

mig för att backa ur leken och istället låta barnen leka fritt, på sitt egna sätt.  

- Yadgar, jag tycker att du stör barnens lek, glöm inte att vi inte behöver vara delaktiga i deras 

lek. Kolla de leker bättre utan dig!, hör jag Karin säga bakom mig. 

 

Jag blundar först, sedan öppnar jag ögonen och vänder mig om och tittar på Karin. Sedan 

frågar jag henne om vi kan sätta oss någonstans och prata med varandra om vad hon menade 

med det hon sa dagen innan. Jag och Karin går in i personalrummet och sätter oss. Karin tar 

en kopp kaffe och sätter sig i soffan och tittar ut på gården genom fönstret. Jag sitter i den 

andra soffan, mittemot Karin. 

- Karin, jag kunde inte låta bli att tänka på det du sa till mig igår om att jag är överdriven och 

att det är barnens fest och inte min. Vad menade du egentligen? 
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Karin skrattar lätt och skakar på huvudet, dricker lite kaffe och börjar prata. 

- Yadgar, du är duktig på att leka med barnen och barnen tycker om att leka med dig, det ser 

jag varje dag, men jag tycker att du styr barnens fria lek. Det är bra om vi vuxna inte stör 

barnen när de leker. Du behöver inte delta i deras lekar eftersom barnen rättar sig efter dig, de 

gör som du säger och utesluter alla andra möjligheter.   

- Menar du att barnen anpassar leken efter mina regler och krav, att de inte leker på samma 

sätt utan mig? Jag är ju oftast bara där utan att vara med i deras lek, säger jag.   

- Jag menar inte att du gör fel när du leker med barnen men barnen kommer inte utveckla sig 

på samma sätt som när de leker med varandra, utan vuxna. De kommer inte hamna i 

konflikter och lösa problem när du är i rummet. Du har ändrats när det kommer till hur du är i 

leken sedan du började utbilda dig till förskollärare. Jag kan fråga dig en sak, tror du inte att 

du styr barnens fria lek? frågar Karin.  

 

Jag blir tyst en liten stund och tittar på väggen på andra sidan i rummet. Jag tänker att Karin 

har rätt, jag har ändrats sedan jag började utbilda mig till förskollärare. Jag leker mer med 

barnen nu än förut eftersom jag har lärt mig att barnen utvecklas mycket genom lek och att 

vuxna har en stor roll i barns lek. Till slut svarar jag Karin och säger: 

- Karin, jag leker med barnen för att jag vill utveckla deras lek och lära de hur de löser 

problemet och hur viktigt det är att lyssna och samspela med varandra. Jag kommer närmare 

barnens känslor och hur de tänker. Jag tror inte att jag styr och stör deras lek. Jag tycker att 

den styrda leken är de lekar när vi redan har planerat vad barnen ska göra under dagen, bland 

annat pussel, skapande och att bygga. 

- Ja Yadgar, du kanske har rätt, jag vet inte heller om vi stör den fria leken och vill inte riskera 

att göra det, därför undviker jag att leka med barnen.   

 

Karin ger ifrån sig en djup suck. Jag ler mot Karin och andas in. 

- Tack Karin, för att du har pratat med mig. Det känns bra att ha diskuterat med någon. Jag 

tycker fortfarande att vuxna har en viktig roll i barns fria lek men vill du inte leka med barnen 

är det ditt val. 

 

Jag och Karin kommer överens om att vuxna har stor betydelseroll i barns lek men samtidigt 

kan det finnas en risk att vi pedagoger stör barns frihet i leken. Vi går tillbaka till barngruppen 

och jobbar med barnen som vanligt. Karin har inte tagit upp ämnet igen efter den dagen och 

jag fortsätter leka med barnen. 
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2 Dilemma 

Dilemmat som jag står inför är om jag som pedagog ska närvara och vara delaktig i barns fria 

lek eller låta barnen leka självständigt och ensamma. Stör och styr pedagoger barns lek när vi 

deltar i deras lek, även om barnen bjuder in till lek? Varför stör jag leken och vad är fri lek? 

Om jag väljer att delta i barnens lek, kan det hända att jag begränsar deras chans att lösa sina 

konflikter själva. Min närvaro i leken kan vara störande för barnens frihet och styrande, och 

därför också hämmande för barnens utveckling och användande av fantasi. Däremot, om jag 

väljer att inte delta i leken kan det å andra sidan innebära att barnen får svårigheter för att lösa 

konflikter och det finns risk för att barnen inte lär sig lekregler och på grund av det, hamnar i 

konflikter. Ett resultat av en frånvarande pedagog kan också vara att barn som har svårt för att 

komma in i leken, fortsätter vara utanför eftersom det inte finns en pedagog som kan slussa in 

dem i leken. Det finns också en risk för att barn skadar varandra utan vuxnas uppsikt. I min 

vetenskapliga essä kommer jag, utifrån mina egna erfarenheter, undersöka hur jag påverkar 

barns fria lek på förskolan när jag är delaktig och närvarande i deras lek. Analysen kommer 

utgå ifrån litteratur, erfarenhet, forskning, artiklar och mina egna tolkningar och kunskaper 

ifrån att ha jobbat med barn i många år. Berättelsen som dilemmat grundar sig i och 

analyseras utifrån, är en situation där en kollega rekommenderar mig att inte delta i barns fria 

lek eftersom det kan vara styrande och störande för barnen. Dilemmat tas även upp i 

förskolans läroplan 2018 där det står att ”När någon i arbetslaget följer eller leder lek på 

lämpligt sätt, antingen utanför leken eller genom att själva delta, kan faktorer som begränsar 

leken uppmärksammas samt arbetssätt och miljöer som främjar lek utvecklas. Genom en aktiv 

närvaro är det möjligt att stödja kommunikationen mellan barnen samt förebygga och hantera 

konflikter” (Skolverket 2018, s. 8). 
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3 Syfte och frågeställning 

Syftet med min essä är att undersöka och upptäcka hur vi pedagoger påverkar barns fria lek 

och vilken frihet barnen behöver för att leka fritt. Med hjälp av ovanstående berättelse och 

teorier vill jag också reflektera över den fria leken utifrån olika teorier, hur läroplanen 

beskriver den fria leken och jag vill ta reda på vad andra pedagoger skriver om den fria leken 

och om barns fria lek innebär att den ska vara fri från pedagoger eller att det är viktigt att 

pedagoger är med i barns lek. Känslan av osäkerhet kring leken väckte ett intresse i mig; att 

undersöka och utforska olika möjligheter till att komma fram till ett resultat i frågan. Jag har 

fått olika funderingar kring den fria leken och ställer mig själv frågorna: Vad innebär 

egentligen fri lek? Ska leken vara fri från vuxna för att jag ska kalla det för fri lek?  

 

Följande frågeställningar kommer jag undersöka i min essä. Utifrån exemplet i berättelsen 

ovan:  

• Hur påverkar pedagoger den fria leken? 

• Hur kan man öka förståelsen för den fria leken ur ett professionellt perspektiv? 

• Hur upplever barnen den fria leken? 

 

4 Metod  

Lotte Alsterdal menar att för att skriva en essä och utveckla och undersöka en situation måste 

man alltid börja med en berättelse eller en situation som man har upplevt. Det är 

processkrivandet som är viktigt i essäskrivande eftersom studenten läser, diskuterar, skriver 

och reflekterar över en egen berättelse med kurskamrater och läraren för att se situationen 

utifrån andras perspektiv (Alsterdal 2014, s. 48–49). Jag använder mig av en vetenskaplig 

essä som metod och utgår ifrån en berättelse som handlar om pedagogens lek med barnen och 

en diskussion mellan mig och min kollega, med fokus på den fria leken på förskolan. Bech-

Karlsen betonar att essän handlar om framkomliga reflektioner, öppenhet och att binda ihop 

både berättelser och reflektion. Essän är en utmaning för personer som vill ta fram sina 

erfarenheter (Bech-Karlsen 2011, s. 45). För att kunna undersöka mina frågeställningar kring 

barns fria lek på förskolan, har jag använt litteratur från exempelvis Knutsdotter Olofsson 

(1996 och 2003), Lillemyr (2002), Pramling Samuelson & Sheridan (2016) och Engdahl 

(2015). Jag har även använt andra teorier och forskningar som är viktiga för mitt 

essäskrivande och reflektioner.   
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Genom resonemang och reflektion över mitt dilemma med andra i seminariegruppen och min 

handledare har jag fått möjligheten att se händelsen från olika synvinklar. Med nya ögon och 

perspektiv har jag, bortsett ifrån mina egna erfarenheter, fått ta del av andras erfarenheter 

vilket varit en viktig del i mitt essäskrivande och undersökande. Maria Hammarén uttrycker 

att skrivandet kan användas för att synliggöra erfarenhetsgrundad kunskap. Genom att hämta 

innehållet ur minnet belyser och lyfter man fram erfarenheter. Ett dilemma ställer oss inför 

olika sanningar och handlingsalternativ men det är inte säkert att vi hittar en bra lösning eller 

att det finns en lösning på dilemmat (Hammarén 2005, s. 17, 18). Det som Hammaren skriver 

påminner mig om min kollega Karin och hennes påpekande av att jag inte ska delta i barnens 

lek – ett uttalande som ligger till grund för dilemmat om pedagogers närvaro i barns lek. 

 

Genom vardaglig diskussion med barnen om den fria leken kommer jag reflektera över barns 

syn på den fria leken på förskolan. Alsterdal skriver att genom essäskrivande kommer vi bli 

medvetna om att praktisk kunskap är kunnande. Essäskrivande arbeten gör att vi tänker klokt 

och agerar på ett sätt som situationen kräver, och det är viktigt att vi fortsätter lära oss när vi 

misslyckas (Alsterdal 2014, s. 53). Det innebär att jag måste fundera över min yrkesroll som 

blivande förskollärare och bearbeta nya erfarenheter som jag får i skolan om barns lek. I mitt 

arbete kommer jag reflektera över min praktiska kunskap. Slutsatsen jag drar från Hammarén 

och Alsterdal är att det är viktigt att se situationen utifrån andras perspektiv och genom 

reflektion med andra och överväganden av deras erfarenhet, ta till mig för att utvecklas i min 

yrkesroll som en blivande förskollärare.  

 

5 Etiska överväganden 

Eftersom denna undersökning berör barn och pedagoger är det viktigt att jag som författare tar 

hänsyn till den etiska forskningsaspekten. Barnens och pedagogens namn i min berättelse är 

påhittade, likväl avdelningens namn. Det är mitt ansvar att skydda barnen och pedagogens 

namn när uppsatsen blir offentlig. Mitt dilemma handlar inte om konflikter mellan kollegor 

utan ska belysa skillnaden mellan olika erfarenheter och kunskaper om lekens betydelse.   
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6 Egen och utvidgad reflektion  

I det här kapitlet kommer begreppet fri lek på förskolan och pedagogernas närvaro i leken att 

belysas. I mitt resonemang om leken kommer jag synliggöra olika synvinklar genom teorier 

som är kopplade till mitt dilemma, berättelsen och mina frågeställningar.  

 

När jag leker med barnen lär jag mig hur barnen tänker. Jag ser också barnens behov av 

beröm och vikten av att jobba med utvecklande och utmanande frågeställningar som gynnar 

barnen. Pedagogen får på så sätt en central roll i barnens utveckling. Lillemyr refererar till 

Eriksons lekteori och skriver att det tredje stadiet i lekens utveckling, är den makrokosmiska 

leken; den tredje lekvärlden i utvecklingen. I det här stadiet börjar barnen leka med andra barn 

och även med vuxna. För att stärka barnens självuppfattning och känsla behöver barnen få 

höra positiva uttalanden från andra, om de framträdande saker som barnen gör (Lillemyr, 

2013, s. 132). Tullgren skriver att pedagogers inbjudan till lek för att påverka lekens syfte och 

engagera barnen, kan fungera som ett styrande medel (Tullgren 2004, s. 91–92). En aktiv 

pedagog får en kontinuerlig överblick och fördelaktig roll i leken, till skillnad från en inaktiv 

pedagog som döljer sig i bakgrunden och iakttar leken på avstånd (Ibid, s. 85–86). 

 

Det jag har sett på förskolan när barnen leker, är att leken inte är på riktigt för dem. 

Författarna Engdahl & Ärlemalm-Hagsér skriver att en aktiv närvarande vuxen krävs under 

den fria leken för att veta vad som händer när barnen leker. Forskningen visar att under den 

fria leken, kan maktordning uppstå mellan barnen och tar form bland annat genom att barnen 

tycker att de har rätten att exkludera andra barn från sina lekar, när de leker helt fritt (Engdahl 

& Ärlemalm-Hagsér 2015, s.146). Jag tolkar författarens ord som att pedagoger ska vara 

uppmärksamma när det kommer till barns fria lek eftersom barnen kan utöva sin makt på 

andra barn, ett exempel från berättelsen är när Emma säger till Adam att han inte får vara med 

i leken.  

 

Det är viktigt att pedagoger visar omtanke för barnen för att barnen ska känna sig trygga och 

våga be om hjälp i leken. Pedagoger kommer alltid att kunna utvecklas i sin lärarroll genom 

att tillgodose barnens behov. Ett exempel är att lära barnen att våga be om hjälp när de känner 

att de behöver det. Även Anna Olausson skriver att en uppmärksam pedagog ska kunna se vad 

som händer i den fria leken och få barnen att känna att de vågar komma till pedagogen vid 

behov (Anna Olausson 2012, s. 45–46). Enligt Hangaard Rasmussen kännetecknas leken av 
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en känsla av frihet och därför känner sig barnen fria när de leker (Hangaard Rasmussen 1993, 

s.32–33). Leken ger därmed barnen möjligheten att utveckla sin personlighet, fria från 

pedagogers styrande och beslutstagande. Lillemyr, å andra sidan, menar att pedagoger ska 

undvika att styra och störa barnen för att leken ska kunna vara fri (Lillemyr 2002, s.35). Det 

innebär att leken ska vara frivillig, naturlig, lustfull och rolig – inte målstyrd. Leken hjälper 

barnen att utveckla sin fantasi och att våga samspela med andra, oavsett om de leker fritt eller 

med vuxna. Leken hjälper också barnen att bearbeta olika situationer och att förstå 

verkligheten.    

 

Karins syn på den fria leken har skapat ett dilemma för mig efter att hon vid flera tillfällen 

påpekat att vuxna inte ska delta i barnens lek. I mitt dilemma om den fria leken diskuterade 

jag också utifrån mina egna erfarenheter och kunskaper med Karin. Jag hade kunnat diskutera 

mer med Karin och frågat varför hon tycker att jag påverkar barns lek och varför hon tycker 

att jag inte ska delta i den fria leken. Genom filosofen Deweys syn på tänkandet klargör 

Jonna. Hjertström Lappalainen & Schwarz refererar till Dewey och skriver att erfarenhet 

omöjligen kan fås utan tänkandet eftersom det är genom tänkandet som vår erfarenhet 

synliggörs och utvecklas (Hjertström Lappalainen & Schwarz 2011, s. 100). Författarna 

citerar Dewey och skriver att ”förståelse av reflektion utmärker sig gentemot traditionen 

genom att ifrågasätta den dualistiska synen på erfarenhet och tänkande” (ibid, s. 98). Det 

tolkar jag som att genom reflektion synliggör man sin erfarenhet och sitt tänkande som när jag 

och Karin i min berättelse reflekterade över den fria leken.  

 

Jag har sedan dess funderat över om vuxnas närvaro behövs eller om jag ska låta barnen leka 

ifred. Enligt min erfarenhet bör pedagoger delta i barns fria lek på förskolan för att lära barnen 

lekregler och leksignaler. I Vad lär sig barnen när de leker? skriver Knutsdotter Olofsson att 

det är förskollärarens ansvar att lära barnen hur man leker, hålla lekregler och leksignaler 

eftersom alla barn inte har förmågan att leka (Knutsdotter Olofsson 2009, s. 90). Jag tolkar 

författarens ord som att vi pedagoger ska delta i barns fria lek för att ge barnen stöd och 

komma igång med leken eftersom alla barn inte är självständiga nog för att gå in i leken. 

Däremot refererar Lillemyr till Eriksons lekteori och skriver att vuxna och barn har olika 

tankar om leken och vuxna leker inte på samma sätt som barn gör. Vuxna och barn har inte 

samma funktion i leken eftersom vuxna och barn befinner sig på olika utvecklingsnivåer. En 

jämförelse mellan barn och vuxnas lek, för att hitta gemensamma kännetecken, är därför inte 

att föredra. Leken ger barnen möjligheten att vara vuxna och ta en aktiv roll som barnen själva 
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tycker om (Lillemyr 2002, s. 158). Författaren menar att det kan hända att vi pedagoger blir 

ett hinder för barns lekutveckling. När vuxna deltar i leken kan det frånta barnen chansen att 

använda sin fantasi och att leken blir som barnen vill, om ett barn exempelvis vill leka vuxen i 

leken, finns risken att det inte blir så för att det redan finns en vuxen person närvarande.   

 

Enligt mig måste pedagogen respektera barnens lek och ge barnen frihet i leken. När jag går 

in i barnens lek och försöker förklara och lära barnen konflikthantering, kan det hända att jag 

gör barnen beroende av vuxnas hjälp. Det är viktigt att barnen får lösa sina konflikter själva 

när de leker eftersom barnen på så sätt lär sig vad problem innebär och lär sig att misslyckas. 

Anna Olausson refererar till Lillemyr i sin doktorsavhandling och skriver: 

 

Den norske lekforskaren Lillemyr skriver i sin bok Lek på allvar om lek som 

pedagogiskt redskap. Han menar att man som vuxen bör respektera barnens lek och 

gå in i den på barnens premisser. Han hävdar att idén om att barnen måste få vara 

ifred och leka är en del av inställningen till lek som hör hemma i psykoanalytisk teori 

där leken är ett sätt för barnen att bearbeta konflikter och besvikelser (Olausson 2012, 

s. 169). 

 

Citatet ovan kan tolkas som att författaren menar att det är möjligt att barnen vill lösa sina 

konflikter själva när de leker i frihet eftersom de får hitta lösningar på sina problem. I min 

berättelse, när jag såg att Emma blev ledsen för att Sara ville bestämma över henne, gick jag 

in mellan dem och löste konflikten utan att fråga hur de tänkte lösa problemet. Jag löste 

problemet som uppstod mellan dem när jag lekte med dem men det var också jag som 

bestämde och styrde leken i den stunden. Tullgren skriver i sin doktorsavhandling att 

pedagoger bör uppmuntra barnen när de löser sina konflikter; uppmuntra till att uttrycka sina 

känslor och hantera sina aggressioner. Det är viktigt att barnen resonerar med varandra och 

löser konflikter självständigt utan pedagogens hjälp (Tullgren 2004, s. 81). Min tolkning av 

Tullgrens ord är att barn behöver en större frihet för att utvecklas och bli självständiga 

individer. Författaren menar att vi bör ge barnen chansen att diskutera problemet och komma 

på en lösning själva först. Min gestaltning visade att det är svårt att veta när jag som pedagog 

behöver gå in i barnens lek utan att leda leken. Är det bästa att låta barnen leka själva oavsett 

vilka konflikter de hamnar i eller är det bättre att jag leker med barnen och ger de stöd när de 

behöver? Jag upplever att dilemmat om den fria leken och om vi pedagoger ska delta eller inte 

i leken som väldigt svår eftersom teorier, forskning och undersökningar säger olika. Även 
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Hammarén skriver om detta och uttrycker att ”Kanske skildrar berättelse ett dilemma. Ett 

dilemma uppmärksammar en komplex och ställer oss inför handledningsalternativ. Ibland 

också inför sanningen att det inte finns någon bra lösning, kanske inte ens en halvbra” 

(Hammarén 2005, s. 18).  

 

6.1 Den fria leken 

I följande kapitel kommer jag diskutera vad begreppet fri lek innebär, olika definitioner på 

den fria leken och vuxnas relation till den fria leken. Beroendet och oberoendet av vuxna i 

barns fria lek är också en viktig del som diskuteras i kapitlet.  

 

Knutsdotter Olofsson skriver att lekfulla vuxna krävs när barnen ska lära sig leksignaler och 

lekkoder. Med en uppmuntrade lekmiljö och med hjälp av en trygg vuxen skaffar sig barnen 

redskap och utökar sin kunskap (Knutsdotter Olofsson 2003, s. 52). Författaren menar att 

pedagoger ska vara delaktiga och närvarande i barns fria lek för att ge stöd och trygghet. 

Medan Maria Øksnes skriver att enligt Rousseau ska barnet ha en fri tid till att leka, annars 

förlorar barnet lekglädjen. Vuxna ska därför inte ofta vara deltagande i barnens lek eftersom 

ett barn utvecklas till sin egen människa genom den fria (Øksnes 2010, s. 64). Jag tolkar 

Øksnes ord som att barnen behöver frihet när de leker och att vuxna inte behöver vara 

delaktiga för att barnen ska utveckla sina fantasier i leken.   

 

Tullgren har, i sin forskning, refererat till Eriksons (1963) teori och menar att leken är barnens 

sätt att vara skilda från vuxna har en terapeutisk funktion, det är därför leken ska vara fri från 

vuxna. Vygotskijs (1981) lekteori används också som underlag av Tullgren, i syfte att belysa 

lekens roll som den viktigaste aktiviteten i barns liv. En utveckling av medvetenhet om sin 

omvärld sker under barnens lek och barnen vågar inta roller som de inte hade vågat sig på 

utan leken (Tullgren 2004, s. 20–22). När Karin i min berättelse påpekade att jag stör och styr 

barnens lek, blev jag osäker på mig själv och funderade över om Karin hade rätt. Tidigare har 

jag varit helt säker på att jag inte stör barnens lek och inte heller tänkt mycket över det. 

Alsterdal refererar till Adorno och skriver att i essäskrivande ska fokus vara på själva ämnet 

och inte på personer (Alsterdal 2014, s. 59). Jag har därför valt att inte fokusera på att jag och 

Karin inte delar samma uppfattning, utan fokus ligger på den fria leken och barnens behov. 

Det Karin sa till mig skapade två olika perspektiv inuti mig. Sett ur mitt första perspektiv styr 

och stör jag inte barnens lek när jag deltar i leken, utan snarare främjar jag den. Ur mitt andra 
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perspektiv ser jag att jag styr och stör barnens lek medan jag deltar i leken. De två 

perspektiven har väckt en stor inre konflikt för mina uppfattningar om den fria leken.  

 

Fri lek kan vara när barnen bestämmer vilken lek de ska leka, utan att en vuxen planerat 

läromålet i förväg och utan att vuxna deltar i deras lek för att skapa trygghet i barngruppen. 

Det kan däremot vara bra om en pedagog är med i leken från början. När leken sedan 

utvecklar sig kan pedagogen lämna barnen för att leka själva, men utan att lämna rummet, 

eftersom det då finns en risk att leken avbryts. Knutsdotter Olofsson skriver att en närvarande 

pedagog behövs i början av leken för att utveckla den fria leken. När barnen kommer in i 

leken och den utvecklar sig kan pedagogen lämna över leken till barnen, som kan bygga upp 

utifrån sin egen fantasi. Det är också viktigt att läraren inte avbryter barns lek och låter barnen 

komma med förslag och idéer för att utveckla leken (Knutsdotter Olofsson 1996, s. 208–212). 

Ett exempel från min berättelse är när jag backade från piratleken när jag såg att barnen 

utvecklade leken på egen hand. Jag upplever att den fria leken är styrd av barnen eftersom 

barnen använder sin fantasi, och pedagoger kan vara närvarande och styra leken för att göra 

den mer berikande exempelvis genom att erbjuda en lugn miljö för leken. I artikeln Den fria 

leken är nästan fånigt hyllad i Svenska Dagbladet, säger Knutsdotter Olofsson, som är 

professoremeriti i barn- och ungdomsvetenskap, att fri lek innebär att barnen får styra sina 

fantasier och leken ska vara på barnens villkor. Genom en styrande, närvarande, pedagog i 

leken blir leken mer givande och leken får ett nytt tempo. Knutsdotter Olofsson fortsätter med 

att styrd lek är de lekar som har regler. Vuxna måste finnas där som barnen är, ifall barnen 

behöver hjälp eller för att leda barnen när de leker (Ernsjöö Rappe 2011). Knutsdotter menar 

att barn kan styra sina lekar men samtidigt behövs vuxnas närvaro ifall barnen behöver hjälp 

med leken.    

 

Det finns risk att barnen blir beroende av vuxna när de leker med pedagoger. Det kan hända 

att barnen får svårigheter för att starta leken själva utan vuxna. Pedagoger kan bli ett hinder 

när barnen ska komma med nya idéer, lösa sina problem och bestämma över sina handlingar 

när pedagoger deltar i leken. Det finns också en risk att när jag deltar i barns lek, försöker jag 

koppla allting i deras lek till lärande eftersom jag intar rollen som observatör, inte bara en 

person som leker med barnen. Canning anser att genom att skapa mening i leken som är 

förståelig för de inblandade barnen, blir leken ett kraftfullt medium. De får den ultimata 

kontrollen och friheten att bestämma över sina egna handlingar och beteenden, i de situationer 

som de medverkar i. Som vuxna är detta ibland svårt att känna igen eftersom barns lek ur 
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vuxenperspektiv främst handlar om resultatet av leken. Barns oberoende besluttagande i lek, 

diskussioner som de skapar och vad de kan betyda för de involverade barnen, är ofta osedda 

eller missförstås av den vuxna observatören (Canning 2007, s. 229).  

 

6.2 Pedagogens påverkan på den fria leken 

I följande kapitel kommer jag att undersöka hur pedagoger påverkar barns fria lek och om 

pedagogers förhållningssätt är styrande i den fria leken. Även nackdelar och fördelar med 

pedagogers styrning kommer att göras.   

 

Innan jag började utbilda mig till förskollärare, hade inte lek med barnen en nämnvärd 

betydelse för mig eftersom jag var säker på att barnen bara leker för att de tycker att det är 

roligt. Jag hade brist på erfarenheter om att barnen lär och utvecklar sig mest i den fria leken 

hela tiden. Det står tydligt i läroplanen (2018) att ”Lek ska ha en central plats i utbildningen. 

Ett förhållningssätt hos alla som ingår i arbetslaget och en miljö som uppmuntrar till lek 

bekräftar lekens betydelse för barnens utveckling, lärande och välbefinnande” (Skolverket 

2018, s. 8).  

 

Genom de tre år som jag studerat på Södertörns högskola har jag fått nya erfarenheter och 

kunskaper om barns lärande genom lek. Barn lär sig mest genom leken, medan de leker med 

andra barn och/eller pedagoger. Den fria leken ger barnen möjlighet att utbyta erfarenheter 

när de använder sin fantasi, nyfikenhet och problemlösningsförmåga. Enligt John Locke lär 

sig barnen nya saker och samlar på sig kunskaper och erfarenheter till mestadels från leken. 

Det är pedagogernas roll att understödja barns lek och det är därför ett krav att pedagogerna är 

aktiva deltagare, eftersom barn lär sig i stor mängd av vuxna (Locke, J. 1693, s. 144–146). 

Lockes teori kan tolkas som att vuxna aktivt ska delta i barns fria lek och inte bara observera 

vid sidan av. Däremot ska vi pedagoger finnas där för att stödja leken. Vuxna är bra förebilder 

för barnen och barnen lär sig mest av vuxna, därför är det viktigt med pedagogers aktiva 

närvaro i leken. Jensen refererar till Eriksons lekteori och hans syn på leken, och skriver att 

barnen leker av egen fri vilja eftersom lek sker av fri vilja. Barn känner glädje när de leker 

eftersom de inte tänker på negativa konsekvenser i leken. När barnen leker tar de sig ifrån 

verkligheten och arbete eftersom leken inte nödvändigtvis tillför något till lärandet (Jensen 

2013, s. 162–163). Jensen menar att det är bra att barnen får leka fritt utan att vi vuxna 

kopplar deras lek till lärande, eftersom när barnen leker, tänker de på att vara glada och inte 

på lärandet. Barnen får således en fristad där leken är i fokus och inte lärandet. 
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Jag har sedan många gånger tidigare hört pedagoger på förskolan uttrycka sig som Karin; att 

vuxna inte ska delta i barns lek. Det kan vara möjligt att Karins perspektiv om lek är rätt, att 

leken ska vara helt fri från vuxna eftersom vuxna leder och styr barns lek. Det kan också 

hända att vuxna begränsar barns fantasi när en pedagog ger förslag eller lösningar på den 

leken som barnen leker. Pedagoger kan genom sin styrning i den fria leken hjälpa barnen att 

utveckla sig och träna barnen till att klara av olika situationer. Jag tar stöd till mitt 

resonemang från ett citat av Anna Olausson refererar till både Tullgren och Ivarsson och 

skriver att: 

 

Pedagogen Charlotte Tullgren visar i sin avhandling hur pedagogerna i förskolan, när 

de går in i barnens fria lek, styr den med inriktning mot vilka kompetenser barnen 

behöver utveckla för att fungera i en framtid. Även pedagogen Pia-Maria Ivarsson 

konstaterar i sin avhandling att i de sammanhang där barn och vuxna interagerar 

”tillskrivs vuxna i stor utsträckning tolkningsföreträde” (Olaussons 2012, s. 35). 

 

Det ovannämnda citatet kan tolkas som att barn behöver en trygghet i leken när de leker med 

varandra och det finns barn som behöver stöd från pedagoger när de leker med andra barnen. 

Det står också tydligt i förskolans läroplan att det är förskollärarens ansvar att varje barn ska 

känna att det är viktigt att lära sig nya erfarenheter och saker. Att barn får förutsättningar att 

lära, leka, utvecklas, skapa förtroendefulla relationer och känna sig trygga i gruppen 

(Skolverket 2018, s. 15).  

 

Om jag tänker tillbaka på min berättelse, när jag lekte häxa med barnen, var det jag som 

planerade och därmed styrde leken med barnen. Barnen var väldigt glada och engagerande i 

leken. Jag lekte med barnen, utan att sätta gränser eller regler, tillät leken vara fri och barnen 

fick inta de roller som de kände sig trygga med. Enligt mig är inte en pedagogs närvaro och 

styrande i leken ekvivalent med att leken blir mindre fri; den fria leken behöver likt andra 

aktiviteter också stimulans och uppmuntran. När jag som pedagog använder, genom min 

delaktighet, hjälper till med att inkludera de barn som har svårt för att leka i stora 

barngrupper, gör barnen stora steg i sin utveckling. Detta bekräftas av Tullgren som skriver: 

 

Leken ses som en aktivitet viktig att stimulera, uppmuntra och upprätthålla och i 

förhållande till leken konstitueras barnen som aktiva och fria. Denna aktivitet och 

frihet är dock inte valbar. Tvärtom är den svår för barnen att välja bort. Barnen har 
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helt enkelt ansvar för att utnyttja sin frihet och sysselsätta sig med något som av 

pedagogerna uppfattas som meningsfullt en förpliktelse att leka aktivt. Leken framstår 

som en norm som barnen måste leva upp till (Tullgren 2004, s. 64). 

 

Det finns barn som är duktiga på att leka och klara av lekreglerna utan pedagogers stöd. Det 

finns även barn som har svårigheter för att bli inkluderade i leken eftersom de inte klarar av 

lekregler med andra barn. Därmed behöver barn som har svårigheter få stöttning av en 

pedagog för att komma igång med leken. Norén-Björn anser att det är viktigt för vuxna att bli 

medvetna om sitt förhållningsätt till sitt arbete; hur man bemöter barn och genom trygghet 

skapar en lekberikande miljö. En del av tryggheten finns i nära relationer, att barnen får stöd 

och hjälp av vuxna, när de behöver det. En annan del av tryggheten finns i efterföljandet av 

regler som gäller för alla barn och som även vuxna följer (Norén-Björn 1990, s. 92). 

Författarens ord uppfattar jag som att pedagoger måste tänka på sitt bemötande för att bygga 

en nära relation till barnen. Genom en trygg relation mellan pedagog och barn, läggs en god 

grund för en lekmiljö som är värdefull för barnen.   

 

Om jag går tillbaka till min berättelse och tänker efter, säger Karin ”jag vet inte heller om vi 

stör den fria leken och vill inte riskera att göra det, därför undviker jag att leka med barnen” 

och därmed medger att hon inte vet om pedagogers närvaro i barns lek är fel. Jag hade kunnat 

lyssna mer och fråga henne varför hon undviker att leka med barnen och på vilket sätt hon 

tycker att vi skulle påverka leken negativt. Hjertström Lappalainen & Schwarz skriver att 

Deweys poäng är att erfarenheten genereras utifrån tänkandet eftersom erfarenheten har en 

period av prövande i sig, som tänkandet sedan reser sig ur (Hjertström Lappalainen & 

Schwarz 2011, s. 101). Författarna menar att det är erfarenheter och händelser i människors 

liv som omvandlas till kunskaper. Det var bra att jag tänkte över mina erfarenheter när jag 

reflekterade över leken med Karin. Jag anser att en pedagog behöver vara i närheten och 

stödja barn som har svårigheter för att delta i den fria leken. Psykolog Marie-Louise Folkman 

och specialpedagog Eva Svedin skriver att när en vuxen vägleder barnen i leken, det enskilda 

barnets lust att leka. Pedagoger får inte tvinga barnen att leka men de kan hjälpa barnen med 

att upptäcka meningen med leken. Utan vuxnas hjälp kan barn ge upp tanken av att vara och 

leka med andra barn eftersom det är vuxna som skapar förutsättningen för barns lust att leka 

(Louise Folkman & Svedin 2003, s. 23). Jag tolkar författarna som att barn behöver hjälp från 

pedagoger för att bli inkluderande i leken utan tvång. Jag var en trygghetspunkt för barnen när 

jag och barnen lekte häxor och det kännetecknas av att barnen vände sig till mig när de 
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behövde stöd och hjälp i deras lek. Min aktiva närvaro i leken gör att barnen vågar vara med i 

leken och leka med varandra. Ett exempel i min berättelse är när David, som alltid haft svårt 

för att leka med sina kompisar eftersom han är blyg, kommer in och leker med mig och de 

andra barnen. Min roll i leken kan innebära att jag är en förebild i leken som lär barnen hur 

leken kan komma igång och att samspela med varandra. När jag lekte med barnen var det 

också efter deras intresse och behov, vilket gör att jag inte blev huvudpersonen i leken. Jag tar 

stöd till mitt resonemang från ett citat av författarna Pramling Samuelsson & Sheridan: 

 

När förskollärare deltager i leken, på lekens villkor, kan hon verka som en förebild 

för hur man till exempel tar sig in i och ut ur olika situationer. Genom att aktivt delta i 

leken kan förskolläraren också stödja ett barn i dess utveckling av de förmågor som 

krävs för att leken ska upphitthåls (Pramling Samuelsson & Sheridan 2016, s. 95). 

 

Citatet ovan kan uppfattas som att författarna menar att förskollärare är ansvariga för barns 

utveckling. Vidare innebär det också att barn som är blyga och har svårigheter för att komma i 

kontakt med andra barn, ska få hjälp av förskolläraren och på så vis utvecklas. En 

förskollärare kan åtgärda svårigheterna genom att vara en aktiv deltagare i leken och stödja 

barnet för att hen ska delta i leken och inte hamna utanför den. Jag tar stöd till mitt 

resonemang från ett citat av Tullgren:  

 

Sådana svårigheter anses behöva åtgärdas för att barnet ska kunna delta i lekarna på 

ett ”normalt” sätt. Ett barn som på grund av sina så kallade leksvårigheter inte kan 

delta i det som definieras som god lek, befaras hamna utanför leken. Detta i sin tur 

innebär att barnet riskerar att inte komma i åtnjutande av lekens förmodade goda 

effekter på barns utveckling och lärande. I begreppet leksvårigheter finns det 

onormala och sjukliga inbyggt. Ett barn som inte kan leka på ett tillfredsställande sätt 

anses ha en störning på något sätt (Tullgren 2004, s. 202–203). 

 

Därmed Lindqvist refererar till Schrader-Breymann, som grundat sina teorier i Fröbels idéer, 

och skriver att leken måste separeras från arbetet eftersom leken är viktig i barns liv. För att 

leken inte ska handla om arbete måste leken blir fri från förebilder och vara fri från vuxnas 

närvaro (Lindqvist 1996, s. 52). Författarens ord uppfattar jag som att leken bör vara fri från 

vuxna, annars tillför vuxnas närvarande styrning.  
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Det är normalt att pedagoger på förskolan har olika erfarenheter och kunskaper om den fria 

leken. Det som har hänt mellan mig och Karin grundar sig i att vi har två olika synsätt på 

barns lek. Under seminarier har jag argumenterat och resonerat med mina kompetenta 

klasskamrater om den fria leken. Jag har kommit fram till att det kan hända att jag styr barns 

lek men det behöver inte alltid vara negativ. Eftersom barn behöver vuxna i deras lek 

eftersom barnen tycker att det är roligt att leka med vuxna. Även Pramling Samuelsson & 

Sheridan bekräftar dessa slutsatser genom att skriva att leken kan ses genom två olika 

synvinklar; den första är att den fria leken har stor betydelse för barnen för att de ska 

utvecklas och den andra är att leken är en pedagogisk aktivitet som styrs av vuxna. Leken ska 

framför allt vara frivillig och lustfylld. Leken är beroende av vuxnas attityder, stimulans och 

innehåller material och verktyg för att utforma olika saker, därför har förskollärares 

inställning stor betydelse för vad man får göra och använda i leken (Pramling Samuelsson & 

Sheridan 2016, s. 91–92). Det är viktigt för mitt essäskrivande att lyssna och ta del av andra 

pedagogers tankar och erfarenheter kring den fria leken. Genom reflektion med mina 

klasskamrater och handledare under seminarietillfällena, har jag fått utrymme till fördjupande 

resonemang. Under seminarierna lyfts olika tankar kring den fria leken, vilket gör att jag 

undersöker mitt dilemma på ett klokare sätt. Detta kopplar jag med ett citat från Alsterdal: 

 

Min erfarenhet är att tankarna lyfter när vi lyckas få egenupplevda händelser, 

fantasifullt tänkande och andra tänkares arbeten att mötas och kontrasteras mot 

varandra. Den estetiska lärprocessen ser jag i växlingar mellan att berätta och 

reflektera, i att gestalta en berättelse och arbeta med en komposition av olika 

perspektiv och med en fantasi som gör att vi hittar oväntade infallsvinklar. En sådan 

komposition inbjuder liksom ett konstverk till olika tolkningar, sällan till en 

upplösning av dilemmat (Alsterdal 2014, s. 49–50). 

 

Mina tankar om den fria leken har ändrats: nu förstår jag att det kan hända att när jag leker 

med barnen styr jag deras lek, oavsett om barnen tycker att det är roligt att leka med mig. Det 

kan vara möjligt att det är som Karin säger, att jag fråntar barnen chansen att lära sig lösa 

deras konflikter i leken, utan vuxnas hjälp. Måste jag vara delaktig i barns lek så ofta bara för 

att barnen tycker att det är roligt att jag är med? Folkman & Svedin skriver att det beror på 

situationen om vuxna ska vara delaktiga i barns lek eller inte. Ibland behöver barnen att vuxna 

ska vara med och vägleda leken och ibland räcker det med att en vuxen finns i närheten utan 

att delta i leken (Folkman & Svedin 2003, s. 23). Jag går tillbaka till den del av min text där 
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jag frågade barnen om jag får vara med i deras lek och löste deras konflikt genom att säga ” 

Jag kan vara katt och du och Emma kan båda vara häxor”. Det finns en möjlighet att barnen 

kunde ha löst konflikten på ett bra sätt utan min hjälp och istället för att lösa konflikten kunde 

jag bara finnas i närheten om de skulle behöva be om min hjälp.  

 

6.3  En medveten pedagogisk roll i den fria leken 

I följande kapitel kommer jag undersöka pedagogens roll i den fria leken och hur vi 

pedagoger på bästa sätt hjälper och stödjer barnen i leken. Även lekens värde för barnen 

diskuteras och hur leken kan bli en plats för lärande och utveckling. En central del i 

pedagogens roll är att vara medveten om sin roll i den fria leken och kunna avgöra när man 

behövs i den fria leken.  

 

Jag och min kollega Karin har två olika synvinklar på barns fria lek. Det är viktigt för mig att 

jag reflekterar över barns utveckling när det handlar om leken. Reflektionen över situationen 

med Karin gjorde att jag tänkte över och fick en ny syn på den fria leken och pedagogens roll 

i den fria leken. Däremot misslyckades jag med att ta reda på varför Karin tycker och tänker 

som hon gör, eftersom jag inte ställde följdfrågor. Anledningen till att jag inte ställde 

följdfrågor kan ha att göra med att jag var ganska säker på att jag inte stör barns lek genom 

mitt deltagande. Enligt mig är det värdefullt att få hjälp från kollegornas erfarenheter och 

kunskaper om leken och reflektera över dilemmat för att få en djupare och proportionell 

undersökning. Genom reflektion och dialog kan jag se problemet ur olika synvinklar och 

sedan komma fram till ett resultat till den situationen som skapade dilemmat. Det är klokt att 

jag tänker över varför det blir som det blir och hur kunde jag hanterat och bearbetat 

situationen på ett annat sätt?  

 

Under de seminarietillfällen då mitt essäskrivande varit i fokus, har jag förstått att mitt 

dilemma inte är lätt och att det inte nödvändigtvis finns någon lösning på det. Seminarie-

medlemmarna hade också olika synsätt på den fria leken, om pedagogers roll i leken är 

relevant och om den i så fall är störande eller utvecklande. När jag tänker tillbaka på 

situationen i min berättelse och kopplar detta till seminarietillfällena funderar jag över hur det 

kommer sig att vi pedagoger har så många olika synsätt på den fria leken och pedagogens roll 

på förskolan. Knutsdotter Olofsson betonar att fri lek inte ska vara utan vuxna. I en stor 

barngrupp är det viktigt med en närvarande pedagog i den fria leken eftersom med en pedagog 

kommer leken bli mer berikande för barnen (Knutsdotter Olofsson 2017, s. 171). Knutsdotter 
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Olofsson menar att det är viktigt att vuxna är deltagande i barns fria lek eftersom leken blir 

mer betydelsefull då.  

 

Canning i sin studie refererar till Hughes och skriver att barn uttrycker lekens värde för dem 

genom den tydliga glädje som intar deras ansikten och handlingar när de leker, och att barn 

får ut det mesta av detta värde när de får leka i vuxenfria utrymmen. Hon skriver vidare att 

genom ständigt letande efter vägledning från en vuxen, kommer ett barn aldrig att uppleva sin 

egen självständighet eller makt när de leker (Canning 2007, s. 231). Jag tolkar Cannings 

undersökning om barns fria lek som att det är pedagogens roll att ge mer frihet till barnen när 

de leker. Vuxna ska hålla sig utanför barns lek och måste låta barnen leka i frihet för att de 

ska utveckla sin självständighet. Författaren menar att när barn blir självständiga kan de 

hantera olika situationer som exempelvis lära sig konflikthantering. Dilemmat om den fria 

leken finns inte bara mellan oss pedagoger på förskolan, den finns även bland forskare 

eftersom de också har olika syn på den fria leken. Relevanta frågor att ställa är: Vad kommer 

hända om jag undviker att delta i barns lekar? Måste leken vara fri från vuxna för att det ska 

kallas fri lek? Vilken kunskap och erfarenheter har jag om styrande av barns lek? Det kan 

hända att vi pedagoger är så pass trygga med det vi redan vet och har erfarenhet av och därför 

inte vill reflektera över den nya erfarenheten som vi får av vår omgivning. 

 

Det är förskollärarens roll att reflektera med arbetslaget över lekens betydelse för barnen och 

därigenom avgöra vad som är rimligt och inte rimligt i den fria leken. Att dela med sig av sina 

erfarenheter och kunskaper om den fria leken är betydelsefullt för oss pedagoger eftersom det 

gör att vi kan se situationen från olika håll. Enligt mig leder utbildning och reflektion till ett 

djupare tänk och möjligheten att se varje enskilt fall ur olika perspektiv. Jag tar stöd för min 

argumentation från ett citat av Hjertström Lappalainen & Schwarz:  

 

Utbildningen syftar till att de skall lära sig ett reflekterande perspektiv på sitt 

handlande. Det betyder bland annat att de kan lära sig att uppmärksamma sitt 

kunnande som kunskap, lära sig formulera vari denna kunskap består, men också att 

kunna ta ett steg tillbaka och kritiskt betrakta sin verksamhet utifrån. Detta för att den 

yrkesverksamme skall bli medveten om varför hon löser en uppgift på ett visst sätt, 

till exempel för att det alltid har varit så, för att det var så hon lärde sig, eller för att 

det är det sätt hon trivs mest med att arbeta på och som ger bäst resultat (Hjertström 

Lappalainen & Schwarz 2011, s. 98-99).  
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Citatet ovan kan tolkas som att författarna menar att kunskap och lösningar på problem alltid 

grundar sig i något. Detta betyder att det som är rätt för Karin i min berättelse, inte 

nödvändigtvis är rätt ur mitt perspektiv eftersom våra kunskaper grundar sig i olika saker. 

Hjertström Lappalainen & Schwarz anser att det är bra att vi ser vårt yrkes förutsättningar 

med kritiska och problemidentifierande ögon, om målet är att reflektion ska ses som en del av 

bildningsprocessen. Det är viktigt att människor strävar efter att reflektera och det är viktigt 

att inte bara reflektera över sig själv och det som hänt, utan det är lika viktigt att reflektera 

över den situationen som man hamnat i och se sin egen plats i situationen i ett större 

sammanhang (Hjertström Lappalainen & Schwarz 2011, s. 114). Karin säger i min berättelse 

”Yadgar, jag tycker att du stör barnens lek, glöm inte att vi inte behöver vara delaktiga i deras 

lek”. Frågan som uppstår är om det är rimligt att pedagoger, som Karin säger, helt avstår från 

att delta i barns lek? Knutsdotter Olofsson förklarar att barn behöver vuxna i den fria leken för 

att vuxna ger stöd och trygghet när de leker. Fri lek innebär inte att bli fri från vuxna, däremot 

ska vuxna inte styra leken utan ge stöd till barnen som utvecklar deras tankar (Knutsdotter 

Olofsson 2013, s. 90). Även Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson betonar att det är 

lärarens ansvar att stödja barns lek men inte störa. Barns lek ska förbli skyddad och fri, 

lustfylld och utan problem. Det är lika viktigt att vuxna skyddar barns lekvärld som de 

skyddar eftersom vuxna ansvarar för både lek och lärande. Det är viktigt att vuxna inte tar 

över barns lek och blir ett hinder för barnen när de ska skapa en egen kultur i leken (Pramling 

Samuelsson & Asplund Carlsson 2014, s. 223–224). Detta får mig att tänka på vilken roll jag 

har i den fria leken, som blivande förskollärare. Ser barnen mig som en störande pedagog som 

styr deras lek? Eller ser barnen mig som en trygg person i deras lek?  

 

Det är pedagogens roll att hjälpa barnen komma igång med leken. I min berättelse 

exemplifieras det av när Sara i min berättelse sa ”Vi måste ha en katt för alla häxor har en 

katt” och jag erbjuder mig att vara en katt, för att leken ska fortsätta. Genom att erbjuda mig 

utvecklade leken sig och både Sara och Emma blev glada, utan att fortsätta springa runt i 

rummet och bråka om vem som skulle vara en katt. I Sharon Krafs intervju för tidningen 

förskolan med professor Knutsdotter Olofsson betonas det att den fria lekens pedagogik 

innebär inte att barnen blir helt ensamma i ett rum utan vuxna. Den fria leken kräver en 

pedagog eftersom en närvarande vuxen skapar ro, ger näring till leken och lär barnen 

leksignaler. Begreppet ”fri lek” innebär störningsfri lektid och inte att leken blir pedagogfri 

för Knutsdotter Olofsson (Sharon Krafft 2011). Medan Lillemyr menar att för att lärare och 

förskollärare ska kunna ta barns lek på allvar måste de ha grundlig kunskap om barns lek. 
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Vuxna måste vara medvetna om att ska de delta i barns lek, ska de klara av att leka på barnens 

villkor eftersom leken är barnens värld och man måste respektera den (Lillemyr 2002, s. 259). 

Jag tolkar Lillemyrs ord som att pedagoger kan vara med i barns lek men utan att styra leken.  

 

Enligt mig är det viktigt att jag är deltagande i barns fria lek eftersom barn behöver vuxnas 

stöd och trygghet. När barnen stöter på problem som är för svåra för att lösa själva, kan en 

vuxens stöd vara väldigt utvecklande. Däremot, kan det hända att pedagoger tar för stor plats 

och snarare blir ett hinder när barnen ska lära sig lösa konflikter i leken på egen hand. 

Eidevald anser att det är förskollärarens ansvar att skapa förutsättningen för lek för barnen, 

men utan att styra barns lek. Vuxna ska inte störa barnen när de leker eftersom barnen lär sig 

lösa problem och hantera konflikter genom leken. När en vuxen blir inblandad i barns 

konflikter, kan de bli ett hinder för barnens problemlösning och konflikthantering (Eidevald 

2011, s. 108–109).  

 

Det finns en risk att när pedagoger är deltagare i barns lek, tar de över barnens fantasi, 

nyfikenhet och frihet. Pedagogens roll i leken kan skapa hinder för barnens förutsättningar att 

bestämma över sina egna handlingar. I sin studie refererar Canning till Sutton Smith och 

skriver att när barn leker utan vuxnas inblandning eller nära övervakning av vuxna, har de 

friheten att bilda sin egen lekidentitet och fantasi där de kan välja vad de vill ta med till 

lekutrymmet (Canning, N 2007, S. 231). Medan Knutsdotter Olofsson skriver att när 

pedagoger leker med barnen, delar pedagoger fantasin med barnen. När pedagoger leker med 

barnen kommer de närma sig barnens fantasi och tankebanor på ett helt annat sätt, detta gör 

att vi lär känna barnen och deras tankesätt bättre (Knutsdotter Olofsson 1996, s. 208). Det kan 

vara möjligt att barnen leker på pedagogens villkor och regler eftersom barnen redan vet 

vilken regel som gäller när de leker med pedagogen. Pedagogens deltagande i barns lek kan 

leda till att barnen gör det som gör pedagogerna nöjda för att pedagogen ska vara kvar i leken 

och inte lämna rummet. Det är också möjligt att barnen vill vara ifred och leka själva eftersom 

de redan har lärt sig lekgränser från pedagoger. Det är vuxnas ansvar att ge barn möjligheten 

att testa regler och gränser utan vuxnas närvaro. Enligt Canning kommer naturligtvis vuxna i 

vissa situationer behöva sätta gränser för lekutrymmet och se till att barnen förstår gränserna 

vad gäller beteende och interaktioner. När barnen sedan har accepterat dessa parametrar borde 

de få möjligheten att utforska deras lekutrymme utan vuxnas inblandning (Canning 2007, s. 

231).  
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I min berättelse säger jag ”Jag är ju oftast bara där utan att vara med i deras lek” till Karin. 

Enligt mig ingår det i pedagogens roll att skapa lugn och ro eftersom pedagoger ofta säger till 

barnen när leken blir kaosartad när barnen leker fritt. Pedagogen behöver inte vara med i 

leken, men kan vara där barnen är utan att styra leken. Pedagogen måste vara lyhörd för barns 

intressen, idéer och nyfikenhet och måste se till att det finns material som tillåter barnen att 

komma i gång med leken och undvika kaoset. Knutsdotter Olofsson anser att barnen leker 

bättre när de leker fritt utan pedagogernas planerade aktiviteter. Kaosångest uppstår eftersom 

vuxna vill att barnen ska leka efter våra strukturer, som barnen inte orkar med under lång tid. 

När barnen leker själva och skapar ordning i sin verklighet, kan leken fortsätta i timmar utan 

kaos. I leken är barnen mer uppmärksamma på varandra istället för det som en vuxen har sagt. 

När pedagogerna tillåter barnen att leka utifrån deras idéer och villkor, med hjälp av vuxnas 

stöd, blir leken inte kaosartad utan leken blir intressant och lugn (Knutsdotter Olofsson 1996, 

s. 114–115). Knutsdotter Olofsson menar att vuxna kan vara med i leken men att det är barnen 

som ska få bestämma vilken lek de ska leka och vuxna ska inte styra leken. Det vill säga, 

vuxna ska hjälpa barnen att skapa och leka i en lugn miljö och ge barnen stöd men inte 

strukturera leken.  

 

6.4 Barns upplevelse av den fria leken 

I följande kapitel kommer jag undersöka barns egna upplevelser och åsikter om pedagogers 

deltagande i barns fria lek. Barns maktrelationer vid pedagogers frånvaro och hur de hanterar 

dessa tar jag också upp i kapitlet.   

 

Norén-Björn beskriver att det finns barn som är lekledare, dessa barn kan från början leda 

barngruppen till leken och ta glädje av varandra (Norén-Björn 1990, s. 37). Författaren menar 

att många barn vågar leda och ge instruktioner för att starta en lek. Enligt min erfarenhet finns 

det många barn på förskolan som vill leda och bestämma i den fria leken och bidrar till leken 

utvecklar sig. När jag observerat barnens beteende har jag lagt märke till att ibland vill barnen 

vara helt ifred och ibland leka med pedagoger under den fria leken. Jag resonerar dagligen 

med barnen på förskolan om leken och frågar vad leken betyder för dem. Enligt barnen är 

leken en rolig aktivitet och de vill att vuxna ska vara närvarande men utan att bestämma över 

leken. Fri lek enligt barnen är fri från regler, gränser och struktur; att barnen för göra som de 

själva vill. Jag tar stöd från Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson som skriver: 
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Att våga bryta gränser och överskrida det vanliga och det som anses som ”det rätta”, 

för att utveckla eller förändra. Detta kräver en attityd och ett förhållningsätt hos lärare 

som bidra till att självförtroendet stöds och att möjligheterna uppenbarar sig. Men 

måste tillåtas att tänka” som om” precis som barn spontant gör i leken (Pramling 

Samuelsson & Asplund Carlsson 2014, s. 218). 

 

Genom dialog med barnen om den fria lekens betydelse för dem, upptäckte jag att det finns 

många barn som vill styra och leda leken samt bestämma över de andra barnen. Utan en 

pedagogs närvaro tänker de inte på vilka gränser som krävs när de leker ifred. För barnen är 

leken ett område där de kan hitta sig själv och utforska saker, oavsett om det lyckas eller 

misslycka. Canning anser att när barn leker utan vuxnas begränsning, transporteras de till en 

annan värld fylld av fantasi. Det är viktigt att pedagoger inser att barn, genom leken, kan 

uppnå många av de krav som barn ställs inför under sin läranderesa. Genom fri lek går barn in 

i en sökning efter känslor och utvecklar vilka de är genom att leka och utforska olika 

sammanhang som de befinner sig i. Barnen försöker anpassa sig till leken för att möjliggöra 

sitt eget deltagande i leken (Canning 2007, s. 236). Det Canning menar är att barn leker mer 

fritt och utvecklar leken när vuxna inte är närvarande i leken.  

 

Många barn tar mycket plats i leken och låter inte andra barn bestämma eller välja vilken roll 

de vill ha i leken. Ett exempel från min berättelse är när Sara vill bestämma över Emma och 

säger att hon ska vara en katt, oavsett om Emma vill eller inte. I min berättelse lade jag märke 

till att många barn vill styra och bestämma över de andra barnen. Det är därför bra att ha en 

pedagog närvarande i rummet som säkerställer att ett enskilt barn inte styr och bestämmer 

över alla andra barn. Tullgren skriver att: 

  

I frihetstänkandet ligger underordningen inbyggd. Individen förväntas bidra till sin 

egen styrning och av ”fritt” val själv välja det rätta. Det finns alltså gränser för 

barnens frihet och pedagogerna har att vägleda barnen att underordna sig dessa 

gränser. Leken måste regleras och korrigeras i enlighet med bilden av den goda och 

utvecklande leken. Allt detta med tanke på den framtid barnen möter och de krav som 

kommer att ställas på dem då. Det är en styrning i framtidens namn (Tullgren 2004, s. 

61).  

 

Enligt min tolkning av Tullgren, kan det hända att barn vill prova på att bestämma över andra 

barn och försöka styra leken när inte någon pedagog är närvarande. Ett exempel från min 
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berättelse är när Emma styr piratleken och tilldelar de olika rollerna, utan att fråga om de 

andra barnens vilja eller åsikt. Det kan vara möjligt att fri lek för barnen innebär en lek som är 

fri från regler och gränser; att de får göra som de vill oavsett om det är rätt eller fel. Tullgrens 

ord förändrade mina tankar om barns lek, jag förstår nu att min roll inte är att styra barnen 

utan att vägleda dem och visa vilka lekregler som finns. För att ett barn inte ska styra leken 

måste vuxna föregå med gott exempel, eftersom barn imiterar vuxna.  

 

Min upplevelse av förskolan är att barnen vill leka med pedagoger under deras fria lek. 

Barnen frågar ofta vuxna om de vill vara med i deras lek. Det kan vara på grund av trygghet 

eller att de är vana vid att vara nära vuxna och därmed blivit beroende av att ha vuxna 

omkring sig. Engdahl & Ärlemalm-Hagsér skriver att barn är beroende av att samspela med 

vuxna som ser och bekräftar dem. Genom samspel och bekräftelse från vuxna känner barnen 

tillit (Engdahl & Ärlemalm-Hagsér 2015, s.118). Författarna menar att vuxna ger trygghet till 

barnen när de deltar i deras lekar eftersom barnen har för vana att vara med vuxna i sina liv. 

Barnen på förskolan tycker att det är störande när en pedagog kommer och säger att alla barn 

ska vara med och leka. Barnen uttrycker att när leken har börjat, vill dem inte att andra barn 

ska komma in i leken eftersom de redan har bestämt hur leken ska vara och vilka roller var 

och en ska ha. Ett exempel från min berättelse är när Emma säger till Adam att ”Nej, du får 

inte vara med i leken för vi har redan börjat”. Hangaard Rasmussen anser att pedagoger måste 

vara medvetna om vilken situation barnen är i när de leker och att det kan innebära att några 

barn vill vara fria från andra barns inblandning i deras lekar (Hangaard Rasmussen, 1993, 

s.34). Under mitt essäskrivande har jag lärt mig att det är viktigt att pedagoger inte placerar 

barnen i andra barns lek utan att se över hur situationen egentligen ser ut. Detta eftersom det 

finns en risk att lekens betydelse för barnen blir förstörd och barnen tappar lusten för att 

fortsätta den leken som de planerat att leka sedan innan.    

 

Jag tar ett steg tillbaka i min berättelse till när Emma vill att jag ska vara med i deras piratlek. 

I piratleken var det jag som styrde leken och sa till barnen vad de skulle göra bland annat ”ni 

får börja bygga piratskeppet” och ber senare barnen om att ”inte smyga efter mig, eftersom att 

vi måste sprida oss för att fånga tjuven”. Barnen gjorde det jag sa till dem att göra, men jag 

visste inte om de verkligen ville bygga ett piratskepp, barnen kan ha haft helt andra tankar och 

fantasier för sin lek. Det kan vara möjligt att barn mår bättre och känner sig tryggare när en 

vuxen styr och stimulerar leken. Tullgren skriver att: 
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I leken framställs barn just som fria och aktiva. Leken anses vara en företeelse i 

barnens liv där de är fria från vuxenstyrning och fria att självständigt, utifrån sina 

erfarenheter, bestämma lekhändelser och låta den egna kreativiteten verka. I leken 

anses också viktiga egenskaper som kommunikation och kreativitet utvecklas hos 

barnen. Barnen anses lära i leken och genom den förbereda sig för ett framtida 

vuxenliv (Tullgren 2004, s. 61). 

 

Tullgren menar att leken ska vara fri från vuxnas styrning och pedagoger måste låta barnen 

utveckla och lära sig i leken. Jag anser att barn och vuxna har olika syn och tankar om leken 

eftersom barnen använder till mestadels sin fantasi i sina vardagliga situationer, medan vuxna 

använder sina erfaranheter och kunskaper när de leker med barnen. När barnen leker förväntar 

de sig att deras önskningar ska bli uppfyllda. Vuxna ser leken utifrån den erfarenhet som de 

genererat under många år och kopplar till lärandet, det vill säga att barnen ska lära sig något 

nytt genom leken som exempelvis vad rätt och fel är. Jensen skriver att enligt Vygotskij 

lekteori, beror leken av vilka tankar och idéer leken är byggd på och att det uppstår outtalade 

regler i leken på grund av dessa. Leken uppfyller barns behov, och detta behov tillfredsställs 

inte förrän barnens önskningar uppfylls (Jensen 2013, s. 74). Jag tar ett exempel ur min 

berättelse från när jag lämnade piratleken en liten stund och när jag sedan var tillbaka såg jag 

hur barnen hade utvecklat leken baserat på deras fantasi och regler. De lekte inte vad pirater 

traditionellt brukar göra, som till exempel att tjuva och plundra saker, istället lekte de 

picknick på båten. Det är möjligt att leken är ett sätt att komma ifrån verkligheten för barnen 

och en plats där de utgår främst utifrån sin fantasi.  

 

Barnen använde sin fantasi och klädde ut sig till pirat, kapten och sjöman. Leken utvecklades 

och barnen började leka att de hade picknick på skeppet. Deras fokus var inte på vad en pirat 

är utan deras fokus var att leka och ha roligt. I Vad lär barn när de leker skriver Knutsdotter 

Olofsson att barnen ofta använder sin fantasi och uppriktighet när de leker. När barnen 

använder sin fantasi i leken uppkommer också nya tankar och idéer. Genom påhittighet lär sig 

barnen hur det praktiska problemet ska lösas och uppfinningar görs (Knutsdotter Olofsson 

2013, s. 79). Det kan vara möjligt att hade jag gått tillbaka till barnens lek igen, hade jag stört 

den. Det var rätt beslut att backa från barnens lek när jag såg att barnen hade en lekfull stund 

med varandra. Hjertström Lappalainen & Schwarz skriver ”En människa som har erfarenhet 

inom sitt yrke har en mängd förmågor som han eller hon inte har reflekterat över” (Hjertström 

Lappalainen & Schwarz 2011, s. 98). Det innebär att det är bra att jag reflekterar över de 



 27 

erfarenheter som jag har om leken och situationer som uppstår eftersom detta gör att jag ser 

situationen ur olika synvinklar.  

 

Barn brukar bjuda in pedagoger till deras lek, barnen vet vilken pedagog som vill leka med 

dem och vilken pedagog som undviker leken. Barn kan identifiera vilken vuxen som kan leka 

på deras nivå när barnen leker med vuxna. I min berättelse vrålar Adam som ett lejon och 

tittar på Karin, varav Karin bara ler tillbaka och Adam svarar genom att vråla ännu högre och 

titta på henne. Enligt mig är det en signal från Adam till Karin att kom lek med mig och 

bjuder in henne för deras lek. Pedagoger måste våga delta i barns lek eftersom det ligger i 

barns vilja och intresse att dela sina erfarenheter med vuxnas erfarenheter, och på så sätt 

utvecklas och lära sig. Norén-Björn beskriver betonar att de vuxna som bjuds in till lek av 

barnen är de vuxna som kan fantisera och skoja med barnen. Det är barnens känsla som avgör 

vilken vuxen som får leka med dem och när en vuxen blir inbjuden till leken innebär det att 

den vuxne fått barnens tilltro (Norén-Björn beskriver 1990, s. 45). Författaren menar att när 

barnen känner sig trygga med en vuxen, vill dem dela med sig av leken eftersom den vuxne 

bedöms kunna leka under barnens regler och på deras nivå.  

7 Slutord 

I följande kapitel kommer jag sammanfatta hela essän, belysa de viktigaste delarna och 

besvara mina frågeställningar. Även mina upplevelser och lärdomar från arbetet med denna 

essä kommer att presenteras.  

 

Syftet med mitt arbete har varit att fördjupa mig och undersöka den fria leken på förskolan. 

Under de veckorna jag skrivit min essä fick jag tid till att reflektera, resonera, tänka, analysera 

och möjligheten att se olika synvinklar och perspektiv till min uppsats. Dessa möjligheter har 

bidragit till att jag kunnat fördjupa mig i mitt arbete och se hur den fria leken kan påverka 

barnen när de leker själva och med vuxna. Innan jag började skriva min essä var jag säker på 

att barns fria lek inte kan vara fri från vuxna och att vuxna måste delta i deras lek för att stödja 

och lära barnen vardagliga situationer. Jag ansåg att den fria leken utan vuxna inte hade någon 

betydelse för barnen och att barnen lekte för att ha roligt och känna glädje. Min syn på fri lek 

innebar att barnen själva fick välja lek och bestämma över deras egna handlingar men med en 

närvarande vuxen. När jag numera närvarar i barnens lek, ger jag stöd och hjälper barnen att 

lära sig lekreglerna, ledsignaler och det sociala samspelet med andra barn och vuxna. 

Exempelvis leder rollekar som att leka pirat med barnen, till att barnen till nästa gång är 
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bekanta med lekreglerna. Samtidigt måste barnen få testa varandra utan pedagogernas närvaro 

när de leker fritt. Det kommer hjälpa barnen att utveckla sig, annars kommer dem aldrig lära 

sig att ta sitt ansvar och lösa sina problem själva. 

 

Det som Karin sa i min berättelse om att vi pedagoger inte ska delta i leken ofta, var 

nödvändigt för att väcka mina tankar. Det kan hända att varje gång jag deltar i barns lek, blir 

jag ett hinder för barns fantasi och nyfikenhet i leken. Det kan hända att barnen är medvetna 

om att när de gör någonting fel, tar pedagogerna över och stoppar barnen. När jag började 

skriva min essä var jag ganska säker på att i den fria leken får barn bestämma, sätta regler, 

använda sin fantasi och komma fram med nya idéer. För mig innebar inte en lek fri från vuxna 

att barnen får möjligheten att prova, tänka själva och undersöka hur de ska hantera konflikter 

och våga ta plats i leken. Innan jag började skriva min essä var jag inte medveten om att det 

kan hända att vuxnas närvaro i barns lek leder till styrning och kanske störning eftersom barn 

behöver frihet ibland.  

 

Under mitt essäskrivande, efter att ha resonerat och argumenterat på olika sätt, har jag kommit 

fram till att det finns olika sätt, tankar och uppfattningar om vad fri lek är. Arbetet med essän 

resulterade i att jag började tänka klokt och fundera över faktumet att pedagoger kan styra 

barns fria lek, och att min närvaro kan störa barnen. Genom mitt deltagande i barns fria lek 

finns det en risk att jag påverkar barnen till en grad att dem blir beroende av vuxnas närvaro i 

deras lekar. Däremot innebär detta inte att jag inte ska delta i leken över huvud taget, eftersom 

det också finns en risk att om jag inte deltar i barns lek, kommer barn som inte vågar vara 

med och ta för sig av leken bli lockade och inbjudna till lek.   

 

Essän synliggör att pedagogens närvaro i den fria leken påverkar barnen både positivt och 

negativt och att vara med och delta i barns lek har både sina nackdelar och fördelar. 

Nackdelen med att vara med i barns lek är att barnen blir störda när de leker och det är ofta 

pedagoger som styr, bestämmer och tar över kommandot och minskar barnens chans att 

utforska och undersöka situationer själva. Fördelen med att vara med i barns lek är att det 

skapas balans och barns lek berikas när pedagogen ger stöd till barnen, vilket i sin tur leder till 

att leken fortsätter. Det är på grund av dessa nackdelar och fördelar som jag och Karin ser 

olika på pedagogers deltagande i den fria leken; vi ser det på två olika sätt och jag kan inte 

säga vem som har rätt eller fel. Detta betyder däremot inte att man, som Karin säger, ska 

undvika all lek med barnen, för vi vet inte om vi styr deras lek eller inte. Enligt mig behöver 



 29 

barnen både vara ifred och vara med vuxna när de leker. Innan mitt essäskrivande såg jag bara 

fördelen med pedagogers närvaro i den fria leken men efter mitt arbete med min essä ser jag 

även nackdelen med att närvara i leken. Jag anser att det är meningsfullt att pedagoger inte 

undviker barns inbjudan till deras lek, eftersom på detta sätt vinner jag barns tillit.  

 

Som ett sammanfattat svar på mina frågeställningar har jag kommit fram till att barn behöver 

frihet när de leker och vuxna behöver inte alltid kontrollera barnen. Däremot behövs vuxna i 

barnens fria lek också, för att ge stöd och hjälpa barnen när de behöver det. Det är 

pedagogernas roll att se varje individs behov i den fria leken; om barnen behöver en pedagog i 

sin lek eller om de vill vara fria från vuxna för att leka och utvecklas. Jag måste se varje barns 

behov när de leker eftersom barnen tycker om att leka med vuxna och att det är roligt att dela 

olika roller med pedagoger. Genom lek bygger barnen upp självförtroende och relationer, 

både mellan varandra och gentemot pedagoger. Lek med barnen ger även vuxna chansen att 

se leken med andra ögon och inte bara se pedagogers egen erfarenhet. Det är rimligt att barn 

inte vill att pedagoger ska delta i deras lek för ofta. Risken som uppstår är att de barn som ofta 

vill att pedagoger inte ska närvara i den fria leken, är samma barn som har stort intresse för att 

styra, leda leken och bestämma över andra barn – oavsett om de andra barnen vill eller inte.   

 

Jag anser att argumentation, reflektion och användandet av olika undersökningsmetoder har 

utvecklat mina uppfattningar om leken. Det har givit mig möjligheten att se en helhet i barns 

fria lek. Som en blivande förskollärare kommer jag använda de erfarenheter och kunskaper 

som jag utrönt genom mitt essäskrivande i framtiden, för att vara den bästa möjliga 

pedagogen för barnen och alltid fortsätta utveckla. 
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