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Abstract    

In this empirical study I have investigated how preschool teachers relate to the free play at the 

preschool. At the same time I have investigated how the free play is adapted into everyday 

practice in the preschool. Previous research shows that children process what they 

experienced in the free play. The child retrieves content to play with through things they have 

experienced, such as family life, preschool and so on. To play, grow and continue, it is 

important that free play may take place and space in the daily activities at the preschool. To 

do so the preschool teachers must organize time so that the free play can have the space that it 

requires at the preschool. The method I have chosen for this study is two interviews with two 

preschool teachers and four observations at a preschool. In the interviews I found out that the 

preschool teachers believes that participation and the presence of an adult in the free play is of 

great importance. If you as a preschool teacher are involved in the free play at the preschool, 

you have to make sure that the free play continues to develop and survives. However, both 

interview preschool teachers believe that free play is often suffers, as a result of the daily 

routines at the preschool. In the four observations I have carried out, I have compared the 

interview responses with what happened in the observations at the preschool.  

Keywords: preschool, preschool teacher, free plays, participation,    

Förord  

Barnen leker. När de leker ekar livets 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. 

Signatur: Kajenn (Öhman 2003, s. 86).       
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1. Inledning och problemområde 
Barn har i alla tider lekt. I leken kan allt hända. Fantasin finner inga gränser. I lekens 

förtrollade värld har barnen stort spelutrymme, om vi vuxna tillåter det. Leken är både 

lustfylld, spännande, inbjudande och ibland våldsam. Mycket händer när barn leker.   

Det är viktigt för barn att få leka. I leken bearbetar de hela sin omvärld. Det är viktigt 

för dagens barn att de får bearbeta sin omvärld för den är väldigt konstig, rörig och 

hotfull. Man får mycket igen av att leka med barnen. Man öppnar dörrar (Knutsdotter 

Olofsson 1996, s. 22).  

Vad är lek? Leken kan i vissa avseenden vara styrd från en vuxen . Med styrd lek menar jag 

att pedagogen kan går in och hjälpa till med olika konstellationer för att till exempel höja 

något barns status i gruppen. Men vad är då fri lek? Med fri lek menar jag att friheten i den 

fria leken är att barnen får använda sig av sin egen lek utan att den vuxne bestämmer 

innehållet. I den fria leken får barnens egen kreativitet och fantasi ta plats. Men vad händer i 

den fria leken? Och är den alltid så fri? På förskolan förekommer allt som oftast begreppet fri 

lek. Den fria leken förknippas oftas med att barnen får leka vad de vill mellan de styrda 

aktiviteterna och rutinerna på förskolan. Vanligt är att pedagogerna förhåller sig till den fria 

leken genom att vara konfliktlösare eller tillhandahålla barnen med diverse material. Men hur 

närvarande och delaktig är/ska pedagogen vara i den fria leken? Knutsdotter Olofsson skriver 

i Svenska Dagbladet (2011):  

I de allra flesta fall är det berikande med en närvarande vuxen som kan vara med och 

styra eller säga förlösande ord så att leken får ny fart. Jag brukar tala om att man som 

vuxen kan få tillgång till en speciell röst, en sagoröst, med vilken man kan säga saker 

som Ska vi resa iväg nånstans med hästarna? med ett spännande tonfall (Svenska 

Dagbladet, 2011-05-24)  

Med utgångspunkt från Knutsdotter Olofssons (2011) citat vill jag i min undersökning lägga 

tyngden på förskolepedagogens förhållningssätt till den fria leken. Jag vill undersöka hur och 

på vilket sätt den fria leken får ta plats i förskoleverksamheten. I teoriavsnittet tar olika 

forskare och författare upp ordet lek som ett begrepp som innefattar barns lärande och 

utveckling. Ord som socialisering, empati, samspel, utveckling, fantasi och kreativitet är 

återkommande i texten. 
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Genom intervjuer och observationer vill jag jämföra de teoretiska aspekterna med hur det i 

praktiken ser ut i den fria leken på förskolan.     
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2. Bakgrund/ tidigare forskning 
Litteraturen i detta kapitel belyser olika forskares och författares teorier om lekens betydelse 

för barns bearbetning och utveckling. Jag vill i min undersökning se om det finns några 

skillnader och likheter mellan teori och praktik när det gäller den fria lekens anpassning i den 

dagliga verksamheten på förskolan. En genomgång av hur forskarna anser att 

förskolepedagogens delaktighet i den fria leken på förskolan har för betydelse görs också. Jag 

tar också upp vad som sägs om lekens betydelse i förskolans läroplan.  

2.1 Leken som fenomen 
I århundraden har människor intresserat sig av frågor i samband med lek som fenomen. Men 

vad innebär det då? Lillemyr (2002) menar att barns lek säger oss mycket om deras lärande, 

socialisation och utveckling. Därför är det inte speciellt överraskande att lek inom 

förskolepedagogiken, räknas som ett centralt ämnesområde. Forskning visar att lek för barn i 

åldrarna 0-2 år är viktig. De flesta barn i den åldern använder en stor del av sin tid till att leka. 

Lekens egenvärde har en grundläggande betydelse för barns lärande och utveckling (Lillemyr 

2002, s. 43).  Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2003) betonar att vara en lekande 

och lärande människa är någonting som varje barn föds med. På så sätt finns en vilja att förstå 

och bemästra omvärlden (Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson 2003, s. 220). Går vi 

tillbaka till hur filosofen Platon (427-347  f Kr) beskrev leken så skrev han att den sanna 

kunskapen inte kommer från leken. Han menar att leken bara accepteras på det villkoret att 

den är en imitation av verkligheten. Även Platons elev Aristoteles menade att leken inte hade 

någon påtaglig nytta utan i uppfostran skulle det läggas in moment av undervisning och arbete 

i leken. Under medeltiden skedde en uppmjukning kring lekens betydelse. Man såg leken som 

ett samspel mellan den vuxne och barnet (Hanggaard Rasmussen 1992, s. 9). På medeltiden 

ansåg präster och adeln att leken skulle förbjudas. Leken som fenomen betraktades mer eller 

mindre som någonting oviktigt. Att det skulle finnas någonting utvecklande i leken såg man 

inte då. Det som betydde någonting var hårt arbete. Allt detta fick långsamt en förändring 

under 1600- och 1700-talet då industrisamhället sakta började ta form.  Fortfarande ansåg 

man att leken inte fick ta över det livsviktiga arbetet.  Att tiden inte fick förspillas på att ha 

roligt. Det fanns helt enkelt inte utrymme för det. Möjligen kunde den goda leken på sin 

höjd accepteras om den hade något undervisande värde i sig. Den dåliga leken beskrevs likt 

en fräck, oskyldig lillebror som varken kunde eller skulle mätas med den långt mer 

betydelsefulla storebror. Det vill säga arbetet (Hanggaard Rasmussen 1992, s. 10-11).  
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Leken hämtar sina ingredienser från det verkliga livet. I en kombination av verklighet och lek 

bildar leken sina egna karakteristiska drag. Men för att det ska ske gäller det att:    

lyfta fram dessa speciella drag och låta leken framträda som ett fenomen som inte är 

betingat av andra och skenbara funktioner (Hangaard Rasmussen 1992, s. 22).  

2.2 Fantasin betydelse för leken 
Under de kommande decennierna kom många teoretiska forskningsresultat att växa sig starka 

när det gällde lekens betydelse. Idag nämns inom barnpsykologin att leken är ett av de största 

prioriterade områdena. Flertalet barnforskare menar att leken har en utvecklande betydelse i 

barns liv (Hanggaard Rasmussen 1992, s. 13). Vygotskij (1995) menar att kreativiteten finns 

hos alla människor. Den kreativa processen yttrar sig redan i den tidiga barndomen med full 

kraft.  I barns lek är det lätt att se hur fantasins hjälper till att återskapar det barnen redan 

upplevt. I de så kallade rollekarna (mamma-pappa-barn) blir det en sorts bearbetning av 

verkligheten och dess upplevda intryck (Vygotskij 1995, s. 15). Knutsdotter Olofsson (2003) 

nämner att leka är att transformera verkligheten till någonting annat. Det vill säga att barnet 

har den fantasi som krävs för att allt är möjligt. Barnet har förmågan att i tanken förvandla 

och omforma den situation den önskar vara i. Allt går att förvandla (Knutsdotter Olofsson 

2003, s. 9-11).    

2.3 Lekens logik 
Stern (i Jerlang, 2008) har som utgångspunkt att barnet från början är en kompetent individ. 

På så sätt kan de bidra i samspel med andra redan från födseln. Stern (i Jerlang, 2008) menar 

att barnet börjar leka symbollekar innan de kan uttrycka sig verbalt. Genom att de till exempel 

sitter och låtsas matar nallen innan de kan uttrycka den handlingen verbalt har de förmodligen 

upplevt det själva. Barnet bearbetar kunskaper och upplevelser antingen i fantasin eller i 

verkligheten.  Den här typen av lek innehåller bland annat färdighet att minnas handlingar och 

saker som har utförts av andra (Jerlang 2008, s. 446). Likt Stern (i Jerlang, 2008) menar 

Leontiev (i Jerlang, 2008) att lekverksamhetens innehåll är verkligt för barnet. Det vill säga 

att barnet hämtar innehållet till leken genom vardagliga upplevda ting, så som familjelivet, 

förskolan och så vidare. Han anser även att förutsättningen för att utveckla rolleken är att 

barnet ges möjlighet från de två så kallade personkretsarna. Den första består av familjen och 
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den andra av till exempel förskolepedagoger, kamrater och andra bekanta i barnets 

omgivning. För att utveckla rolleken krävs att personer i den första kretsen (familjen) ger 

barnet möjligheter till erfarenheter och upplevelser. Det är nödvändigt för att utveckla leken. 

Den får näring och i och med det stöd från de vuxna förebilderna (Jerlang 2008, s. 392).  

2.4 Ramar för den fria leken 
På förskolan används oftast begreppet fri lek. Vanligtvis blir det fri lek mellan de vuxenstyrda 

aktiviteterna och förskolans alla rutinsituationer. Med sådana rutinsituationer menas: samling, 

vila, mat och utevistelse. Nedan beskriver några forskare hur förskolepedagogens delaktighet i 

den fria leken utvecklar och för leken vidare med sin närvaro. Åberg och Lenz Taugchi 

(2005) beskriver hur förskolepedagogen bär ansvar och har makten över barngruppens 

aktiviteter. Barnen är aldrig fria från den vuxnes påverkan. Ytterst är det förskolepedagogen 

som har makten att styra när den fria leken får ske. I förskolan är begrepp som fri lek och fritt 

skapande flitigt använt (Åberg och Lenz Taugchi 2005, s. 67). Bae (2008) framhåller likt 

Åberg och Lenz Taugchi (2005) att ur barns perspektiv har den vuxne en maktposition. Men 

enbart genom att barnet är beroende av den vuxne (Jerlang 2008, s. 449). Pramling 

Samuelsson och Asplund Carlsson (2003) beskriver barns lek och lärande som oskiljbara. Ett 

lekande barn är ett lärande barn. Den vuxnas målmedvetenhet och att hela tiden följa leken ur 

ett barnperspektiv är centralt (Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson 2003, s. 8). Att 

skilja på leken och lärandet har av tradition ansetts vara uttryck för barns eget lärande. Det vill 

säga att förskolans ansvar i den fria leken hos förskolepedagogerna har varit att stödja men 

inte störa . Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2003) menar att ett paradigmskifte 

inom forskningen har skett. Mycket beroende på att förskolan fick sin egen läroplan 1998 

(Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson 2003, s. 214-215).  

2.5 Förskolepedagogens roll i den fria leken 
Lillemyr (2002) menar att förskolepedagogen inte får försumma att tänka pedagogiskt när de 

har ansvar för barns lek och barns lärande. Utan att de måste ha kunskapen om hur barns lek 

utvecklas med åldern. Att barnet lär känna sig själva och kan ingå i ett socialt samspel med 

sina kompisar på förskolan (Lillemyr 2002, s. 10). I lekens förtrollade värld har barnen stort 

spelutrymme om vi vuxna tillåter det. Leken är både lustfylld, spännande, inbjudande och 

ibland våldsam. Lek och fantasi är utvecklingsbefrämjande. Men det krävs att man får tillgång 

till leken för att bli en duktig lekare (Knutsdotter Olofsson 2003, s. 70). Enligt Lillemyr 
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(2002) finns det minst tre anledningar till att barns lek är så viktig. Han menar att genom att 

observera den fria leken se man att den har ett egenvärde och att den utgör en viktig del av 

barnkulturen. Vidare menar han att man genom observationer kan se att barn gör erfarenheter 

i leken, pröva och använder fantasin. För att på så sätt får de en möjlighet att känna sig själva 

och utveckla tillit. Han anser också att barn socialiseras genom leken (Lillemyr 2002, s. 41).   

Knutsdotter Olofsson (2003) betonar också vikten av den fria lekens egenvärde. Att skapa 

harmoni i leken är en förutsättningen för att den ska fortgå och utvecklas. Hon menar att det 

är den vuxnes ansvar att också våga delta i leken på barns villkor. Det är den vuxnes ansvar 

att se till att leken är trygg.  Men det kräver också att den vuxne vågar gå in i barns lek, utan 

att för den delen känna sig dumma inför andra vuxna. Att som vuxen visa att man är otrygg 

eller inte bekväm i leken, kan göra så att harmonin i leken bryts (Knutsdotter Olofsson 2003, 

s. 25). Norén-Björn (1991) anser att lekens krafter är mycket starka. De barn som är så kallade 

informella ledare i barngruppen bör få utrymme att verka och dra med sig andra barn i leken. 

Det får hela barngruppen glädje av. Men det krävs också att förskolepedagogen har kunskap 

och iakttagelseförmåga. Det innebär bland annat att förskolepedagogen har förmågan att få 

barnen att känna trygghet, ha en fantasistimulerande miljö på avdelningen samt en lekfull 

atmosfär där leken kan få ta plats (Norén-Björn 1991, s. 37). Öhman (2003) anser att där den 

vuxne ger barnen goda förutsättningar för den fria leken genom ett tillåtande och positiv 

förhållningssätt. Barnen får möjlighet att utveckla sin sociala kompetens och kunskap (Öhman 

2003, s. 105).   

2.6 Förskolans styrdokument 
Sedan hösten 1998 har förskolan en egen läroplan i form av en förordning. Den fastställs av 

Sveriges regering och riksdag. I läroplanen (Lpfö 98) finns uppdrag och värdegrunder som 

förskolan måste följa. Förskolan är i dag en självklar del av barnfamiljernas vardag och en 

förutsättning för att kunna kombinera föräldraskap och förvärvsarbete. Förskoleverksamheten 

omfattade år 2009 drygt 86 procent av alla 1-5-åringar. År 2009 fanns det drygt 466 000 barn 

i förskolan där cirka 94 000 vuxna arbetar (Utbildningsdepartementet 2011). I läroplanen 

betonas lekens betydelse för barns utveckling och lärande. I leken ska barnen få möjlighet att 

bearbeta och uttrycka erfarenheter, kunskap och känslor. Det innebär bland annat att barnen 

skall kunna växla mellan olika aktiviteter under dagen. Förskolan ska vara rolig, trygg, och 

lärorik för alla barn som deltar. 
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Verksamheten ska ge utrymme för barnens egna planer, fantasi och kreativitet i lek och 

lärande såväl inom- som utomhus. Utomhusvistelsen bör ge möjlighet till lek och andra 

aktiviteter både i planerad miljö och i naturmiljö (Lpfö 98/reviderad 2010, s.7).  
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3. Syfte  

Syftet med studien är att undersöka hur förskolepedagogerna förhåller sig till den fria leken 

och hur den anpassas i den dagliga verksamheten på förskolan.  

3.1 Frågeställning 

 

Hur förhåller sig förskolepedagogen till den fria leken i förskolan?  

 

Hur anpassas den fria leken till den dagliga verksamheten på förskolan?   



 

12

  
4. Metoder och genomförande 

I detta kapitel beskriver jag vilka metoder jag har använt mig av. Jag beskriver hur jag gått 

tillväga i min undersökning samt redogör för vilka personer som deltagit i intervjuerna. 

Utifrån mina frågeställningar har jag ställt intervjufrågor (se bilaga 1), samt genomfört 

observationer av det jag avser att undersöka. Vidare kommer de forskningsetiska reglerna att 

presenteras.  

4.1  Val av metod 
För att få svar på mina frågeställningar har jag valt att använda mig av en kvalitativ metod. 

Det betyder att forskningen inriktas på så kallad mjuka data, så som tolkande analyser och 

verbala analysmetoder av textmaterial (Patel och Davidsson 2002, s. 14). I den kvalitativa 

metoden har jag dels valt att genomföra två stycken intervjuer.  På så sätt kan jag jämföra 

förskolepedagogernas svar mot de teorier som forskarna i litteraturgenomgången beskriver. 

Dessutom har jag valt att göra fyra observationer med förskolepedagoger och barn på en 

förskola i Storstockholm. Metoden brukar kallas för triangulering. Det innebär att jag 

använder mig av fler undersökningsmetoder för att få en fylligare bild och bredd på det 

sammantagna resultatet (Stukát 2005, s. 36).   

4.2 Urval och avgränsningar 

Jag har i denna undersökning valt att fokusera på förskolepedagogens förhållningssätt i den 

fria leken med barnen. Jag har genomfört intervjuer med två förskolepedagoger verksamma 

på olika förskolor i Storstockholmsområdet. Valet av intervjupersoner gjorde jag utifrån deras 

yrkesverksamma år inom barnomsorgen. I min undersökning vill jag få en inblick i om det 

föreligger någon skillnad i förskolepedagogernas synsätt kring den fria leken om de arbetat 

olika länge på förskola. I mina observationer valde jag att besöka förskolan Klotet (fingerat 

namn). Genom regelbundna nätverksträffar som vi har inom kommunen har jag lärt känna de 

förskolepedagoger som arbetar på förskolan. Observationerna genomfördes under några 

förmiddagar i April-2011. Förskolan har totalt fyra avdelningar. De två 
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småbarnsavdelningarna jag valde att göra mina observationer på har jag i min undersökning 

valt att kalla för Solen och Månen. På avdelningarna går det barn i åldrarna 1- 3 år.   

4.3 Forskningsetiska regler 

Innan jag intervjuade förskolepedagogerna skickade jag i förväg ett mail (se bilaga 1) med 

intervjufrågorna. I mailet framgick det att jag tänkte genomföra intervjun med hjälp av en 

diktafon.  

För att göra ljudinspelningar under intervjun krävs intervjupersonens tillstånd

 

(Patel 

och Davidsson 2002, s. 83).   

Jag informerade även om att intervjun kommer att behandlas konfidentiellt och att alla namn 

är fingerade. Det innebär att uppgifter om personen i fråga behandlas och förvaras på ett 

sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av det (Hartman 2003, s 130). Inför observationerna 

på den aktuella förskolan informerades förskolepedagogerna att de observationer jag skulle 

genomföra behandlades konfidentiellt och att namnen på alla som förekom i observationerna 

var fingerade. Jag informerade även att jag skulle föra stödanteckningar under varje 

observationstillfället.   

4.4 Intervju  

Jag har i det utskickade frågeformuläret tagit med sådana frågor som jag anser är relevanta för 

min undersökning. Jag har valt att använda mig av en så kallad kvalitativ intervjumetod. Den 

har vad man brukar kalla en låg grad av standardisering. Det betyder att de frågor som 

intervjuaren ställer ger utrymme för intervjupersonen att svara med egna ord. I en så kallad 

kvalitativ intervju blir både den som intervjuar och intervjupersonen medskapare i ett samtal.   

Det är viktigt att vi visa ett genuint intresse och förståelse för intervjupersonen. Likaså 

måste vi visa medgivenhet med avseende på intervjupersonens uttryck av känslor och 

attityder (Patel och Davidsson 2002, s. 71).    

Intervjuerna har skett i lugn och ro i enskilt rum på respektive intervjupersons arbetsplats. 

Samtalet har pågått i cirka 20 minuter. Jag har även valt att använda mig av en diktafon under 

intervjuerna (se bilaga 1). Fördelen är att intervjupersonen får utrymme att svara med egna 
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ord och samtalet kan flyta på utan störande moment under tiden vi samtalar. Efter samtalet har 

jag transkriberat båda intervjuerna. Det vill säga att jag i efterhand skrivit ut intervjuerna i sin 

helhet (Stukát 2005, 40). Det är en tidskrävande uppgift men samtidigt nödvändigt, då jag har 

möjlighet att gå tillbaka i intervjuerna och i detalj tolka svaren jag fick av intervjupersonerna. 

Nackdelen med att spela in intervjun kan vara att intervjupersonens svar kan påverkas av det 

faktum att intervjun spelas in (Patel och Davidsson 2003, s. 83).   

4.5 Observation  

För att få en klarar bild över hur förskolepedagogerna delaktighet och samspel med barnen 

visar sig i den fria leken har jag har valt att genomföra observationer i barngruppen.  

Observationer är framförallt användbara när vi ska samla information inom områden 

som berör beteenden och skeenden i naturliga situationer (Patel och Davidsson 2003, s. 

87). 

Jag har valt att använda mig av ostrukturerad observation. Det innebär att jag har hunnit så 

långt i forskningsprocessen att jag har relativ god kunskap, både teoretiskt och empiriskt, i 

problemområdet. Jag kan utnyttja den kunskap jag har inom problemområdet och på så sätt ha 

en förförståelse inom yrket som sådant (Patel och Davidsson 2003, s. 94). Stukat skriver att 

huvuduppgiften för det kvalitativa synsättet är att tolka och förstå de resultat som 

framkommer. Det kan vara stor skillnad på vad en människa faktiskt säger att den gör och vad 

den gör. Genom att forskaren använder sig själv som mätinstrument och registrerar sina 

intryck, tittar och lyssnar, kan både verbala och icke-verbala beteenden i observationen 

studeras (Stukát 2005, s. 32).  Under observationer har jag valt att sitta som observatör och 

samtidigt föra anteckningar. Efter varje observation har jag renskrivit mina anteckningar. 

Fokus ligger i första hand på förskolepedagogens roll i observationerna. Jag har i 

observationerna valt att benämna barnen vid fingerade namn. Varje observationstillfälle har 

jag valt att numrera för att på så sätt tydliggöra vilken observation jag beskriver i min 

resultatdel.  Patel och Davidsson skriver att observationer framförallt är användbara när vi ska 

samla in information inom områden som berör beteenden och skeenden i naturliga situationer 

(Patel och Davidsson 2003, s. 88). I barnens trygga situation på förskolan kan jag på så sätt i 

samma stund få ta del av vad som händer i den fria leken.  
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5. Resultat  

I detta kapitel redovisas resultaten av intervjuerna och observationerna utifrån 

undersökningens frågeställningar. Som underrubriker i kapitlet har jag valt att utgå från mina 

frågeställningar.  Jag har i dessa rubriker utgått från de 11 intervjufrågorna (se bilaga 1) för att 

på så sätt få ett mer tydlig och sammansatt resultat.  

5.1 Presentation av respondenterna.  

Greta har arbetat 38 år inom barnomsorgen. Hon blev utbildad förskollärare 1998. Förskolan 

Greta arbetar på är en privat förskola med två avdelningar. En syskonavdelning, som består av 

barn i åldern 3-6 år samt en småbarnsavdelning med barn i åldern 1-3 år. Greta arbetar på 

syskonavdelningen. Sara har arbetat 4 år inom barnomsorgen. Hon blev utbildad barnskötare 

2007. Sara arbetar på en kommunal förskola med 6 avdelningar, där hon arbetar på en av 

småbarnsavdelningarna med barn i åldern 1-3 år.  

5.2 Förskolepedagogens förhållningssätt till den fria leken i förskolan. 

Både Greta och Sara anser att det är viktigt att vara en närvarande förskolepedagog i den fria 

leken. Sara tror att barnen utvecklas på många olika sätt i den fria leken. Greta tycker att leken 

är viktigt och att vi vuxna är med och ser vad barnen gör. Men hon anser att den fria leken 

inte alltid är så fri. Hon vill istället kalla den för barns egen lek. Hon betonar att det är viktigt 

att vi förskolepedagoger ser hur barnen leker.  

Observation 1

 

Den här observationen äger rum inne på avdelning Solen. Med i leken är 3 pojkar i åldern 3-4 

år. Jag har valt att kalla barnen: Erik, Mats och Nils. Förskolepedagogen och barnen är själva 

inne på avdelningen och de har tillgång till alla rum. Förskolepedagogen deltar inte aktivt i 

barnens lek utan finns i ett angränsande rum. Jag finns hela tiden med i bakgrunden och gör 

under hela observationen egna stödanteckningar. Barnen startar helt spontant en lek. De leker 

Batman. Mats är Batman, Nils och Erik vill båda vara Robin.   
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Erik: Jag e Robin.  

Nils: Nej det vill jag. 

Erik: Men jag vill det. 

Barnen börjar småbråka. Efter en stund och löser de själva konflikten genom att Nils säger: 

Nils: Men båda är Robin då.  

Erik: Jaa det är vi.  

Nu förvandlas leken till en tiger lek i 30 sekunder. Där barnen går runt och morrar åt 
varandra.   

Mats: Men Nils nu vill jag att vi ska leka igen.  

Nils: Ja vi går hem då.  

Erik: Vi är tigrar.  

Nils: Ja, kom.  

Observation 2

 

Vid det andra observationstillfället på avdelning Solen är det fyra stycken 1-2-åringar som 

leker fritt utan någon vuxens medverkan. Leken kommer att vara i och kring den stora tygpool 

som finns på avdelningen. Jag har valt att kalla barnen för: Mira, Henrik, Elin, Ville. Jag sitter 

i samma rum på en pall och gör även här anteckningar.  

Mira: Katt, katt (kliver i poolen). 

Henrik vill också vara i poolen. Han tar ingen notis av vad Mira gör eller säger. Plötsligt är 

alla barnen i poolen. De upptäcker sina kompisar ute på förskolegården. En av 

förskolepedagogerna ute på gården vinkar till dem. De vinkar alla glatt tillbaka. Nu har Ville, 

Elin och Henrik satt sig på ingångens kant som är ungefär 25 centimeter hög. De börjar alla 

att låtsas rida. Skrattandes trillar Ville av men vill snabbt upp igen.  

Henrik: Mera, mera (ropar han). 

Mira har nu hoppat in i poolen. Därifrån tar hon sats och knuffar ur Ville ur poolen samtidigt 

som hon högt säger:  
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Mira: Åh hej! 

Ville reser sig upp igen och Mira gör om samma sak. Ville har nu tröttnat och väljer att gå 

därifrån.  

Observation3

 

Följande observation äger också rum på avdelning Solen med en förskolepedagog samt ett 

barn. Jag har valt att kalla barnet Sören. Sören är snart 3 år och han och förskolepedagogen 

sitter på en matta i lekrummet. Sören som ännu inte har utvecklat ett talspråk kommer med en 

lastbil i plast och sätter sig bredvid pedagogen. 

Pedagog: Är det en sopbil? 

Sören tittar på förskolepedagogen och kör bilen fram och tillbaka. Han fäller upp stegen på 
bilens tak. 

Pedagogen: Så här klättrar man uppför stegen. 

Hon visar med sina fingrar hur man gör. Sören blir nyfiken och gör samma sak. 

Greta och Sara beskriver sin delaktighet som väldigt viktig och självklar. Att tillföra saker till 

den fria leken gör att den lever vidare menar Greta. Samspelet mellan barnen är också viktig i 

den fria leken tycker både Greta och Sara. I samspelet övar barnen både turtagande, 

ömsesidighet och empati för varandra. Sara tycker att på så sätt lär barnen sig de sociala 

spelreglerna. De lär sig att hantera konfliktlösningar, språk och får utlopp för sin fantasi. Om 

en lek fortgår och barnen verkar nöjda och de inte kommer och ber om hjälp. Då fungerar 

samspelet. Greta betonar vikten av att vara en aktiv och lyssnande förskolepedagog.   

Greta: Jag är oftast aktiv även när jag är ute. Du kan ha ögonen på vad som händer. Gå 

och fråga med jämna mellanrum. Jaha vad händer här då? För det är då du får dom här 

ungarna som kommer till dig. 

Sara ser sig själv som en delaktig observatör i den fria leken. Att ha mindre lekgrupper gör det 

möjligt att studera barnens utveckling samt att vara närvarande och ge extra stöd. Vilket hon 

sedan har som underlag till utvecklingssamtalen med föräldrarna. Att själv vara delaktig i den 

fria leken reflekterar hon på detta sätt:  
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Sara: Om vi nu sätter oss ner och leker med dockor till exempel. Då kan man vara där 

och styra upp och säga: Om du vill ha den där dockan så tar jag den här. Är du 

mamman och så är jag pappan och sen är vi igång i leken. Man ser att de härmar 

hemmamiljön och då kan man backa lite och sitta på avstånd. Så tänker jag.  

5.3 Förskolans anpassning till den fria leken i den dagliga verksamheten på 

förskolan. 

Sara betonar att den fria leken får ta mycket plats i verksamheten. Den möjligheten har barnen 

dagligen på hennes förskola. Sara delar upp den fria leken i oplanerad och planerad lek. Med 

det menar hon att i den planerade leken delar förskolepedagogerna tillsammans upp barnen i 

mindre lekgrupper. På så sätt är det lättare att hinna med att observera barnen. Den oplanerade 

leken är oftast mellan de dagliga rutinerna och verksamheten. Vidare betonar hon vikten av 

sin delaktighet i den fria leken. 

Sara: Och sen har vi ju en roll i det också. Vi måste ju vara där och styra upp leken lite 

grann. Och hjälpa dom framåt och så också. 

Greta anser att den fria leken borde få ta mer utrymme i den dagliga verksamheten än den gör. 

Tyvärr tycker hon att det är mycket som kommer emellan. Hon menar att det är många 

vardagliga rutiner som stör den fria leken. Det kan till exempel vara samling, utevistelse, 

lunch, mellanmål med mera. Men om barnen är inne i en djuplek får de oftast leka klart. Då 

kan hon istället förbereda barnen att det snart är dags att avsluta leken. 

Greta: Nu är det snart dags att plocka undan. Så att jag inte bara kommer och säger att 

nu är det dags att sluta. Nu ska ni städa. Det är inte att ge dom frihet. 

Även Sara ser att den fria leken emellanåt tyvärr blir lidande. Detta på grund av allt för stora 

barngrupper, rutiner och att hon själv som förskolepedagog emellanåt kommer och stör.  

Sara: Det är när det är för mycket barn. Och det kan även vara när vi pedagoger 

avbryter leken. Om vi ska göra nåt. Dom här dagliga rutinerna. Det är mat. Det är vila. 

Det är såna saker.  
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Observation 4

 
I denna observation som äger rum på småbarnsavdelningen Månen har jag valt att kalla 

förskolepedagogerna för: Pedagog 1, 2 och 3. De enskilda barnen har jag gett fingerade namn 

och valt att kalla dem för Lisa och Elin. Frukosten är avslutat inne på avdelningen Månen. 

Barnen sitter kring ett bord och ritar en stund är det dags för lek och rörelse för det åtta äldsta 

barnen. Pedagog 1 sitter med vid bordet och samtalar med barnen. Alla småpratar med 

varandra och det är en lugn och behaglig stämning i rummet. I hallen har det kommit ett nytt 

barn som ska vinka till sin mamma. 

Pedagog 1: Men då säger vi puss och hej då till mamma. 

Pedagog 2: Dags och ställa upp för gympan. 

Efter en stund försvinner de åtta äldsta barnen in i rörelserummet med pedagog 3. Pedagog 1 

och 2 blir kvar inne på avdelning med Elin och Lisa. Lugnet lägger sig över avdelningen. 

Leken startar upp inne i dockvrån. Här är pedagog 1 och 2 närvarande hela tiden. De är 

lyhörda och svara på frågor som barnen ställer. De hjälper dem med att sätta på och ta av 

dockkläder. Efter en stund blir det bråk om den enda dockvagn som finns framme. 

Pedagog 2: Men Lisa. Ska vi gå och hämta en vagn till dig också? 

Lisa nickar till svar.  

Pedagog 1 sätter sig vid det lilla bordet i dockvrån och blir serverad mat av Elin. Leken 

fortgår i cirka tjugo minuter utan avbrott. En stund senare är de större barnen tillbaka från lek 

och rörelsestunden. Efter en stunds diskussion bestämmer förskolepedagogerna att alla barn 

ska ut och leka på gården en stund innan det är dags för lunch.  

Både Greta och Sara ser stor skillnad på den fria leken ute och inne. De har en annan 

möjlighet och frihet att springa omkring mer ostört.  

Greta: Som pedagog stoppar du inte barnen i deras lek på samma sätt som leken 

inomhus.   
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Sara menar på att det är just miljön som gör att lekarna ser olika ut inne och ute. Inne har du 

tillgång till andra typer av material. 

Sara: Inne finns det ju annat att leka med. Då blir det liksom att de leker andra lekar, 

rollekar till exempel och med anda leksaker också. Medan ute så blir det lite mera 

fysiskt än vad det blir inne. Det finns ju ett annat utrymme. 

Greta pratar mycket om miljön som den tredje pedagogen. Hon har inga problem med att låta 

barnen ha typiska innematerial ute på gården På förskolan har de leklådor med olika material 

som ständigt bärs ut och in.  

Greta: Dom snickrar ute och dom målar ute. Målat i snön har dom gjort nu. Och lego 

får dom ta ut sen när våren kommer. Man får ju ha sunt förnuft. Men du kan ju inte sitta 

ute och rita när det regnar. Men pröva då om du vill Ja så kommer dom in med blöta 

papper. Just att komma till slutsatsen själv som barn om det funkar eller inte tror jag är 

jätteviktigt att ge barnen. 

Sara säger att de saknar mycket material ute på gården. Hon skulle helst vilja se mer av olika 

typer av konstruktionsmaterial och hemmamiljömaterial. 

Sara: Vissa lekar passar att leka ute. Mera rörliga lekar. Men däremot kan jag önska att 

det fanns mera material ute så att man kan få igång mer lekar. För de leker mer lekar 

inne än ute. Mera rollekar. Då väljer man att leka dom ute. Så jag tycker att det är stor 

skillnad på leken ute.   
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6. Resultatanalys 
Efter att noggrant gått igenom det empiriska material i undersökningen kommer jag att 

analysera de metoder jag har använt mig av. Det vill säga att jag jämför intervjuerna och 

observationer. På så sätt får jag en tydlig bild av hur intervjusvaren förhåller sig till 

förskolepedagogernas förhållningssätt i den fria leken på den aktuella förskola jag valt att 

göra mina observationer på.   

6.1 Lekkompetens 
Både Greta och Sara säger att leken har stor betydelse för barns utveckling. De lär sig 

spelregel och det sociala samspelt.  Greta beskriver en cirkel med ytterligare en cirkel i samt 

en liten cirkel i mitten. I den cirkeln placerar hon de barn hon kallar för kärnbarn. Där 

befinner sig de barnen som kan hålla igång en lek på att bra sätt. De barnen kan de så kallade 

leksignalerna.  Knutsdotter Olofsson (2003) pratar om lekens trygga ram. Innanför den ramen 

råder lekens logik. Leksignalerna sätter en ram runt det som sker i leken. Hon beskriver leken 

som en slag simulator. Precis som i verkligheten kan barn som besitter leksignaler pröva och 

öva olika förhållningssätt utan att det blir på riktigt. När leken blir för farlig och otrygg går 

man ur den och in i den trygga verkligheten (Knutsdotter Olofsson 2003, s. 10-11).    

6.2 Samspel i leken 
I observation 1 kan jag se att ett samspel mellan barnen äger rum. Leken hade ett innehåll som 

om du som förskolepedagog inte sitter med eller deltar i leken missar. Under tidens om jag 

satt och gjorde observationen kom en förskolepedagogen fram till mig och sa:   

Det är så jobbigt när de bara springer runt och skriker utan att leka.   

Jag beskrev då vad jag fått uppleva genom min korta observation av batmanleken. Att det 

faktiskt pågick en organiserad lek i vad hon upplevde som kaos. I den vuxnes ögon kan leken 

te sig kaotisk och stökig. Öhman (2003) menar att om kan se leken inifrån och dela lekens 

inre bilder, så upptäcker vi att det är ordning i leken. Att den följer ett mönster, men ett annat 

mönster än vanligt (Öhman 2003, s. 102). Genom att observera gör jag någonting mer än att 

bara se. Det blir ett medvetet samlande av iakttagelser. Det gör mig nyfiken och väcker 

frågor. Något jag vill fördjupa mig mer i (Åberg och Lenz Taguchi 2005, s. 18). 
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6.3 Förmågan att leka 
I observation 2 är det både fantasin och barns relation till varandra som utgör innehållet i 

leken. Barnen bestämmer gemensamt lekramarna för leken på tygpoolskanten. Samtidigt 

utforskar de varandras närvaro i form av konkurrens, makt och kontroll. Leontiev (i Jerlang, 

2008) ansåg likt Vygotskij (1995) att fantasin var det som satt igång leken hos barnet (Jerlang 

2008, s.390). Likt Stern (i Jerlang, 2008) anser Knutsdotter Olofsson(2003) att varje barn är 

föds med förmågan att leka. Men för att leken skall bli utvecklad, måste vi vuxna leka med 

barnen och lära dem förstå leksignalerna. Leksignalerna hjälper oss att förstå om det är på 

riktig eller inte. Barn med tydliga leksignaler förmedlar om det inte är på riktigt. I till exempel 

en bråklek visar barnet med glimten i ögat och förställd röst att det är på låstas. Vanligt är 

också att de börjar leken med uppmaningen: vi leker att vi . Det vill säga att när man är mitt 

inne i leken kan allt hända. Det är lekens logik och regler som gäller  inte verklighetens. Man 

måste kunna kommunicera lek genom signaler till andra (Knutsdotter Olofson 2003, s. 25-26). 

Hangaard Rasmussen (1992) beskriver det som de elementära grundkrafterna. Redan i 

tvåårsåldern börjar barn att ta kontakt med varandra genom att markera ett visst territorium 

som andra inte får tillgång till. Det kan bero på att de i den åldern saknar viktiga erfarenheter 

för att kunna koordinera sina handlingar med andra (Hangaard Rasmussen 1992, s. 24). Men 

genom att barnen i observation 2 får bejaka sin fantasi kan de skrattandes rida iväg på sina 

låtsashästar in i fantasins värld. Vygotskij beskriver fantasin i leken på följande sätt:  

Fantasins skapande aktivitet är direkt avhängd av rikedomen och mångfalden i 

människans tidigare erfarenheter, eftersom erfarenheter utgör de material som 

fantasikonstruktionerna byggs av (Vygotskij 1995, s.19). 

Knutsdotter Olofsson (2003) menar likt Vygotskij (1995) att det sker en rad transformationer i 

barns låtsaslek. Det innebär att de i sin låtsaslek är lätt hypnotiserade. Hon beskriver det som 

en typ av trance.  Ett så kallat förändrat medvetentillstånd. På så sätt får det en inre bild som i 

sin tur leder till hur händelser, upplevelser och handlingar ska tolkas i leken (Knutsdotter 

Olofsson 2003, s 12).     

6.4 Närvaro i den fria leken 
Greta och Sara ser sig själva som närvarande förskolepedagoger. Att se varje barn i den fria 

leken är viktigt. Därför delar Sara och hennes kollegor upp sina barn i mindre lekgrupper för 

att på så sätt kunna observera barnen och finnas till som stöd. Greta vill med sin närvaro 
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kunna se hur barnen leker. För att på så sätt vägleda och ge barnen trygghet i att utvecklas i 

den fria leken. Hon anser att leken inte alltid är så fri utan vill hellre beskriva den som barns 

egen lek.  Norén-Björn (1991) säger Utan kunskap ingen lek . Hon menar att alla lekar, även 

låtsaslekar bygger på regler. Samt att kunskap och regler om hur det går till på riktigt är en 

förutsättning och alltid ligger till grund för att man ska kunna leka just den leken. För att 

komma vidare i lekar som av olika anledningar spårar ur, är det förskolepedagogens roll är att 

finnas tillgänglig i barngruppen. Då kan den vuxne hjälpa och vägleda barnen när det gäller 

regel, regelbrott, förändring av regler. Hon betonar dock att det i första hand är barnen själva 

som gemensamt ska vara varandras läromästare (Norén-Björn 1991, s. 132-133).  

Genom sin närvaro och delaktighet i observation 3 får förskolepedagogen Sören att bli 

nyfiken på hur man kan använda stegen på lastbilen. Med delaktig menar jag att 

förskolepedagogen aktivt leker och samtalar med Sören och på så sätt skapar de tillsammans 

ett samspel. Just att den vuxne är delaktig i den fria leken förmedlar forskarna i 

undersökningens litteratur delen som ytterst viktig. Stern (i Jerlang, 2008) menar att när 

språket kommer till förändras en del tidigare upplevelser och relaterande. Upplevelserna får 

två liv . Dels den ursprungliga icke-verbala upplevelsen, dels det verbaliserade 

återberättandet där upplevelsen är skild från sin ursprungliga helhetsupplevelse (Jerlang 2008, 

s. 444).   

6.5 Låt leken få ta tid 

Både Greta och Sara anser att avbrotten i den fria leken gör att den inte har möjlighet att få ta 

den plast som båda tycker att den kräver. Dels beror det på verksamhetens rutiner som 

dagligen stör den fria leken. Greta förklarar att hon i god tid förbereder barnen på att det snart 

till exempel är dags att äta lunch. På så sätt hinner de avsluta leken i lugn och ro. Om vi 

tillåter och anpassar leken i verksamheten på förskolan leder det till ett hälsosamt 

välbefinnande hos barnen. Men det krävs att barnen får tid och leka färdigt. På så sätt blir 

barnen medgörliga och nöjda. Barn som däremot ofta blir störda och avbrutna i leken blir 

aggressiva och irriterade (Knutsdotter Olofsson 2003, s 13).  Lillemyr (2002) använder ordet 

styrning när han beskriver förskolepedagogens roll i den fria leken. Att använda leken som 

pedagogisk metod handlar om en form av styrning från förskolepedagogens sida. Den kan 

antingen vara styrd eller planerad. Vanligen styr man leken på olika sätt: 

 

direkt och utifrån, genom att förskolepedagogen ingriper på olika sätt. 
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indirekt, genom att ordna för leken med bland annat miljö och material.  

 
direkt och inifrån, genom att förskolepedagogen själv deltar i leken. 

Men man måste också ta hänsyn till och anpassa leken efter vilka barn det avser, hur många 

barn det är i gruppen och lekens innehåll (Lillemyr 2002, s 268). Sara betonar att genom 

hennes delaktighet i den fria leken kan hon lättare ge redskap till leken och på så sätt ställa de 

rätta frågorna.   

6.6  Den lyssnande pedagogen 
I observation 4 uppmärksammar jag förskolepedagog 1´s lyhördhet. I en så pass liten grupp 

hinner hon hålla samtalet kring bordet levande. Förskolepedagogen kan snabbt svara och 

bekräfta det som barnet har frågor och funderingar. Samtidigt måste hon se till att de större 

barnen gör sig klara för att gå och ha lek och rörelse i rörelserummet. Bae (i Jerlang, 2008) 

har utgått från Stern teorier att det är speciellt betydelsefullt att vara närvarande som vuxen 

och kunna läsa av barns signaler och reagera på dem. I sin egen forskning har hon gjort 

deltagande observationer i förskolor och betonar att den bekräftande relationens betydelse är 

viktig för barns självupplevelser. I den bekräftande relationen lyssnar, förstår och bekräftar 

läraren barnets upplevelser. Det vill säga att den vuxne lyssnar på det jag försöker att berätta, 

det finns plats för mina tankar (Jerlang 2008, s. 449). Jag la även märke till att tempot direkt 

höjdes när de två andra förskolepedagogerna kom in på avdelningen under observation 4. Den 

fokus som pedagog 1 hade på barngruppen försvann då hon började prata med sina kollegor 

om hur förmiddagen skulle se ut. Vilka barn skulle gå på lek och rörelse? Vilka skulle vara 

kvar på avdelningen? Skulle alla gå ut efter lek och rörelse?  Förskolepedagogen sätter enligt 

Åberg och Lenz Taugchi (2005) ramarna för när den fria leken är möjlig. Miljön spelar en stor 

roll i vad barnen kan och inte kan göra. Hur är till exempel målarrummet utformat? Finns det 

möjlighet att fritt bestämma när barnen vill måla? Om miljön inte ger barnen möjlighet att 

välja själva kan barnen bara måla när den vuxne har tid och lust att plocka fram färg och 

pensel (Åberg och Lenz Taugchi 2005, s. 67). 

Vidare berättade Pedagog 1 att dagar som denna då barngruppen delas upp kan ägnas åt den 

fria leken. Ute på gården är det för det mesta fri lek med förskolepedagogerna närvarande 

men inte deltagande som en roll eller karaktär i den fria leken. Det vill säga att 

förskolepedagogerna finns till hands med stöd och hjälp, uppmuntringar och samtal. Om 

förskolepedagogen förhåller sig passiv i leken och endast ingriper i den när det uppstår 
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konflikter eller bråk i barngruppen, visar forskningen enligt Öhman (2003) att leken oftast blir 

kortvarig. Leken hinner inte få det djup den annars kan få om du som förskolepedagog är med 

i leken (Öhman 2003, s.107).   
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7. Diskussion och slutsatser 

Mina resultat visar att den fria leken på förskolan ser annorlunda ut när den vägleds av en 

vuxen än i den fria lek som endast barnen deltar i. I de observationer där det endast är barn 

med i leken, ser jag att leken styrs av barns fantasi och kreativitet. Om den fria leken får ta 

plats, utvecklas den till att öka barns känsla av att leken är viktigt. Öhman (2003) menar att 

leken måste få ta plats och tid. Förskolepedagogen måste visa leken och barnen respekt 

genom att inte avbryta i onödan eller störa koncentrationen. Genom att ta den på allvar stärks 

barns självkänsla och dess empatiska beredskap. Samtidigt är det ytterst viktigt att 

förskolepedagoger som inte väljer att själva delta i leken ändå är med som observatörer för att 

på så sätt se vad som händer och sker i den fria leken. Genom att utgå från de uttryck barnen 

ger via leken, får barnen ett vikigt budskap tillbaka. Att det de gör är viktigt (Öhman 2003, s. 

112-113).  

Knutsdotter Olofsson (2003) menar att förutsättningen för att leken skall fortgå och utvecklas 

är att harmonin i leken bevaras. För att behålla harmonin måste man kunna hålla de sociala 

lekreglerna. Det betyder att det hela tiden sker ett växelspel mellan de deltagande barnen (och 

vuxna) i leken. Att turas om i leken gör att den får balans. Att man oavsett ålder blir 

jämbördig i leken genom att Kalle 2 år får lov och vara Starke Adolf medan 

förskolepedagogen kan vara lillasyster. Att få vägledning från en vuxen, för att få hjälp med 

att förstå leksignalerna, gör att leken får näring och lever vidare (Knutsdotter Olofson 2003, s. 

25-26). 

I observation 4 var fokus hos förskolepedagogerna att vara den stödjande pedagogen. Närhet 

för att kunna ingripa om det uppstår konflikter fanns. Men jag såg inte att barnen hade något 

inflytande i eller valmöjlighet till att få vara med och bestämma om de ville leka inne eller 

ute. Men hur kan man i förskolans verksamhet höja den fria lekens status? Hur diskuterar 

arbetslagen på förskolan dessa frågor?  

Förskolepedagogerna på förskolan bör för att få en förståelse för lekens betydelse för barns 

utveckling ställa sig frågor av typen: 

 

Vad ska vi egentligen förstå av leken? 

 

Varför är leken så viktig för barn? 

 

Vilken mening har leken för barnet? 

 

Vad skapar grunden för barns lek? 
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Vilken betydelse har leken för barns lärande och utveckling ? 

                                                 (Lillemyr 2002, s . 43).  

Som förskolepedagog måste du kunna vara flexibel i din planering. Vad är det som är viktigt 

just nu? Är det att avbryta barnen i leken för att den inplanerade målarstunden ska börja? Eller 

är det helt enkelt så att genom att vara en flexibel förskolepedagog och låta leken ta tid och 

plats i den dagliga verksamheten på förskolan, respekterar och prioriterar du barns lek. 

Lillemyr (2002) anser att arbetslaget genom diskussioner kan få den enskilde 

förskolepedagogen att förtydliga sin pedagogiska utgångspunkt. På så sätt kan de tillsammans 

bli medvetna om vilka pedagogiska förhållningssätt de vill arbeta efter (Lillemyr 2002, s. 77). 

Att hela tiden utbyta erfarenheter och kontinuerligt diskuterar om hur man upplever hur den 

fria leken kan få ta plats i verksamheten på förskolan gör att den fria lekens betydelse 

synliggörs. Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2003) nämner:   

att på samma sätt som barn lär sig att lära måste de lära sig att leka. Den ena 

dimensionen i tillvaron är inte mer naturlig och med för än den andra för barn 

(Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson 2003, s. 220).  

Den vuxne bör enligt Hanggaard Rasmussen (1992) förstå innebörden av att visa tålamod och 

empati för barns lek genom att inte stressa allt för mycket. Han menar att små barn inte har 

samma tidsuppfattning som den vuxne och ju mer dagen delas in i olika aktiviteter med 

avbrott, ju mer skruvas tempot upp. Som i sin tur leder till barnen får svårare att komma igång 

med leken. För barn lär sig snabbt att om de gång efter annan hela tiden blir avbrutna i sin lek, 

är det ingen ide att ens börja leka (Hanggaard Rasmussen 1992, s. 66).  

7.1 Metoddiskussion 
Redan i planeringsstadiet bestämde jag mig för att genomföra intervjuer med 

förskolepedagoger verksamma på olika förskolor. Detta för att skaffa mig en större inblick i 

om det förelåg några skillnader i förskolepedagogernas tänk kring sin egen delaktighet i den 

fria leken. Jag ansåg att det var lagom med att ha med 2 stycken intervjuer då den empiriska 

undersökningen endast sträckte sig över 10 veckor.  

I observationerna ville jag se hur barn och förskolepedagoger interagerar med varandra i den 

fria leken och hur närvarande förskolepedagogerna är i den fria leken? Jag ville även 
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undersöka hur den fria leken anpassas i den dagliga verksamheten. Min första tanke var att jag 

skulle genomföra observationerna på Greta och Saras förskolor. På grund av tidsbrist valde 

jag att genomför dem på en närliggande förskola till min egen arbetsplast. I efterhand kan jag 

tycka att det hade varit fördelaktigt om observationerna hade genomförts på respektive 

intervjupersons arbetsplats. För att på så sätt få möjligheten att se om den teoretiska 

forskningen och Gretas och Saras svar stämde överrens med de observationer som jag gjorde. 

Men jag tycker att jag utifrån de observationer jag genomfört kunnat analysera det som avser 

min studie. I mina observationer kan jag se att Gretas och Saras svar i intervjuerna skiljer sig 

en del från den praktiska. På förskolan jag genomförde mina observationer, såg jag att den fria 

lekens anpassning och utrymme begränsas till att få ta plats mellan de vuxenstyrda 

aktiviteterna eller som en planerad aktivitet där barnen delades in i mindre grupper.  

I observation 1 och 2 fanns det ingen förskolepedagog direkt närvarande i den fria leken. 

Detta kan bero på att jag till en början inte var tydlig nog med att förklara hur jag hade tänkt 

genomföra observationerna. Möjligen kan min närvaro gjort förskolepedagogerna osäkra i hur 

de skulle förhålla sig i observationerna. Med det menar jag att de trodde att jag i första hand 

skulle observera barnen i den fria leken. Nämnas bör också att jag vid de första 

observationerna inte riktigt var klar med rubriken på min c-uppsats. Min första tanke var att 

kalla den för Vad händer i den fria leken . Men under studiens gång kände jag att jag ville 

rikta fokus på förskolepedagogens närvaro i den fria leken. Inför observation 3 och 4 var jag 

tydligare med att berätta att det var förskolepedagogens närvaro och inte barnens egen lek jag 

ville observera. Detta resulterade i att jag kunde koncentrera mig på studiens huvudsyfte. Det 

vill säga att se hur förskolepedagogen förhåller sig till den fria leken på förskolan.  

7.2  Vidare forskning  
För vidare forskning skulle det vara intressant att ur ett barnperspektiv ta reda på hur barnen 

själva ser på förskolepedagogens delaktighet och närvaro i den fria leken. Betyder en 

närvarande förskolepedagog någonting för barnen och i så fall på vilket sätt?  

För detta ändamål krävs en mer långsiktig observation samt intervjuer med de aktuella barnen 

där jag som forskare under en längre tid får möjlighet att ställa dessa frågor till barnen på ett 

naturligt sätt. I samma undersökning vill jag synliggöra resultatet för arbetslaget på den 

aktuella avdelningen och presentera mitt empiriska material.   
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Slutord 
Arbetet med denna undersökning har gett mig väldigt mycket. För tre år sedan bestämde jag 

mig för att vidareutbilda mig till förskollärare. Efter 27 år som barnskötare på förskolan kände 

jag att saknade en tyngd i mitt kunnande. Min yrkesmässiga erfarenhet räckte inte längre till. 

Jag ville få andra typer av verktyg att arbeta med. Teoretiska verktyg som på ett konkret sätt 

kunde få bli en stomme i mitt sätt att förstå och uttrycka mig i möte med föräldrar, barn och 

andra förskolepedagoger på förskolan. I den reviderade upplagan av läroplanen för förskolan 

står det:  

Arbetslaget ska samarbeta för att erbjuda en god miljö för utveckling, lek och lärande 

och särskilt uppmärksamma och hjälpa de barn som av olika skäl behöver stöd i sin 

utveckling (Lpfö98/ reviderad 2010, s. 11).  

Jag tror att det är ytterst viktigt att vi inom barnomsorgen lyfter den tysta kunskap som 

förskolepedagoger besitter idag. Men för att höja statusen i vår yrkesgrupp måste 

förskolepedagogerna på förskolan kunna sätta ord på den kunskapen. Jag kan se att 

förskolepedagogerna jag intervjuade i min empiriska undersökning har en insikt för sin 

närvaro i den fria leken. Det vill säga att de likt den teoretiska forskningen kan belysa att 

deras syn och delaktighet i den fria leken har betydelse. De ger uttryck för att deras närvaro i 

rollen som förskolepedagogens har stor betydelse för barns utveckling i den fria leken. 

Samtidigt antyder de att de vardagliga rutinerna och det ökande barnantalet kan leda till att 

ambitionen på närvaro hos dem inte alltid kan uppfyllas. Samspelet mellan barn och 

förskolepedagog där synen på barns kompetens höjs har ökat min egen medvetenhet om 

vilken barnsyn jag har och vill ha. Att vara den styrande förskolepedagogen, där det är jag 

som både ställer frågor och sitter inne med svaren innan barnen själva kommer med frågor är 

någonting jag ser som en utmaning att ändra på.  

Att våga ge tid och utrymme till den fria leken på förskolan gör så att barns egna tankar och 

reflektioner värdesätts. På så sätt ökar jag min egen förståelse för hur viktig och inspirerande 

den fria leken kan vara. Att ha viljan och lusten att ständigt lära sig nytt tillsammans med 

barnen tror jag är A och O.   
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Sammanfattning 
I denna studie har jag undersökning hur förskolepedagogen förhåller sig till den fria leken på 

förskolan. Samt hur den fria leken anpassas i den dagliga verksamheten på förskolan. Som 

metod har jag valt att göra två stycken kvalitativa intervjuer samt genomfört fyra stycken 

observationer på en förskola. Att intervjua kvalitativt innebär att intervjupersonen ges 

utrymme att svara på frågorna med egna ord. Innan jag genomförde mina intervjuer har jag 

skickat ett mail (se bilaga 1) med bifogade frågor. I mailet framgår det att jag har genomfört 

intervjun med hjälp av en diktafon. Jag har genomfört mina intervjuer på respektive 

intervjupersons arbetsplats. Jag har efter genomförda intervjuer sett att förskolepedagogerna 

menar att delaktighet och närvaro av en vuxen i den fria leken är av stor betydelse. Att vara en 

delaktig förskolepedagog i den fria leken gör att leken kan utvecklas och leva vidare menar 

båda två. De framhäver att genom sin delaktighet kan de observera varje enskilt barn i deras 

samspel med andra kamrater. De observationer som förskolepedagogerna gör i den fria leken 

ligger sedan som grund vid de återkommande utvecklingssamtal som de har med barnens 

föräldrar. Dock betonar bägge förskolepedagoger att den fria leken ofta blir lidande på grund 

av verksamhetens dagliga rutiner. I observationerna har jag undersökt hur barn och 

förskolepedagoger integrerar med varandra i den fria leken och hur närvarande 

förskolepedagogerna är i den fria leken? Jag har även undersöka hur den fria leken anpassas i 

den dagliga verksamheten. Inför observationerna på den aktuella förskolan informeras 

förskolepedagogerna att de observationer jag har genomföra behandlas konfidentiellt och att 

namnen på alla som förekom i observationerna är fingerade. Jag informerar även att jag 

kommer att föra stödanteckningar under varje observationstillfället. Sammanlagt har jag gjort 

4 observationer, varav 2 observationer var med förskolepedagoger och barn och 2 

observationer var med endast barn. I mina observationer på den aktuella förskolan har jag 

jämfört förskolepedagogernas svar i intervjuerna med hur den fria leken anpassas i den 

dagliga verksamheten på förskolan.  Jag har sett att den fria lekens anpassning på förskolan 

begränsas till att få ta plats mellan de vuxenstyrda aktiviteterna eller som en planerad aktivitet 

där barnen delas in i mindre grupper. I min undersökning har tidigare forskning visat att barn 

bearbetar det de upplevt i den fria leken (Vygotskij 1995, Knutsdotter Olofsson 2003, Stern , 

Leontiev  i Jerlang 2008).  Det vill säga att barnet hämtar innehållet till leken genom 

vardagliga upplevda ting, så som familjelivet, förskolan och så vidare. För att leken ska kunna 

utvecklas och fortgå är det viktigt att den fria leken får ta plats i den dagliga verksamheten på 
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förskolan. Det innebär att förskolepedagogen i sin planering måste ta hänsyn till att den fria 

leken kräver tid och utrymme.  

Nyckelord: . förskola, förskollärare, fri lek, delaktighet,   
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Bilaga 1  

Brev inför intervju:       

Nykvarn 2011-03-07  

Hej! 

Jag är student på Södertörns högskola i Huddinge.  Jag läser interkulturell lärarutbildning mot 

förskola, kombinationsutbildning (210 p).  

Jag har nu påbörjat min sista termin och därmed också min c-uppsats. I den kommer jag att 

skriva om förskolepedagogens delaktighet i den fria leken.  

Syftet med c-uppsatsen är bland annat att få kunskap i om hur du som pedagogen ser på din 

roll i den fria leken. Ser du några skillnader i om du själv är delaktig i den fria leken eller 

inte? 

Jag har därför en önskan om att få komma på besök till din förskola och genomföra en 

intervju. Jag skickar redan nu med frågorna så du har möjlighet att fundera på dem tills vi ses.  

Den information som framkommer i intervjun kommer endast att användas i min c-uppsats. 

Informationen som lämnas behandlas konfidentiellt. Intervjun kommer att spelas in på 

diktafon.  

Vänligen hör av dig snarast via mail, så vi tillsammans kan komma överrens om en dag som 

passar oss båda.   

Maria Ankerhag 

Tel: XXXX-XXXXXX      
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Intervjufrågor:

 
1. Vad tror du händer i den fria leken? 

2. Hur mycket utrymme får den fria leken på din avdelning? 

3. Hur fungerar samspelet mellan barnen i den fria leken? 

4. Finns det någonting som stör den fria leken på din avdelning? 

5. Vad betyder den fria leken för dig? 

6. Vilken roll har/tar du som pedagog i den fria leken? 

7. Passar den fria leken för alla barn?  

8. Ser du någon skillnad på den fria leken inne och ute? 

9. Vilken betydelse har den fria leken för barns lärande? 

10. Är miljön viktig i den fria leken?  

11. Hur dokumenterar ni den fria leken?         


