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Förord 

 

Denna studie är ett examensarbete i avancerad nivå för lärarutbildningen med interkulturell profil 

med inriktningen mot yngre åldrar som omfattar 15 högskolepoäng. 

 

Jag vill tacka pedagogerna på kommunalförskola i Hässelby – Vällingby stadsdelsförvaltning för 

deltagandet i denna studie samt alla som har medverkat och bidragit under arbetets gång. 

Slutligen vill jag rikta ett stor tack till min pappa som har medverkat i det här arbetet genom sina 

konstruktiva kommentarer och som har stöttat mig hela vägen. 

 

Jag vill även tacka min handledare Patrick Sahlén för all hjälp, stöd och vägledning under 

arbetets gång.  

 

Tack! 

 

Diana Delalic Stojiljkovic 
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Abstract 

The aim of this study is to increase knowledge and understanding of free play or free fun time 

importance for children of age around five years in preschool, in order to promote children’s 

development and learning. The focus was on exploring and better understanding of teacher’s and 

educators’ approach to the free fun play time as a tool in their educational work, and also about 

their own role in this context as well as analyzing of forms, rules and structures spontaneously 

created by groups of children having free play fun time. Another important moment of this study 

was to give more light on approaches to this issue in education theories by Piaget, Vygotsky and 

Freud among others.  

As to the practical experimental part of the study it has been performed at a preschool and 

kindergarten in a suburb at the outskirts of Stockholm, with four employed educators there and 

with groups of children of age around five. The main methods used were interviews with 

teachers and observation of the children during their free fun play time.    

To summarize the most significant conclusions on the educators approach to the free fun play 

time it can be mentioned that some of them use the free fun play as educational tools for 

learning, they see upon that as a part of established education. Some approach the free play time 

as an important and necessary ingredient of children school time, but not as an official 

educational activity and method. All are positive to the free play time in the way that it 

contributes to children’s social competence, to development of their language skills and to their 

emotional and psychological development. They look upon their own role in this context of the 

free play fun time as inspiration giving, leading and regulating.  

  

Keywords: Play and communication 

Nyckelord: Lek och kommunikation 
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2. Inledning och bakgrund 

2.1 Inledning 

”Alla barn leka teater, måla, rita och sådant. Det bevisar att konsten ursprungligen är en lek, om 

den också sedan genom arbetets delning blivit uppdriven till den högre färdighet som kallas 

konst” beskriver August Strindberg (1884). Citatet betonar vikten av lekens skapande roll genom 

vilken barnet utvecklar kreativiteten och vidgar sin syn på omvärlden. 

Den populära uppfattningen är att leken betraktas inte som någon betydande och seriös aktivitet 

utan mer som en underhållning och tidsfördriv som naturligt tillhör barndomsperioden. 

Traditionellt har leken ställts i ett motsatt förhållande till arbetet och man har studerat leken ur ett 

nyttoperspektiv med sikte på dess betydelse för barns framtid. Själva leken dvs. lekens 

kommunikativa och innehållsliga aspekter var av mindre betydelse. 

Inom förskolans värld betraktas leken som ett naturligt inslag i den dagliga verksamheten. 

Läroplanen för förskolan (Lpfö 98), tidigare forskning och kurslitteraturen, samt min egen 

erfarenhet i arbetet med förskolebarn förespråkar lekens stora betydelse för barnens totala 

utveckling, både intellektuell, emotionell, social och motorisk utveckling. Leken kan tjäna t.ex. 

som et effektivt verktyg för barnen att bearbeta känslomässiga upplevelser eller nya erfarenheter; 

att träna sin fantasi och kreativitet, att skaffa sig nya kunskaper och färdigheter, att träna sitt eget 

språk och inte minst att utveckla sociala förmogor och samvarokompetens med andra barn. 

(Delalic Stojiljkovic, Diana, Fri lekens betydelse för förskolebarn, A-uppsats, SH, Stockholm 

2007, s. 3).  

Läroplanen för förkolan (Lpfö 98) formulerar sina ståndpunkter kring lekens betydelse på 

följande vis: 

 

Ett medvetet bruk av leken främjar varje barns utveckling och lärande och skall prägla verksamheten i 

förskolan. Ett medvetet bruk av lustfyllda lärandets olika former stimulerar fantasi, inlevelse, 

kommunikation och förmåga till symboliskt tänkande samt förmåga att samarbeta och lösa problem. Barnet 

kan i den skapande och gestaltande leken få möjligheter att uttrycka och bearbeta upplevelser, känslor och 

erfarenheter (Lpfö 98:6).  
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Mot denna bakgrund råder det en oenighet inom pedagogiska kretsar gentemot  förhållningssättet 

när det gäller den fria leken. Pedagogernas uppfattningar kring den fria lekens funktion skiljer 

sig åt i den mening om den är lika viktig som vuxenstyrda aktiviteter och vilken betydelse den 

har för barns lärande och individuell utveckling.     

Detta examensarbete kommer att behandla frågor kring fri lekens betydelse för lärande hos 

förskolebarn utifrån det pedagogiska perspektivet. Syfte med denna avhandling är att ge en 

inblick i lekens funktion kring lärande, kommunikation och på vilket sätt barnen utvecklar sin 

identitet och självkänsla. Arbetet ska även beröra frågor kring pedagogernas föreställningar om 

den fria leken och på vilket sätt sker inklusion respektive exklusion i leken. Undersökningen är 

genomförd i en kommunal, mångkulturell förskola och förskoleklass i Hässelby – Vällingby 

stadsdelen. 

 

1.2 Bakgrund 

I följande avsnitt kommer att skildras synsätt på lek utifrån ett historiskt perspektiv. 

Anslutningsvis kommer dagens synsätt på lek och dess funktion för lärande utifrån de relevanta 

utbildningsstyrdokumenten som Läroplanen, skolverkets föreskrifter och FN – konventionen att 

behandlas. 

Historisk bakgrund – syn på leken 

Långt tillbaka i tiden har barns lek fascinerat både konstnärer och filosofer. I det egyptiska 

slavsamhället betraktades leken som ett kreativt och uttrycksfullt fenomen. I första hand tillhörde 

leken överklassens barn eftersom de var inte involverade i samhällets produktion och hade mer 

tid att ägna sig åt andra intressen. Deras position var privilegierad på så sätt att genom leken 

tillägnade de sig den vuxna elitens normer, bettendemönster och idéläror. För slavarnas barn var 

livsvillkor annorlunda i denna mening att de blev tvingade att tidigt delta i tvångsarbetet 

tillsammans med vuxna slavar. De kunde uppleva lekens rikedomar bara inom korta stunder 

(Hangård Rasmussen 1979, s. 11). 

I antiken har lekens ursprung och betydelse fängslat intresse hos de inflytelserika grekiska 

filosoferna Platon och Aristoteles. Deras betraktelsesätt på leken var skeptiskt i denna mån att de 
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båda framhävdade att leken som ett fenomen naturligt utmärker barndomen men det egentligen 

berör inte livets seriösa sidor. Enligt Platons åsikt är leken inte någon väg till sann kunskap. Med 

detta menar han att upplevelsen under lekens stunder överensstämmer inte med verkligheten utan 

den representerar en imitation av realiteten. Med denna ståndpunkt kring leken håller också 

Aristoteles med, som påstår att barn får ingen konkret nytta av leken och att det är därför av 

yttersta nödvändighet att man inför moment av undervisningen in i leken ( Hangaard Rasmussen 

1993, s. 9) 

Under medeltiden kom förändringar i synen på leken. När det gäller lekens innehåll så skiljde det 

sig åt mellan bönderna, adeln och prästskapet och man kan dra slutsatser att leken var ett 

klassrelaterat fenomen. Under den tiden betraktades barnen som ofullständiga vuxna och de var 

inte synliga samhällsmedlemmar men inom familjerna och i samhället i stort började vuxna leka 

samma lekar med barnen, särskilt på de regelbundna festerna. De populära lekarna som lektes 

var att gå på styltor, rulla tunnband och spela blindbock som var tävlingsinriktade i sin karaktär 

vars innehåll var att förlöjliga motspelaren (Hangaard Rasmussen 1993:10). I samband med de 

årliga karnevalerna brukade bönderna klä ut sig till adelsmän och präster med avsikten att 

förhåna dem. Däremot hade adeln och prästerna sina egna typer av lekar som var militära där de 

organiserade olika turneringar där riddare fick kämpa mot varandra. I samband med lekarna 

använde de lansar, pilbågar och svärd som passande rekvisita. Vid den tiden var kyrkans 

inflytande väldigt starkt och genom förordningar och lagar både prästerskapet och adeln som 

båda tillhörde samhällseliten försökte förbjuda böndernas turbulenta och anfallande lekar som de 

själva hade kategoriserat dem. De hade redan bestämda uppfattningar om lekar som har bra 

kvalitet och lekar som är dåliga där tillhör bl.a. lekar som var skrattretande och stökiga. Under 

sådana förhållanden var vissa lekar förbjudna eftersom de ansågs blasfemiska och störde kyrkans 

ordning och normer (ibid.).   

Under 1600- och 1700-talet började framväxten av industrisamhället där mänskligt arbete 

betraktades som viktigaste kriterium för människans utveckling och självförståelse. Leken var en 

underordnad kategori vars värde endast ses i syfte att utveckla människans arbetsförmåga 

(Hangaard Rasmussen 1993:11). Protestantismen som är religiös inriktning inom kristendomen 

förbunden med reformationen av den romersk-katolska kyrkans lära växte starkt fram under 

denna period. Den protestantiska arbetsetiken talade för en livshållning där tiden ska inte spillas 
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på nöjen och det är uppenbart att leken betraktades som en banal aktivitet som tillhörde längst 

nere på skalan. Lek är inte resultatinriktad som arbete utan man använder den i syfte att 

underlätta inlärningen eller som en nödvändig avkoppling från arbetet. 

I dagens postmoderna samhälle ställer man lek och arbete som rivaler i förhållande till varandra, 

särskilt när det gäller skolans värld. Inom barnpsykologin framträder leken som högst prioriterat 

område och forskarna är eniga om dess utvecklande effekter. Genom leken utvecklar barnen 

fantasin, motoriken, kreativiteten, språket, intelligensen och identiteten (Hangaard Rasmussen 

1993:13). 

I den nuvarande FN – deklarationen står det angående barns rättigheter att lek är på samma nivå 

med barnets basbehov av näring, hälsa, utbildning och skydd och därmed är den nödvändigt för 

barnets utveckling till en frisk och andlig människa. Lek och rekreation tillhör till de 

grundläggande rättigheterna. Det är samhällets och de offentliga myndigheternas ansvar att 

realisera åtnjutandet av dessa rättigheter. Följande citat understryker leken som en 

grundläggande mänsklig rättighet:  

Konventionsstaterna erkänner barnets rätt till vila och fritid, till lek och rekreation anpassad till barnets 

ålder samt rätt att fritt delta i det kulturella och konstnärliga livet (Lärarboken 2007, s.169) 

Året 1996 blev utbildningsdepartementet ansvarigt för förskolans verksamhet som tidigare 

styrdes av Socialstyrelsen. Året 1998 var en genomträngande period för förskolorna som fick sitt 

första läroplan Lpfö 98 vars avsikt var att höja deras status som utbildningsinstitutioner. Utifrån 

Läroplanen för förskolan (Lpfö 98) framgår det tydliga hänvisningar kring pedagogernas 

förhållningssätt gentemot lek och lärande: ”Ett medvetet bruk av leken för att främja varje barns 

utveckling och lärande skall prägla verksamheten i förskolan” (Lpfö 98:6). Vidare betonas i 

läroplanen vikten av en genomtänk, uppfinningsrik och trygg miljö som lockar barnen till lek 

och stimulerar dem till lärande: 

Förskolan ska erbjuda barnen en trygg miljö som samtidigt utmanar och lockar till lek och aktivitet. Den 

skall inspirera barnen att utforska omvärlden. I förskolan ska barnen möta vuxna som ser varje barns 

möjligheter och som engagerar sig i samspel både med enskilda barnet och barngruppen (Lärarboken 2007, 

s.33)  
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I Skolverkets Allmänna råd med rubriken Kvalitet i förskolan 2005 finns det i avsnittet ”Lek och 

lärande” allmänna rekommendationer som rör lekens betydelse för lärandet. I avsnittet betonas 

vikten av leken som stärker hos barnet de sociala, kognitiva, motoriska och emotionella 

förmågorna. Den stimulerar fantasin, inlevelse, förmågan till symboliskt tänkande och 

samarbetsförmåga. Samtidigt lär sig barnet att lösa olika typer av problem både individuellt och 

tillsammans med andra barn. Det finns rekommendationer till pedagogerna att det är deras ansvar 

att låta barnen leka utan avbrott och erbjuda stimulerande lekmiljöer både utom– och inomhus 

som uppmuntrar barnets kreativitet. Vuxnas roll är att vara engagerade i barnets lek och 

organisera större lekprojekt och därtill även att inskaffa material som utmanar barnets kreativa 

tänkande. Pedagogerna ska regelbundet dokumentera barnens lekar i syfte att få kunskap om det 

enskilda barnets utveckling och om hur inlärningsprocesserna utvecklas i barngruppen. 

Inställningen till den fria leken är att den är lika viktig som de andra formerna av lekar. 

2. Syfte och frågeställningar 

2.1 Syfte  

Syfte med det här examensarbetet är att öka kunskap och förståelse om frilekens betydelse i syfte 

att främja barns utveckling och lärande.   

I mitt undersökningsarbete ska jag fokusera mig på frilekens betydelse för barn i förskolan av olika 

anledningar: 

 För att få förståelse om olika lekformer och lekregler som skapas i barngrupper 

 För att få förståelse i praktiken om Piagets, Vygotskijs och Freuds lekteorier 

 För att få förståelse om pedagogens roll i barns fria lekar 

 

2.2 Frågeställningar 

 Vad är syfte med barns frileksaktiviteter? 

 På vilket sätt skapas inklusion respektive exlusion i lekar när det gäller regler? 

 Vilken roll har personalen i barns fria lekar? 
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3. Teorianknytning och tidigare forskning 

3.1 Teorianknytning 

I detta kapitel ska belysas lek som begrepp och dess definition utifrån det psykodynamiska, 

kognitiva och interaktionistiska lekteorin. Vidare kommer fantasibegreppet att definieras som en 

medvetandeform, förmåga som alla människor bär med sig och som grund för alla innovativa 

idéer. Den andra delen av kapitlet ska handla om syn på lek och lärande utifrån det 

sociokulturella perspektivet. De olika begreppen och teorier kommer att behandlas utifrån den 

relevanta kurslitteraturen för att kunna besvara examensarbetets frågeställningar. Vidare kommer 

teorierna att användas som underlag för analys och resultatdelen. 

Enligt den psykodynamiska teorin vars grundare och centralfiguren var läkaren Sigmund Freud 

är lekens betydelse att lära barnen att hantera vissa svåra perioder t.ex. när det gäller eget 

identitetsskapande, konflikter med andra individer och påfrestande situationer (Hwang och 

Nilsson 2003:172). Inom den psykoanalytiska teorin är en viktig aspekt barnets omedvetna 

driftimpulser som behöver en snabb tillfredställelse som sker i leken med hjälp av de fria 

associationerna (Havnesköld och Mothander 2009:55). Leken kan hjälpa barnet att bearbeta på 

ett naturligt sätt sina obehagliga känslor och därför tillämpas Freuds teorier i lekterapin i syfte att 

hjälpa barnet som befinner sig i en vis känslokris. 

Inom den kognitiva teorin finns det två pionjärer: 

Jean Piaget (1896-1980), den schweiziske filosofen, psykologen, grundaren av  

utvecklingspsykologisk teori och skaparen av kognitiv inlärningsteori. Hans teorier berörde 

tankelivets utveckling hos barnet från enklare till mer abstrakta strukturer av tänkande 

(Havnesköld och Mothander 2009: 30). Han undersökte de kognitiva processerna som händer i 

hjärnan i form av inlärning, minne, perception, tänkande och varseblivning (Hwang och Nilsson 

2003: 45). I hans teori är barnet utvecklande och inkompetent och  beroende av vuxna.  När det 

gäller assimilation är leken den vikigaste formen enligt honom. Yttre händelser tolkas utifrån 

egen erfarenhet; nya erfarenheter prövas och anpassas till det som redan upplevts. Resultatet blir 

en omformning och förändring i den kognitiva strukturen (Havnesköld och Mothander 2009:33, 

Delalic Stojiljkovic, Diana, Fri lekens betydelse för förskolebarn, A-uppsats, SH, Stockholm 

2007, s. 3). Karakteristiskt för Piaget är att han ser på barnet i första hand som individ och sedan 

som social person. Han kategoriserar lekar i tre kategorier: övningslekar (undersökande), 
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symbollekar (roller) och regellekar (Delalic Stojiljkovic, Diana, Fri lekens betydelse för 

förskolebarn, A-uppsats, SH, Stockholm 2007, s. 3). Piaget ansåg att i leken tränar barnet det 

som det redan kan. Detta uppdelningen av leken överensstämmer med hans fyra kognitiva 

utvecklingsstadier hos barnet där tänkande sker i etapper som är relaterade till barnets ålder 

(Hwang och Nilsson 2003:45f) 

 Det sensomotoriska stadiet (mellan 0 till ca 2 år) där barnen utvecklar sin fysiska 

koordination och utforskar omgivningen med hjälp av rörelser och sinnena. Tänkandet är 

begränsad till handligsscheman och barnet lär sig i leken främst genom imitation och 

ackommodation. 

 Den preoperationella stadiet (mellan 2 till ca 6 år) där barnet tillägnar sig språket och 

genom att det lagras ett slags minnesbilder (Hangård Rasmussen 1978:35). I detta 

stadium har barnet utvecklat den associativa förmågan där det kan föreställa sig att ett 

föremål kan vara någonting annat i leken. Tänkandet är intuitivt men inte logiskt. 

 Det konkreta operationella stadiet (mellan 6 till 12 år) där barnen har uppnåt en 

tillfredställande nivå av språkutvecklingen. Barnets tänkande är logiskt, systematiskt och 

det kan förstå förhållandena mellan orsak och verkan. Barnets tänkande måste bli knytet 

till en konkret händelse eller ett föremål så att det kan jämföra, klassificera och förklara 

(Lillemyr 2002:137) 

 Det formella operationella stadiet (från 12 år till vuxenåldern) där barnet kan tänka 

logiskt och abstrakt utan att ha någonting konkret framför sig. I detta stadium kan barnet 

ställa hypoteser som går utöver den konkreta, synliga situationen (Lillemyr 2002:138). 

 

I sin bok beskriver Williams Piagets ställningstagande kring lärarens roll som ska vara både 

auktoritativ men även stödjande i syfte att ge barnen möjligheter att utforska omgivningen på 

egen hand (Williams 2006: 37). Vidare enligt Piaget sker barnets utveckling och lärande i 

samspel med omgivningen. Barnet tolkar den yttre världen utifrån sitt erfarenhetsbagage, sina 

insikter och kunskaper. I kontakt med andra anpassar sig barnet genom att ta till sig nya 

upplevelser och modifiera sitt eget tankesystem baserat på tidigare erfarenheter (Lillemyr 

2002:132). Under senare tid har Piagets stadieteori omprövats, särskilt dess universalistiska 

perspektiv på barns lärande och utveckling. Piagets stadieteori utmanades av Vygotskijs 
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kulturpsykologiska teori vars utgångspunkt är att utvecklingen måste förstås som en fråga om på 

vilket sätt människor socialiseras och vilken påverkan utgör kulturen (Johansson & Pramling 

Samuelsson 2003:162). 

 

Lev S. Vygoskij (1896-1934), rysk pedagog, representerar sociokulturell teori. Han var också 

verksam som filosof och språkforskare. Enligt hans teori börjar barnen leka när de är tre år och 

då är leken deras viktigaste verksamhet och också en urbild för mer avancerat tänkande 

(Strandberg 2006: 159). Genom leken bearbetar barnen på ett kreativt sätt upplevelser och 

erfarenheter från omvärlden. Han påpekar att i leken beter sig barnen på ett mognare och klokare 

sätt jämfört med vanligt. I sin bok Fantasi och kreativitet i barndomen definierar Vygotskij att 

leken är barnets livsskola som fostrar både andligt och fysiskt. Han anser att lekens betydelse är 

oerhört viktig för barnets formande av karaktären och utvecklande av omvärldsuppfattningen. 

(Delalic Stojiljkovic, Diana, Fri lekens betydelse för förskolebarn, A-uppsats, SH, Stockholm 

2007, s. 3) 

Leken betraktas som ett synligt verk av en fantasivärld och en frigörelse från omvärlden som 

Vygotskij brukar benämna som en utvecklingszon för möjligheter där barnen kan testa sina 

färdigheter, sociala roller och verklighetsuppfattningar (Lindqvist 1999: 62). Inom den 

interaktionistiska lekteorin betraktas barnets lek som kulturbetignad och ett viktigt redskap för 

barnet att utveckla sin förmåga att skapa värdefulla relationer med andra, berika sitt språk och att 

kunna hantera abstrakta symboler. 

 

Fantasin betraktas som en kombinatorisk förmåga som finns hos alla människor. Den bygger på 

erfarenheter och är direkt beroende av mångfalden och rikedomen i barnets tidigare erfarenheter. 

Det handlar om att kombinera de olika erfarenheterna ifrån verkligheten och skapa något nytt. 

Fantasin är starkt förknippad med föreställnings– och inlevelseförmågan (Vygotskij 1995: 19). 

 

När det gäller likheter mellan Piaget och Vygotskij betonar båda betydelsen av barns egen 

aktivitet i lärandet. Olikheterna uppstår kring deras synsätt på språkets och kommunikationens 

roll i människans utveckling. Viktiga skillnader mellan Piaget och Vygotskij är deras 
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betraktelsesätt på barnet, tänkandet och språket. Enligt teorierna om egocentrismen framhävdar 

Piaget att barnet föds som en individ med sitt egocentriska (inre) språket som uppträder i tre 

former: 

 Upprepning (elokali) där det lilla barnet upprepar vissa ord för sig självt av rent nöje 

 Monolog där det lilla barnet tänker högt dvs. pratar för sig självt utan att vända sig till 

någon person 

 Monolog mellan två barn där de talar till varandra men det finns ingen förväntan att den 

ena skulle bli hörd eller förstådd av det andra. 

  

När det gäller tänkande så framhävdar Piaget att barnet blandar det subjektiva och det objektiva i 

motsatsen till Vygotskij som vidhåller att barnet föds till en social person som tillägnar språket, 

kunskaper och sociala färdigheter både i formella och informella kulturella sammanhang. 

Sammanfattningsvis är de kognitiva strukturerna primära enligt Piaget och därefter utvecklas 

språket som en produktion av barnets tänkande. Inom den sociokulturella teorin anses språket 

vara en mekanism genom vilken barnets tänkande formas (Johansson och Pramling Samuelsson 

2003:162). 

Piaget förespråkar en rationalistisk syn på språk och tänkande och detta innebär att språk och 

tänkande måste ses som något som kommer inifrån barnet (vilket är typisk ståndpunkt för 

mognadsteori: språk, tänkande och andra förmågor är medfödda och dess mognad beror på yttre 

stimulering). Has teori talar om att barnets tidiga språk utvecklas från barnets inre mentala värld. 

De kognitiva strukturerna är primära och talet är uttryck för dessa. Barns tal under lek är inte 

avsett att bidra till en dialog med andra utan det riktas snarare primärt mot denna inre mentala 

värld. Inom den sociokulturella traditionen ses språket som den mekanism genom vilken barnets 

tänkande formas. Språket är ett medierande, kollektivt verktyg som människor använder i syfte 

att kommunicera med andra och för att tänka med. I det sociokulturella perspektivet definieras 

vårt tänkande som ett ”inre tal” som utvecklas genom kommunikation med andra människor och 

genom det att vi använder de sätt att se på omvärlden som finns kodifierat i språkligt bruk. På så 

sätt blir språket den viktigaste länken mellan det yttre - kommunikation och det inre – tänkande 

(Johansson & Pramling Samuelsson 2003:162) 
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I det sociokulturella perspektivet har leken ledande roll för lärandet. Med hjälp av leken som 

verktyg utvecklar barnet sitt medvetande om yttre världen och orienterar sig i den. Viktiga 

element inom leken är regler, spontanitet, tidlöshet, glädje och impulsivt handlande. Det sker s.k. 

dekontextualisering - frigörelse från ett visst sammanhang där barnet i leken uppnår en inre 

mening och handlingen blir underordnad tanken (Lillemyr 2002:148). I leken är barnen inte bara 

delaktiga utan de är också kreativa huvudaktörer med inre drivkraft att testa gränser, utveckla 

regler och roller. I leken får barnen möjlighet att utforska något som de föreställer sig men inte 

vet så mycket om (Strandberg 2006:67). Strandberg sammanfattar Vygotskijs tankar kring lek att 

den har viktig roll för utveckling av det abstrakta tänkandet hos barnet genom att barnet skapar 

imaginära världar och utvecklar sin självkontroll och beslutsamhet. Under lekens tid är det 

barnets tänkande som styr aktiviteten (Strandberg 2006:166). I detta samspel har språket en stor 

betydelse, både det språk som talas med ord och det språk som talas med kroppen. Språk och 

kommunikation har beskrivits som en linjär process: ett budskap kodas och skickas av sändaren 

och mottas och avkodas av mottagaren. Genom språket får barnet möjlighet att frigöra sina egna 

tankar, testa dem och jämföra med andra kamrater. 

När man pratar om det sociokulturella perspektivet finns det två viktiga begrepp som bör nämnas 

och förklaras, nämligen det lustfyllda och det livslånga lärandet. Livslångt lärande innebär 

ständig utveckling av kompetenser som är nödvändiga för barnen för att aktivt kunna bidra till 

och delta i samhället och gemenskapen. Det lustfyllda lärandet är däremot oftast på eget initiativ. 

Det kännetecknas av kreativitet, nyfikenhet och utmaningar. (Johansson och Pramling 2003:43). 

Ett tredje begrepp bör nämnas i samband med det sociokulturella perspektivet – internalisering.  

Det kan definieras som en process där yttre och inre förenas m.a.o. något tillhörande gruppen 

förvandlas till eget. genom att tillägna sig kulturella redskap, s.k. appropriering. Genom att delta 

i kollektiva sociala aktiviteter utvecklas tänkandet hos barnen. Vi pratar om två tankeprocesser i 

detta sammanhang: interpsykologiska vilket betyder i samspel med andra och intrapsykologiska - 

en inre process inom själva barnet. (Delalic Stojiljkovic, Diana, Fri lekens betydelse för 

förskolebarn, A-uppsats, SH, Stockholm 2007, s. 3). 

Enligt Vygotskij är pedagogens roll att vara handledare och ge stöd under barnets 

inlärningsprocess eftersom det har redan ett utvecklat abstrakt tänkande. Vygotskij betonar 

vikten av den proximala utvecklingszonen där pedagogen ska vara endast ett steg före barnet och 
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ska utmana barnet att tänka vidare genom att ställa frågor istället för att ge färdiga svar (Hwang 

& Nilsson 2003:50). När det gäller leken så bör pedagogen ge både tid och utrymme och erbjuda 

barnet upplevelser som ska vara verklighetsorienterade och varierande (Lillemyr 2002:149). 

 

3.2 Tidigare forskning 

Detta kapitel kommer att behandla materialet som forskarna har undersökt kring lek med särskilt 

fokus kring den fria lekens funktion i barnets utveckling. I syfte att besvara frågeställningarna 

kommer följande avsnitt att användas som underlag för analys och resultatredovisning. 

Enligt Hangaard Rasmussen har den moderna lekforskningen expanderat kraftigt de senaste 10 – 

15 åren. Den fria leken kännetecknas av friheten och den är någonting som tillhör barnens egen 

värld. Det som också kännetecknar den fria leken är spontanitet, glädje, förvirring, eufori och 

även våldsamheter (Hangaard Rasmussen 1993:5). Den kulturantropologiska lekforskningen har 

kommit fram till resultatet att det finns fyra elementära grundkrafter som utmärker olika typer av 

barnens lekar: kamp, imitation, förvirring och maktutövning (Hangaard Rasmussen 1993:23). I 

den fria leken lär sig barnet variationer av sociala koder t.ex. att styra leken, att kompromissa och 

att kommunicera med andra barn på olika nivåer. När det gäller imitationen så provar barnet att 

ta på sig olika roller utöver sin egen. Det är viktigt att benämna i det här sammanhanget att 

kommunikationen som sker i leken kallas för metakommunikation och kan innehålla flera 

budskap samtidigt. De metakommunikativa uttrycksformer som är särskilt knutna till rollekar 

kan vara både av språklig och kroppslig karaktär med sitt specifika språk, sin särskilda mimik 

och gestikulation, tonläge och underförstådda meddelanden (Hangaard Rasmussen 1993:46). Det 

är viktigt för varje enskild barn att kunna bemästra de metakommunikativa teknikerna för att 

kunna delta i leken. Det gäller alltifrån på vilket sätt barnet kommer in i leken dvs. vilka 

strategier använder sig barnet utav t.ex. genom direkt eller indirekt uppmaning vars budskap eller 

invitation har en enkel form eller en mer subtil form (Hangaard Rasmussen 1993:47), till på 

vilket sätt barnet organiserar handlingsförloppet i leken genom direkta eller indirekta 

instruktioner till andra deltagarna. Karaktäristiskt för de äldre barnen är att de använder sig utav 

sufflering metoden i kommunikationen med de yngre barnen genom att på ett subtilt sätt berätta 

för dem hur de ska uppföra sig eller vad de ska göra och säga. Särskilt i låtsaslekar använder sig 
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barnen av fabulerande berättarform (Hangaard Rasmussen 1993:51). 

 

Lekforskaren Birgitta Knutsdotter Olofsson beskriver lek som ett förändrat medvetandetillstånd 

där barn är inte längre intresserade av den yttre omgivningen utan de får sina inre bilder där det 

är barnet som bestämmer hur platsen ska se ut och på vilket sätt handlingen ska ske. Det är en 

kreativ bearbetning av yttre intryck som någon slags transcendental verklighet (Knutsdotter 

Olofsson 2003:11). Det gemensamma för alla typer av lekar är att de är imaginära och frivilliga. 

Barnet kan komma in och ta del i olika fiktiva världar. Lek är en metod som vidgar fantasin hos 

barnet där barnet kan ta del av den värld som man har tänkt sig och uppfatta saker på flera olika 

sätt. Knutsdotter Olofssons forskning visar att den fria leken är bra för tankens utveckling 

eftersom barnet lär sig förmågan att kunna omvandla och föreställa sig saker som inte finns. 

Barnet lär sig det dubblatolknings möjlighet som gynnar abstrakt tänkande (Knutsdotter 

Olofsson 2003:131). I leken prövar barnen olika typer av känslor såsom eufori, lycka, skräck, 

hot, aggression och på det sättet lär de sig att kunna kontrollera dessa affekter i verkligheten. I 

leken sker en frigörelse av överskottsenergi. När det gäller socialt samspel så lär sig barnen de 

primära grundläggande lekreglerna såsom samförstånd, turtagande och ömsesidighet för att vara 

med (Knutsdotter Olofsson 2003:135). I leken pratar barnen mycket genom att sätta ord åt sina 

aktioner och fantasier och på det sättet sker en omedveten språkutveckling. Knutsdotter Olofsson 

påpekar att pedagogen bör vara engagerad i barnens fria lekar eftersom den vuxne med sina 

erfarenheter är den skickligaste lekaren som kan stimulera barnen vidare att utveckla sina 

intressen i gemenskapen. Leken är paradoxal i sin natur. Den är på riktigt och låtsats och barnet 

upplever både närhet och distans, glädje och djupt allvar. I leken sker ett möte mellan yttre 

stimuli och inre bearbetning. Föremål och händelser i den yttre världen väcker associationer hos 

barnet och sätter igång barnets fantasi (Knutsdotter Olofsson 2003:22). Lekens harmoni störs av 

maktkamp, prestationskrav, översitteri och ojämlikhet. För att bibehålla harmonin måste man 

kunna de sociala reglerna: samförstånd, ömsesidighet och turtagande. Alla ska vara på jämställd 

nivå oberoende av ålder och styrka. Den vuxne borde framstå som en otroligt potent förebild som 

ska organisera en miljö som är lekstimulerande och själv kunna kasta sig i lekens magiska värld 

(Knutsdotter Olofsson 2003:52). Olofsson betecknar leken som ett välsignade tillstånd. Hennes 

argumentation är att en utvecklad föreställningsförmåga underlättar skolmässigt undervisning när 
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barnet möter nya abstrakta och formella begrepp i skolan. Undervisningen i skolan ska ha en 

levande karaktär som ska väcka minnen och associationer hos barnet. Genom lekbaserad 

undervisning tar barnet till sig lättare ny kunskap genom att integrera den med gamla 

erfarenheter och samtidigt formar en struktur. 

 

Forskarna Johansson och Pramling Samuelsson (2003) har i sin studie utgångspunkt i ett 

sociokulturellt och dialogiskt perspektiv på lek, lärande och barnets socialisation (Johansson och 

Pramling Samuelsson 2003:161). I sin studie har de kommit fram till att lek och lärande är 

oskiljaktiga eftersom barn tillägnar sig en mängd olika kunskaper och färdigheter genom leken. 

Leken framställs som barnets naturliga behov att utvecklas utan vuxen inblandning. Barnet får 

möjlighet att ta del av andras perspektiv och så småningom även förstå den andres 

föreställningsvärld. Med det menas att barn i sin lek med andra vidgar sin syn och får erfarenhet 

av andra barns olikheter. Vidare anser författarna att pedagogen har en väsentlig roll eftersom 

den kan ge förutsättningar för lek och lärande genom att erbjuda barn material, bidra med förslag 

och utmaningar som fungerar som uppmuntran för vidare utveckling av leken. Särskilt är det 

viktigt att pedagogerna är med eftersom på det sättet sänder de ut signaler om att leken är viktig. 

De påpekar betydelsen av ett dialogiskt perspektiv i barnens lekar och samspel. Det är viktigt att 

uppmuntra barnen att engagera sig i dialogen genom att lyssna, svara, ställa frågor (Johansson 

och Pramling Samuelsson 2003:167). Dessutom lär sig barnet i leken bestämda, subtila 

konventioner med syfte att få tillträde till lek. Särskilt i fantasilekar är det viktigt att barnet lär sig 

att kommunicera och få erfarenhet av olika typer av aktiviteter.  

 

Enligt forskaren Annica Löfdahl är leken en reproduktion av sociala normer och värderingar, 

föreställningar, fördomar men även ett fenomen som kan förändra den aktuella kulturen (Löfdahl 

2004:36). Utifrån sina empiriska data har Löfdahl kommit fram till att det är två huvudteman 

som alltid gestaltas i barns lekar: överlevnad som berör existentiella frågor kring liv och död 

eller kampen mellan gott och ont samt hegemonier som handlar om maktförhållanden och 

hierarkier. När det gäller kommunikation så poängterar Löfdahl vikten av en ömsesidig dialog 

mellan barnen även om det kan uppstå missförstånd och svårigheter i det gemensamma 

meningsskapandet i leken. Vidare hävdar Löfdahl att barnen har i sina lekar den naturliga 
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tendensen att bestämma statusförhållandena mellan sig själva. Kommunikationen kan vara både 

av implicit eller explicit karaktär (Löfdahl 2004:141). Barnet antigen yttrar sig på ett direkt sätt 

och framställer tydliga mål som kan vara störande för de andra eller letar efter alternativa 

lösningar, mer subtila att få fram sin vilja. Det som är viktigt att nämna är att barnet bör bemästra 

olika typer av social kommunikation eftersom varje barngrupp skapar sin egen kamratkultur och 

det räcker inte att bara imitera och använda samma leksaker utan barnet måste anpassa sitt språk 

och utveckla varierade strategier för att kunna tolka olika leksituationer (Löfdahl 2004:20). 

Slutligtvis analyserar Löfdahl leken utifrån den kulturella dimensionen. Enligt Löfdahl finns det 

lekar som saknar tematiskt innehåll t.ex. regellekar, bygglekar eller rörelselekar. Å andra sidan 

finns det lekar som har dramaturgisk karaktär såsom fantasilekar som innehåller: 

 De dramatiska grundelementen: handling, tid, rum och gestalter som syftar till berättelsen 

i leken, de olika roller som finns och relationer mellan de 

 De dramatiska verkningsmedlen: spänning, ljus, ljud, kostymer som inriktar sig på vilket 

sätt barnen levandegör sina karaktärer 

 Form och stil: som belyser varierande berättarformer t.ex. om leken är dramatisk med 

tydligt början och slut eller om det är rörligt. Lekens form kan vara simultan där många 

händelser sker samtidigt. Den kan vara socialrealistisk där verklighet skildras som den är 

eller expressionistisk där överdrivenhet är ett kännetecken (Löfdahl 2004:77) 

Socialantropologen Eli Åm beskriver lek som en dynamisk aktivitet som kännetecknas av 

spontanitet, oförutsägbarhet och frihet. Den har inte en bestämd orsak men inte heller någon 

bestämd avsikt (Åm 1986:30). Åm var särskilt intresserad av rollekar där imitationen av 

stereotypa roller utgör den ena sidan och hög grad av spontanitet utgör den andra sidan. Enligt 

Åm utmärker rolleken dess dubbla karaktär. I en barngrupp utgör viljan till dominans, makt och 

manipulation en del av leken och krav på hängivenhet den andra delen (Åm 1986:35). Olika 

faktorer kan påverka barnets lek, speciellt miljön är en sådan faktor. Enligt Åm finns det 

omständigheter som pedagogerna inte kan påverka såsom förskolans planlösning och terrängens 

beskaffenhet men det är pedagogens ansvar att den inre miljön i förskolan ska organiseras på ett 

inspirerande sätt som lockar barnen till lek.  
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4. Material och metod 

4.1 Material 

Empiriskt material  

I detta avsnitt presenteras och behandlas det tillvägagångssättet av de empiriska data för denna 

undersökning dvs. beskrivning av metoder genom vilka materialet samlats in och bearbetas i 

syfte att besvara på frågeställningarna. Inledningsvis beskrivs urvalet av informanterna och 

genomförandet av metoder. Vidare redogörs på vilket sätt bearbetningsprocessen av de empiriska 

data har gått till. Slutligen avrundas avsnittet med en förklarning av forskningsetiska principer 

och mitt eget hänsynstagande i undersökningen.  

 

I detta undersökningsarbete har jag samlat det empiriska materialet genom kvalitativa 

datainsamlingmetoder som inkluderar deltagande observationer och etnografiska intervjuer som 

redskap. Enligt Trost är den kvalitativa metoden passande när forskaren vill undersöka 

människors uppfattningar kring ett fenomen i syfte att kunna anmärka, jämföra och kontrastera 

olikheterna i människors synsätt (Trost 1997:15). För övrigt har de kvalitativa 

datainsamlingsmetoderna varit vanliga inom antropologi, psykologi, pedagogik och socialt 

arbete i syfte att frambringa kumulativ profesionell kunskap. Man lägger fokus på de vardagliga 

och kulturella aspekterna av människans tänkande, handlande, vetande och indentitetsskapande i 

kontrast till ”teknifierade” sättet att studera människan (Kvale 2009:30). Thomassen förklarar att 

människan och dess handligar är svårt att analysera utifrån kvantitativa data som är mätbara i 

siffror och därefter redovisas i statistik som om människan är ren fysisk varelse. Människolivet 

och dess fullkomliga utveckling måste förklaras utifrån socio–historiska och kulturella 

synpunkter (Thomassen 2006:164).  

 

Larsen framställer i sin bok de positiva respektive negativa aspekterna med kvalitativa 

datainsamlingsmetoder. Fördelarna är att forskarna möter informanterna ansikte mot ansikte som 

minimerar bortfallet. En annan fördel är att forskaren får bättre möjligheter att få en 

helhetsförståelse av en företeelse genom att gå in på djupet när det är nödvändigt. 

Fortsättningsvis får forskaren möjligheter att ställa följdfrågor i syfte att få tydligare svar i fall 
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det uppstår några oklarheter. På det sättet kan missförståelse redas ut och ämnet analyseras 

ytterligare. I anknytning till det bidrar deltagande observationer som komplement för att kunna 

tolka svaren på ett enklare sätt (Larsen 2007:27). Nackdelarna med kvalitativa metoder är att 

man inte kan generalisera dvs. dra gemensamma slutsatser och kategorisera olika fenomen. 

Vidare är bearbetning av data, särskilt transkribering, en tidskrävande process eftersom man inte 

har färdiga svarskategorier som är ikryssade. En annan nackdel är att det kan hända att 

informanterna inte kan vara helt ärliga när intervjuaren befinner sig framför. Denna 

kontrolleffekt som intervjuaren skapar helt omedvetet kan påverka det slutgiltiga resultatet 

(Larsen 2007:27). 

I kommande delen kommer jag att beskriva urvalet av informanter, genomförande av intervjuer 

och observationer. 

Urval 

I enlighet med undersökningens syfte att kunna studera eventuella skillnader och likheter mellan 

pedagogernas synsätt kring det fria lekens betydelse i förskola respektive förskoleklass har jag 

använt mig av icke – sannolikhetsurval som Larsen påpekar att det är passande för kvalitativa 

metoder. Dessutom handlar det om godtyckligt icke – sannolikhets urval eftersom informanterna 

är utvalda efter två kategorier: utbildning och geografisk belägenhet (Larssen 2007:77). I 

undersökningen ingick fyra intervjuer och två observationer som genomfördes i förskolan 

respektive förskoleklassen. 

  

4.2 Metod 

Deltagande observation och intervju 

Man kan definiera deltagande observation som en kvalitativ och induktiv forskningsmetod. 

Forskaren är ute på fälten tillsammans med sin grupp som han/hon undersöker och deltar i deras 

sociala liv samtidigt som han/hon genomför sin forskning genom att först observera och beskriva 

och sedan analysera och tolka sina vetenskapliga iakttagelser. Larsen förklarar att en observation 

är en objektiv och detaljerad iakttagelse av en eller flera händelser som antecknas under hand 

eller efteråt (Larsen 2007:89). Viktiga begrepp som ingår i deltagande observation är:  
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- deltagande observatör dvs. forskaren själv, i det här fallet jag som lärarstudent,  

- informanter, dvs. kontakpersoner som ger information relevant för undersökningen, 

- multisinnesprincipen, vilket innebär att forskaren inhemtar mångsidig information i detalj med 

alla sinnen dvs. nyfiket och koncentrerat (Kullberg 2004:95), 

- insider respektive outsider, dvs. forskarens roll som insider när han/hon deltar som aktiv 

medlem i de observerade grupperna, respektive forskarens roll som outsider när forskaren inte 

deltar aktivt i gruppens liv utan observerar på distans för att få helhetsperspektiv, och  

 - introspektion eller självreflektion över eget forskningsmaterial.  (Delalic Stojiljkovic, Diana, 

Fri lekens betydelse för förskolebarn, A-uppsats, SH, Stockholm 2007, s. 7). 

I mitt fall har jag genomfört passiva deltagandeobservationer med anledningen att inte störa 

verksamheten med min närvaro och att kunna koncentrera mig på alla händelser. Med avsikt att 

kunna samla detaljerad och rikare material har jag använt mig utav ett observationsprotokoll som 

Spradley har beskrivit i boken Etnografi i klassrummet. Det handlar om checklista som 

understryker de nio delar som är relevanta att vara med i en observation: 

 Rum: den fysiska platsen 

 Aktör: de inbegripna personerna 

 Aktivitet: en uppsättning relaterade handlingar som individerna utför 

 Objekt: de fysiska ting som föreligger 

 Handling: enstaka handlingar som individerna utför 

 Händelse: en uppsättning relaterade aktiviteter som personer utför 

 Tid: de följder som inträffar över tiden 

 Mål: de som personer försöker uppnå 

 Känsla: de känslor som upplevs och uttrycks (Kullberg 2004:104). 

 

När det gäller intervjuer så har jag genomfört standardiserade intervjuer med lågt strukturerade 

frågor som lämnar ett stort utrymme för intervjuade person att besvara på. Frågorna hade en 

bestämd ordningsföljd där alla informanter fick samma frågeställningar. Datainsamling gjorde 

jag med noggrann tidplanering med observationerna som regel under vistelse ute på skolgården 
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på förmiddagarna och under lektiden inomhus i skolan, under eftermiddagarna. Pedagogerna 

intervjuades under båda arbetspassen, under morgonen och under eftermiddagen.  

Forskningsetiska principer  

I min undersökning har jag tillämpat Vetenskapsrådets forskningsetiska principer 

(Vetenskapsrådet 2007) relaterade till humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning. Först ges 

en sammanfattning av de forskningsetiska principerna enligt Vetenskapsrådet och sedan hur jag 

har tillämpat dem i min undersökning. Meningen med forskningsetiska principerna att ge 

vägledning till forskare på vilket sätt ska forskningen bedrivas med en god balans mellan 

försäkringskravet och individskyddskravet som ibland ställs mot varandra. Det grundläggande 

individskyddskravet består av fyra allmänna huvudkrav som ställs på forskningen som refereras 

här kortfattat från Vetenskapsrådets ”Forskningsetiska principer” (Vetenskapsrådet 2007):    

  

Informationskravet, handlar om att forskaren ska informera undersökningsdeltagare eller 

informanterna om undersökningens syfte och också under vilka villkor undersökningen ska 

genomomföras. Det är viktigt att informera informanterna att deltagandet i undersökningen är 

frivilligt och att man när som helst kan avbryta sitt deltagande i undersökningen. Informationen 

ska innehålla både information om nytta med den nya kunskapen som resultat av forskningen 

men också information om eventuella underliggande risker för skador eller obehag för 

informanterna. (Vetenskapsrådet 2002, s. 7). I min undersökning har jag följt det här kravet 

genom att först ringa upp de tänkta deltagarna och berätta om undersökningen, dess syfte, 

förväntade resultat och deras egen roll i undersökningen. Till dem som svarade positivt till att 

delta i undersökningen skickade jag också utförlig skriftlig information via e-mail (se Bilaga 1). 

Samtyckekravet, handlar om att informanterna (deltagare) i undersökningen har rätt att själva 

bestämma över sitt deltagande och sin medverkan och om krav att forskaren ska inhämta 

deltagarnas samtycke.  I visa fall kan man avstå från att inhämta samtycke om detta skulle t.ex. 

uppdaga känsliga privata uppgifter, när individskyddskravet väger tyngre. I vilken form 

samtycke inhämtas beror lite på vilken slags medverkan det handlar om. Samtyckekravet 

inkluderar också att deltagare har rätt att bestämma hur länge de ska medverka och under vilka 

förutsättningar. Det är inte tillåtet att påverka deltagarnas beslut att delta fullt ut eller att avbryta 
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med påtryckningar eller beroendeförhållanden (Vetenskapsrådet 2002, s. 9). I mitt fall har jag 

både vid det första telefonsamtalet och senare i den skriftliga detaljerade informationen påpekat 

att deltagandet är frivilligt. (se Bilaga 1).       

Konfidentialitetskravet, handlar om att forskare (undersökningsutförare) har skyldighet att 

behandla deltagarnas uppgifter med största möjliga konfidentialitet och förvara dem på ett säkert 

sätt så att obehöriga inte kan komma åt dem. I praktiken innebär detta att alla involverade i 

undersökningen har tystnadsplikt när det gäller känsliga uppgifter av privat natur. Allt ska 

behandlas och rapporteras på så sätt att det blir omöjligt för utomstående att identifiera enskilda 

personer. (Vetenskapsrådet 2002, s. 12). I min egen undersökning hade jag löst 

konfidentialitetskravet genom att använda fiktiva namn på alla involverade, både deltagande 

pedagogerna, deltagande barn och själva förskolan. När det gäller det inspelade materialet var 

det bara jag som hade tillgång till detta och jag kommer att förstöra materialet när jag är klar med 

uppsatsen precis som jag skrev till informanterna i informationsbrevet (se Bilaga 1).  

Nyttjandekravet, handlar om att de insamlade uppgifterna om enskilda individer ska användas 

enbart för forskningsändamål, alltså inte för t.ex. kommersiellt bruk eller annat icke-

vetenskapligt ändamål. Inte heller ska uppgifterna användas i ärenden som direkt påverkar 

deltagarna som privata personer som t.ex. inom vård eller rättsväsendet (Vetenskapsrådet 2002, 

s. 14). Detta har jag angivit i mitt informationsbrev till deltagarna (se Bilaga 1). 

 

5. Analys och resultatredovisning 

I detta avsnitt kommer att framställas både analys och resultatredovisning utifrån min 

undersökning i form av fyra separata rubriker vars huvudsyfte är att studera det fria lekens 

betydelse för barns lärande och utveckling. Undersökningen inkluderar analysen av 

pedagogernas föreställningar kring den fria lekens funktion samt olika typer av lekar. Dessutom 

kommer det att presenteras pedagogernas egen roll inom lekens ramar och vilka typer av hinder 

kan uppstå vid leken. Underlag för analysdelen ska vara återkommande materialet från 

intervjuerna och observationerna som stöd till intervjuer. De empiriska data kommer att 

analyseras och knytas till teorier och tidigare forskningen i syfte att få en djupare förståelse och 

kunskap av det fria lekens roll för barns lärande. För övrigt kommer det i detta avsnitt att tilldelas 
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fiktiva namn till informanterna vilka är Sara och Ingrid som arbetar i förskoleklass respektive 

Doris och Maria som arbetar i förskolan. 

Kort introduktion av informanterna: 

Sara är 45 år gammal och är färdig utbildad förskolelärare. Tidigare har hon arbetat som 

bokningskoordinator och turistguide inom turistbranschen. Inom barnomsorg har hon jobbat 

sammanlagt i 15 år. Hon gick ytterligare utbildningar inom konflikthantering, interkulturellt 

lärande och handledning. På hennes avdelning i förskoleklassen går 24 elever i åldern mellan 5 

och 6 år. 

Ingrid är 50 år gammal och är barnskötare i grunden. Hon har arbetat inom barnomsorgen i 25 år. 

Hon har arbetat mest inom kommunala förskolor och förskoleklasser men hon har även 

erfarenhet av att arbeta som montessoriassistent. Tillsammans med Sara arbetar hon på 

avdelningen med 24 elever i ålder mellan 5 och 6 år.  

Doris är 52 år gammal och är färdig utbildad förskolelärare men även fritidspedagog. Hon har 

arbetat inom branschen sammanlagd i 20 år i kommunala förskolor och fritidshem. Nuförtiden 

arbetar hon på förskolan där jag utförde intervjuer. Tillsammans med Maria arbetar hon på 

avdelningen med 20 barn i åldern mellan 3 och 5 år. 

Den sistnämnda pedagogen som jag intervjuade heter Maria och hon är 33 år gammal och är 

barnskötare i grunden men parallellt med sitt arbete utbildar hon sig till förskolelärare. I 

jämförelse med de andra tre pedagogerna är hennes erfarenhet inom barnomsorgen väsentligt 

kortare – ca. 6 år . Hennes framtidsplaner är att specialisera sig inom specialpedagogik dvs. med 

fokus på barn med funktionshinder som t.ex. barn med ADHD, autism eller rörelsehinder. 

Vad är lek? 

Man kan uppfatta leken som ett mångtydigt fenomen som är tillgänglig för en stor variation av 

tolkningar. I den här rubriken sammanställs pedagogernas individuella uppfattningar av leken 

och dess betydelse för barns lärande. Fortsättningsvis i korta intervjusekvenser berättar 

pedagogerna om vilka lekar är aktuella i förskoleklassen respektive förskolan.  

                             Jaa, vad kan man säga om  lek då? Det är ju en jätteviktig aktivitet för barnet. Leken sker spontant  
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                       och på barnets egna premisser ... villkor. Dessutom det är ju en social aktivitet där barnen utbyter sina      

                       erfarenheter sinsemellan, prövar sina tankar och känslor ... testar gränser och sånt, skapar sin identitet   

                       ... dessutom har olika lekar olika syften. T.ex. hos oss just för tillfället är det aktuellt med regellekar  

                        och spellekar och i vissa måste man vara skicklig att kunna följa alla regler och försöka även lura  

                       andra, för att vinna.  (Sara/fkl) 

                        

                       Du menar väl hur jag ser på leken? Man kan ju säga att ... leken är ett slags av bearbetningsprocess 

                       vare sig det är något som barn har upplevt i sin vardag eller tittat på TV. Fast det där med media kan  

                       orsaka  konflikter i leken  ...eftersom vi har ju vissa barn som  leker bara det som de såg på TV eller 

                       dataspel och det stör ju de andra barn som inte är vana vid skrikande och våldsamheter. Det är då 

                       vi ingriper in i leken ... (Ingrid/fkl)  

 

                       För mej är leken lustfylld aktivitet och om barnen samarbetar bra kan de leka i timmar utan att märka  

                       det. Barnen lär sig otroligt mycket helt omedvetet ... när det gäller 

                       språket, att träna balansen och motoriken ... utveckla sin sociala kompetens och så. Ju ... det är ju  

                       självklart att barnen leker olika typer av lekar beroende på deras ålder och i vilken utvecklingsstadium  

                       de befinner sig i. De minsta är ju intresserade av utforskande lekar t.ex. de vill smaka, lukta, känna på                                 

                       helt enkelt utforska sin omgivning med sina sinnen och kroppen. De större är mer inne på rollekar    

                       och tävlingslekar ... de minsta försöker ju ibland komma in genom att imitera de stora men de blir   

                   snart på nåt sätt utestängda eftersom de kan inte hänga med ...  (Doris/Fö) 

 

Sammanfattningsvis, utifrån de intervjusekvenser och andra empiriska data, förekommer det att 

de alla fyra pedagogerna delar den gemensamma åsikten att fri lek utmärks av barnets 

spontanitet, nyfikenhet och hänförelse. Dessutom anser pedagogerna att genom lek utvecklar 

barnet sin fantasi och den kombinatoriska förmågan som underlättar lärande av nya saker. Detta 

stämmer med Vygotskijs tankegångar att barnet kombinerar olika erfarenheter från verkligheten 

och skapar något nytt (Vygotskij 1995:19). Knutsdotter Olofsson anser som Vygotskij att leken 

är som ett förändrat medvetandetillstånd som innebär en rad tankemässiga transformationer av 
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verkligheten som bidrar till den kognitiva utvecklingen hos barnet (Knutsdotter Olofsson 

2003:131). Som pedagogerna själva beskriver är att när de ser en massa kuddar på golvet och 

stolar omkring i olika positioner där barnen springer omkring och skriker tolkar de det som ett 

kaos utifrån vuxenperspektiv. Däremot om man analyserar noga så råder det en fulländad 

ordning och rikedom av uppteckningar. Det råder en logik där varje sak har sin betydelse och sin 

bestämda plats. De alla fyra pedagogerna skiljer inte åt lek och lärande. Den andra pedagogen 

Ingrid beskriver lek som en bearbetningsprocess av det som barnet har upplevt. Barnet lär sig att 

bearbeta olika känslor av glädje, skräck, aggression i syfte att bemästra dem. Detta stämmer med 

Freuds psykodynamiska teori där barnet får genom lek en snabb tillfredställelse av sina 

omedvetna driftimpulser samt bearbetning av de yttre stimuli (Havnesköld och Mothander 2009, 

s. 55). Problem som kan uppstå är när barn som tittar alltför mycket TV interagerar med sina 

kompisar som inte är vana vid sådana typer av händelser och känslor. Enligt Ingrid kan inte 

mediapåverkade barn urskilja fiktion och verklighet. De är mer impulsiva och överaktiva och 

kräver att i leken ska hela tiden hända någonting drastiskt. Det förekommer mycket aggressivitet 

och våldsamheter som de andra barnen inte kan förstå. Enligt Doris så brukar man leka olika 

typer av lekar beroende på ålder och på vilken nivå barnet ligger både språkligt och 

tankemässigt. De minsta barnen leker mest de utforskande lekar som är i takt med deras 

utvecklingsstadium kallat enligt Piaget det sensomotoriska stadiet (Hwang och Nilsson 2003, 

s.45f). Eftersom språket är ännu inte utvecklat så fokuserar sig barnet främst till att utveckla sin 

fysiska koordination med hjälp av rörelser och sinnena. Tänkandet är begränsat till 

handlingsscheman och barnet lär sig i leken främst genom imitation och ackommodation men för 

att komma in i rollekar med de äldre barnen krävs en högre språklig och tankemässig utveckling.  

Enligt pedagogerna finns det olika faser i rollek: den ”primitiva” fasen är när barnen härmar 

vuxna fast på ett förenklat sätt t.ex. mamma – pappa – barn leken. Efter en vis tid utvecklar 

barnen sina rollekar genom att belysa innehållet, figurer, tid och rum där allting utspelas. 

Dessutom skapar barnen spänning, intriger och använder sig av ljus, ljud och kostymer. Detta 

överensstämmer med Löfdahls tankegångar att genom lek får barnet möjlighet att frigöra sina 

egna tankar och skapa olika typer av dramaturgiska berättelser (Löfdahl 2004:77). Enligt 

pedagogernas åsikt, särskild Saras och Doris, så kräver rollekar en särskild mental inställning. 

Med det menar de att barnet i leken måste sätta sin egen identitet inom parentes och anta en viss 

roll dvs. kunna sätta sig in och prova på vilket sätt den valda rollkaraktären tänker, känner och 
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agerar. Detta kräver av barnet en hög kognitiv förmåga och mognad. Det som är också viktigt att 

benämna i det här sammanhanget är att barnet med sin roll måste stämma med andra 

lekdeltagarnas roller. 

Olika lekar har olika syften och olika värden; detta har pedagogerna också bekräftat. När en 

enkel rollek börjar involvera flera barn och bli mer komplex uppstår ett behov att skapa regler för 

att kunna hantera leken. Exempel på regellekar är olika bollspel eller kurragömma t.ex. De är 

verklighetsförankrade, de har ingen fantasidimension som t.ex. rollekar, och de är bra på att träna 

egenskaper som organisationsförmåga, konflikthantering och självkontroll. Konstruktionslekar 

däremot är bra på att träna matematisk tänkande och koordinering i rum. (Delalic Stojiljkovic, 

Diana, Fri lekens betydelse för förskolebarn, A-uppsats, Södertörns högskola, Stockholm, 2007, 

s. 8). 

 

Språkutveckling: 

Sara och Ingrid delar samma åsikt att det sker en ständig kommunikation i leken mellan barn 

särskilt i rollekar. I leken brukar barnet prata i ett specifikt tonläge och intonation. Barnens röster 

är starkare, tydligare och mer artificiella och dramatisk överdrivna. Barnen imiterar olika typer 

av ljud: pistolskott, bomber, ”spökljud”, när någon sover osv. Enligt Ingrid använder sig barnet 

av ett mer varierat ordförråd i sina rollekar helt omedvetet. Eftersom handlingsförloppet i 

rollekar är framåtriktat använder sig barnen utav fabulerande berättarform som Hangaard 

Rasmussen nämner i sin bok (Hangaard Rasmussen 1993:51). Följande text representerar ett 

utdrag utifrån mina observationer från förskolan på syskonavdelningen, barnets namn är fiktiva: 

Det är eftermiddag och alla barn är inne eftersom personalen bestämde sig att det är bäst så pga. det var ganska 

kyligt ute. Det är full fart på avdelningen. Barnen är utspridda inom olika delar av avdelningen. Vissa är i korridoren 

och bygger motorvägar, de andra är sysselsatta med pussel och ritandet. I dockrummet leker två flickor med 

varandra. De sitter på en matta och är djupt koncentrerade på leken. Det känns att de är helt inne i sin fiktiva värld. 

De leker mamma – pappa – barn leken och hela familjen är på en spännande resa i Egypten. 

Anna: Nu är det natt! Nu ska alla sova! Kom igen barnen ... imorgon ska vi vakna jätte tiidigt ... 

Jenny: Men lyssna, vi gör så här ... mamma och pappa ska vara i det stora rummet här och de två systrarna ska sova i 

det stora blåa rummet som är längst bak ... häär ... och när mamma och pappa har lagt sej ... då kan de rymma iväg 
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Anna: jaa ... och då kan de rymma genom fönstret, fast de måste vara super tysta, de kan ta ficklampan och leta efter 

kameler ... för sen att gå till pyramiderna själva och leta efter mumier som är begravda där .... 

Jenny: jaaa!!! Ok nu sover de ... zzzz 

En liten pojke i treårsåldern blev nyfiken på vad flickorna håller på med och närmar sig till dem för att titta 

Emil: vad gör ni? 

Jenny: leker ... cissi, cissi vakna vaakna ... mamma och pappa sover nu ... men kom då 

Anna: hmmm ...m? hur mycket är klockan? 

Jenny: men kom nu ... innan de vaknar ... aa kolla månen den är rööd 

Anna: jaa ... men försiktigt nu ... vi går den vägen istället 

Emil: får jag vara med? (frågar med en försiktig röst) 

Anna: nää ... fast ... han kan ju vara valpen som mamman har köpt förra året ... 

Jenny: juu ... men det går ju inte därför de tog inte med sig valpen  

Anna: då så ... men vi går nu 

Jenny: aaa ... jag såg någonting flyga ... kolla där ... ser ut som en fladdermus 

Anna: nää ... du bara hittar på, de finns inte i Egypten 

Jenny: men jag såg ... 

Pojken kommer in mitt i leken med sin actionfigur och förstör huset som flickorna byggde 

Jenny: nejj ... men vad gör du? 

I samtalet mellan flickorna kan man märka att det pågår en ständig diskussion kring rollfigurer, 

handlingen, miljön och den fiktiva lekvärlden. Leken är präglad av ett dialogiskt perspektiv 

(Johansson och Pramling Samuelsson 2003:167) där det sker en ständig språklig omförhandling 

av lekscenario och var och en av flickorna argumenterar för sin åsikt. Flickorna använder sig 

utav den explicita kommunikationen (Löfdahl 2004:141). De yttrar sig på ett direkt sätt om hur 

de vill att handlingen ska utspela sig och de har skapat sin egen kamratkultur. Det är särskilt 

intressant att studera metakommunikationen som sker när pojken träder in i leken. Det framgår 

tydligt att flickorna är dominanta när det gäller maktförhållandena. De tar roller både som 
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regissörer och sufflörer. Genom direkta och indirekta instruktioner bestämmer de på vilket sätt 

ska berättelsen utvecklas vidare (Hangaard Rasmussen 1993:52). Genom ett förpliktigande 

budskap: ”Får jag vara med?” och en försiktig ton visar pojken att han inte har någon särskilt hög 

status i leken. Flickorna avvisar honom på ett implicit, subtilt sätt genom att sätta in en ny figur i 

leken och diskutera om den behövs. Det resulterar att pojken protesterar genom att förstöra huset. 

Enligt pedagogerna lär sig barnet i leken att förhandla och genom både kroppsliga och verbala 

handlingar få fram sin vilja och forma sin position. Maria kommenterar att det är särskilt viktigt 

för de yngre barnen att leka med de äldre eftersom på det sättet de tar del av olika typer av 

språklig socialisation. Det är bra att barnen provar sig fram och rör sig inom varierande grupper. 

 

Socialt samspel: 

Sara anser att det är i leken som barnen börjar lära sig det sociala samspelet med olika individer. 

Man lär sig på vilket sätt ska man förhålla sig till varandra, vara delaktig och bidra till. Dessutom 

har barnen på hennes avdelning redan påbörjat att dela upp sig i grupper och det finns en tydlig 

uppdelning mellan pojklekar och flicklekar. De nödvändiga ingredienserna för att leken ska 

uppstå är samförstånd, turtagande och ömsesidighet. 

 

Vi har ju på vår avdelning barn som är väldigt dominerande i gruppen. De kommer med bra idéer men de 

andra barnen som inte kan följa deras tempo blir snart uteslutna. Till exempel är just nu aktuell en regellek 

med bollen. Du såg väl själv hur reglerna ser ut ... det händer att två eller tre kompisar spelar tillsammans 

och ibland följer inte spelets regler eller tar ledningen ... sätter upp sina egna regler och då de andra barnen 

särskild mindre protesterar. Det handlar ju väl mycket om makt och vem som ska bestämma osv ... 

(Sara/fkl)  

 

Ja, det är väl tydligt att ju äldre barnen blir så händer väl att de uppdelar sig i grupper även i flick och 

pojklagar ... vissa barn leker mer därför de har gemensamma fritidsintressen ... många går tillsammans i 

simskola och sånt, besöker varandra ... på så sätt skapas kamratgäng med sitt eget sätt att prata ... jargong, 

intressen osv. De använder samma leksaker och vill helst likna varandra för att så pass markera sin 

grupptillhörighet (Ingrid/barnskötare)  

                     

Frågan om hur reglerna skapas i en lek och vem skapar dem är intressant i det här 

sammanhanget. Det är känt att det inte är bara dominanta barn som skapar regler i lekar. För en 

barngrupp är det ständiga förändringar som gäller och även när det gäller ledarrolen eller 
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hierarkistrukturen så turas barnen om dem. Annars blir det snabbt tråkigt och barnen antigen 

tröttnar eller tappar intresset och lämnar leken. (Delalic Stojiljkovic, Diana, Fri lekens betydelse 

för förskolebarn, A-uppsats, Södertörns högskola, Stockholm, 2007 s. 9). Detta har bekräftat 

även pedagogerna Sara och Ingrid.  

 

Observation på förskolan: 

Det är eftermiddagen och jag går in i det stora rummet på syskonavdelningen. Det är ett stort rum 

med två bord och tio stolar. Det står två flickor vid bordet och en pojke precis vid ingången. . 

Flickorna heter Stina, Lina och Maria. De har bestämd sig att leka en rollek som utspelar sig i 

Egypten. Inspirationen kom från bamse spelet:  

 

Maria: Lyssna nu ... lyssnaa ... vi kan ta de stenar och göra ett slott ... här uppe 

Stina: kolla ... jag hittade de i skogen idag! (stenar som Stina plockade under en skogutflykt) 

Maria: Vad bra! Lina ... du kan ta de aktionfigurer ... och du ... lyssna du ska spela soldaterna 

Maria: de kan vara här på olika ställen så att de vaktar slottet 

Stina: men dem kan ju vara här ... så här ... kolla (visar till Maria på vilket sätt hon tänkte att det ska se ut ...) 

Maria: nää ... men de också måste vara häär ... därför om sjörovarna kommer kan de komma bakifrån också och åt 

sidan ... så det räcker inte  

Stina: juu ... det räcker 

Maria: nää ... men kolla ... kungen och princessan är begravda nere i skattkammaren ... uppe är det mystiska rummet 

med spökarna ... men du kan ge de liv bara om du har det svarta stenen förstår du ... och kolla ... soldaterna är här 

och om sjörövarna kommer så de äger hela ställen ... 

 

De tre flickorna diskuterade kring vad leken ska handla om. Maria var förväntansfull att det 

skulle vara en rolig lek. De huvudrollerna är tre sjörövare. De har tappat bort sin båt någonstans 

ute på havet. De är ute efter guldet som är gömt i de egyptiska pyramiderna. Samtidigt är kungen 

och hans dotter begravda i pyramiden men om någon skulle komma in i den skulle de väckas till 

livet igen. Mycket spännande!  Flickorna spenderade mycket tid kring förhandlingar om vem 

som ska ta vilken karaktärroll. De pratade om hur ska miljön se ut och de tog på sig vackra 
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kostymer: guldklänningar, svarta kavajer och kungakronor. Spänningen i berättelsen uppstår när 

det ska ske fältslag mellan kungens soldater och sjörövarna. Efteråt skulle mumier förvandla sig 

till vackra prinsar och prinsessor. Samtidigt sker också vatten- och sandexplosioner under 

fältslaget. I början skulle Maria bestämma vem som ska ta vilken roll och förklarar anledningen 

till detta. Eftersom de tre flickorna känner varandra från tidigare har de i sitt kamratumgänge 

delat upp sig till vem som är ledare. Maria som tog den mest aktiva och dominanta rollen som 

kungen påbörjade leken med en mörk, auktoritär röst och flera gånger under lekens gång 

avbryter hon de andra som är underlägsna kungen. Det är oftast hon som har sista ordet. Stina 

tog rollen som sjörövare. Hon förslår scenografi och dramatiken vid fältslaget, vilka vapen var 

och en ska använda, olika soldaters positioner osv. Lina tog rollen som soldat; så hon måste 

lyssna på kungen-Maria.  

 

Alla dramaturgiska element är inkluderade: spänning, kontrast och överraskningsmoment. 

Barnen diskuterar vad leken ska handla om och alla får komma med sina åsikter och sina 

argument. De kommunicerar med varandra och förhandlar om hur rollerna fördelas och hur leken 

utformas. På så sätt tjänar leken som en övning i deras utveckling när det gäller kommunikation, 

argumentering och beslutfattande.   

Enligt Löfdahl (2004) brukar barnen tänka efter hur de ska uppträda när de leker rollekar och 

därför under leken sker ständiga förhandlingar. Varje roll har sina egenskaper då det gäller 

beteendet, attityden och om man ska använda mörk eller ljus röst, kraftig eller lugnare röst o.d. I 

varje lek finns det regler som barnen bör följa. Som jag tidigare har nämnt påstår Åm (1986) att 

en del barn tycker om att bestämma och leda därför väljer de ledarroll i leken. Det finns alltid 

hos dem en vilja att leda och samordna andras handlingar. De barn som är blyga väljer mer 

passiva roller.  

 

Pedagogens roll: 

Det är pedagogens ansvar att observera den fria leken och ständigt dokumentera den för att få 

material om både gruppens och enskildes utveckling. Eftersom pedagogerna ligger redan ett steg 

före barnet med sina rikare erfarenheter och utvecklade abstrakt tänkande då är det pedagogernas 
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ansvar att ständigt utmana barnets tänkande och handlande. Alla fyra pedagogerna hävdar att 

pedagogens roll som handledare och som förebild inte är att underlätta för barnet om det skulle 

uppstå svårigheter vid leken och lösa ”problem” för dem utan att komma med förslag, väcka 

intresse och utmana vidare barnets föreställningsförmågor och tänkande genom att ställa frågor 

istället för att ge lösningar. 

Ett annat moment i pedagogens roll är hur man agerar när det uppstår bråk i leken och hur man 

handskas med aggressivt bettende om det uppstår i leken. Alla är överens om att det är 

pedagogens ansvar att markera det som är tillåtet och acceptabelt och det som inte är acceptabelt. 

Det ligger i pedagogens roll att uppmuntra och berömma det som är utvecklande och positivt och 

det som är felaktigt och oacceptabelt. I sin normsättande roll avspeglar pedagogen i själva verket 

samhällets och skolans värderingar och normer. Mina pedagoger som jag intervjuat i min 

undersökning har bekräftat denna slutsats.  

6. Avslutande reflektion: 

Det som jag har kommit fram till utifrån det empiriska materialet är att det finns mer likheter än 

skillnader när det gäller synsättet hos pedagogerna både gällande lekens funktion och gällande 

deras egen roll. Likheterna består i deras arbetssätt som grundar sig på observation av barnen 

inom den fria leken. De har liknande syn på barn i den meningen att de ser på barnen som egna 

individer med egen potential och olika intressen Utgångspunkten i deras arbete är att 

pedagogerna fångar upp varierande moment som sker i den fria leken och därefter använder detta 

som underlag i syfte att utveckla vidare ett livslångt lärande för barn och för egen verksamhet. 

De är överens att det är effektivast att ta sig till nya kunskaper om det finns ett eget intresse i 

bilden där också och att andra viktiga moment för en effektiv inlärningsprocess genom leken är 

tidsaspekten, alltså att man avsätter tillräckligt med tid och inte minst att man skapar en 

utmanande miljö och att det finns tillräckligt med nödvändigt material till hands.    

Skillnaderna som jag har noterat är att barnet leker olika lekar i förskolan respektive 

förskoleklass. I förskolan är mer populära rollekar och undersökande lekar medan i 

förskoleklassen finns det en mer tydlig könsfördelning och barnet leker mest regellekar, 
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rörelselekar och bråklekar. Pedagogerna på förskoleklassen försöker motverka könsfördelningen 

genom organiserade lekar som ska involvera alla barn att interagera med varandra. 

7. Vidare forskning 

Efter denna genomförda studie skulle det kunna forskas vidare om den fria leken utifrån många 

andra aspekter på en djupare nivå. Man kan forska kring statushierarkier och maktförhållanden 

som uppstår i rollekar och som avspeglar samhällets realitet, och på vilket sätt kan detta påverka 

barnets egen identitet. Man kan pröva acceptansen för roller med låg- respektive högstatus, viljan 

att förändra läget, eller förmågan att hitta mening i den givna rollen. Rollekar med obegränsad 

fantasi är ett bra verktyg för sådan forskning. Rolleken är också en bra plattform för utbyte av 

erfarenheter som i sin tur bidrar till kunskapsöverföring, någonting som man kan forska om 

vidare.  

Fortsättningsvis kan man forska om lekar utifrån genusperspektivet och på vilket sätt skapas 

kamratkulturer. Slutligen kan man forska om mediernas inflytande på större barn och dess 

positiva och negativa effekter. Den mångkulturella dimensionen representerar ett område som 

man kan synliggöra genom den fria leken.  
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9. Bilagor 

9.1 Bilaga 1 - Informationsbrev 

Hej! 

Mitt namn är Diana Delalic Stojiljkovic och jag går min sista termin på lärarutbildningen för 

yngre åldrar på Södertörns högskola.  Anledningen för att jag har kontaktat er är pga. att jag 

behöver samla in material till min C-uppsats.   

Mitt syfte med undersökningen är att undersöka vad för syn pedagogerna har på lärandet i 

kombination med lek ur den pedagogiska grundsyn som förskolan arbetar utefter.  

Detta arbete är en kvalitativ undersökning, då jag kommer att göra två intervjuer med två olika 

pedagoger samt deltagande observationer på båda förskolorna. (Deltagandet är frivilligt).  

Vid intervjun kommer jag att använda mig av diktafon för att ingen viktig information från 

pedagogerna ska gå till spillo.  

Eftersom det är pedagogernas tankar, upplevelser och erfarenheter av lärande i kombination med 

lek som jag är intresserade av och inte av vem de är, kommer jag att använda fiktiva namn på 

både pedagogerna och på förskolan. Det är endast jag som gör denna undersökning som tar del 

av det inspelade materialet och när undersökningen är klar och uppsatsen är godkänd kommer 

allt insamlat material att förstöras. Det insamlade materialet kommer endast att användas i min 

undersökning.  

Undrar du/ni över något är det bara att höra av er genom tfn eller mail. 

Diana Delalic Stojiljkovic, tel:  0707217115, mail: diana_delalic@hotmail.com 

Med vänliga hälsningar,  

Diana Delalic Stojiljkovic 

mailto:diana_delalic@hotmail.com
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9.2 Bilaga 2 - Intervjuguide 

1. Hur gammal är du? 

 

2. Vad för utbildning har du och vart har du utbildat dig? 

 I vilken pedagogisk inriktning har du specialiserat dig? 

 Har du flera olika utbildningar än denna pedagogik? (t.ex. vanlig 

förskollärare utbildning etc.). 

 

3. Hur länge har du arbetet inom branschen? 

 Hur länge har du arbetet i den här förskolan respektive förskoleklass? 

4. Vad är syfte med barns fri-lekens aktiviteter? 

 

5. Vilken typ av leken barnen brukar leka mest? 

Varför? 

 

6. Hur skapas lekreglerna och lekspråkens kod? 

Vad barnen utvecklar genom övningslek? 

Vad barnen utvecklar genom rolleken? 

Vad barnen utvecklar genom konstruktions lek? 

 

7. På vilken sätt brukar barn leka arbete? 

Vilken är stimulation för att barn leker arbete? 

 

8. Vilka är de mest populära yrken som barn brukar leka? 

 

9. Vad innefattar regellekar? 

 

10. Vem skapar regler? 
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11. Vad händer om någon avviker från reglerna t.ex. genom fusk? 

 

12. Vad menar man med utvecklande lekar? 

 

13. Vilken roll ska ta personalen? 

 

14. Vad betyder att vara lekare? 

 

15. Kan barnen leka något som de inte har upplevt? 

 

16. På vilket sätt ska man stimulera de barn som har oförmågan att leka? 

 

17. Hur arbetar du som pedagog för barns lärande och meningsskapande? 

 

18. Hur ser en vanlig dag ut här på din avdelning? Kan du berätta? 

 

19. Enligt er opinion/åsikt – vad lär sig barnen genom olika typer av lekar? 

 


