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Play and learning 

- A study of four teachers' views on children´s playing and its impact on 

their learning. 

The purpose of this study is to find out how four preschool teachers view children’s free 

playing and its impact on their learning. My main questions are: 

• How do the teachers view the children’s free playing? 

• In what ways does the children’s free playing affect their learning, according to the 

teachers? 

This essay is based on a qualitative study in which I have interviewed four female preschool 

teachers of different ages. I highlight various theories of children’s playing and learning in 

preschool, by theorists such as Vygotsky, Lillemyr, Knutsdotter Olofsson, Lindqvist, among 

others. I chose to immerse myself in the teachers' views about children’s free playing and its 

impact on learning.  

The result that I found is that the children’s free playing has a great importance in preschool. 

The teachers have a positive attitude to the children’s free playing and believe that the 

children proceed from their imagination and creativity when they play. The results regarding 

the influence of playing in children’s learning, are that the children interact with each other, 

show empathy and sympathy, and that they learn from each other's experiences. 

 

Nyckelord: Pedagoger, förskola, fri lek, pedagogers roll och lek och lärande. 

Keywords: Teacher, preschool, free playing, educator’s role, playing and learning. 
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1  Inledning 

I detta kapitel kommer jag att presentera en kort översikt av lekens betydelse med hjälp av olika 

forskare. Därefter kommer jag att berätta om mitt intresse för lek och lärande. Jag kommer även att 

lyfta fram vad läroplanen säger om lekens betydelse för barns utveckling.  

   

1.1 Inledning och Bakgrund 
 

I Skollagen framkommer det att en förskoleverksamhet skall främja barns utveckling och 

inlärning om sin livsvärld. Förskolan skall hjälpa barnen att utveckla en förmåga till socialt 

handlingsberedskap där tolerans och solidaritet tidigt inrättas (Lpfö 98 rev 2010, s 4). 

Gunilla Lindqvist (1996) är en forskare inom pedagogik och anser att leken är barnets 

viktigaste gestaltning för att utveckla sin kännedom om sin livsvärld (Lindqvist 1996, s. 70-

71). Leken är ett sätt att se på verkligheten, då barnen utnyttjar sin fantasi när de leker. 

Birgitta Knutsdotter Olofsson (1996) menar att leken är en bearbetning där barnen arbetar 

med sina inre känslor (Knutsdotter Olofsson, 1996, s.50). 

Knutsdotter Olofsson (2003) är en forskare inom lek, vars forskning har haft en stor betydelse 

för vetenskapliga studier av lek. Hon påstår att leken är en struktur av gemenskaper som 

studerar det sociala kunnandet. Enligt henne övar sig barnen fram med ömsesidighet, 

turtagning och samförstånd genom leken (Knutsdotter Olofsson, 2003, s.22). 

Personligen har den fria leken alltid fascinerat mig, vilket har lett till en del av mitt intresse att 

fördjupa mig i ämnet. Varför är lek viktigt för barns lärande? Jag hoppas att fler blir mer 

införstådda i ämnet genom denna uppsats.  

Under min studietid på lärarprogrammet har det diskuterats en hel del kring lek och dess 

betydelse för barnet. Mängder av diskussioner under föreläsningar och seminarier pekar på en 

större medvetenhet om den fria lekens betydelse för förskolan. 

Jag har även praktiserat och vikarierat på olika förskolor och har upptäckt att barnen är 

koncentrerade och seriösa under leken men samtidigt avslappnade. Jag kunde även se ett 

tydligt mönster där barnen, under leken, efterliknar olika scenarion de varit med om.  
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Detta la jag märkte till en dag efter att vi besökt djurparken, det syntes på barnens beteende 

när vi kom tillbaka till förskolan. Barnen lekte av sig det som de tidigare upplevde i 

djurparken. Genom deras lek började de imitera djuren de hade sett under dagen. Jag insåg att 

barnen på så sätt fått en bättre förståelse för djuret i fråga. De kunde härma en apas rörelser, 

beteende och läten. Detta är bara en av flera situationer där jag har upplevt hur olika scenarion 

har påverkat barnens lek.  

En fråga från föräldrarna som jag ofta stötte på när de skulle hämta sina barn från förskolan 

var ”har du bara lekt idag”? Frågeställningen i sig förstår jag, men jag hakade upp mig på 

ordet ”bara”. För mig handlar det inte om att barnen ”bara” leker. Föräldrar vet oftast inte vad 

som förmedlas och jag som blivande pedagog vill få en större kunskap inom området, samt att 

andra pedagoger kan ta del av mitt resultat för att senare i arbetslivet tala om för föräldrarna 

vad som integreras i den fria leken under förskoleverksamheten. För mig ligger så mycket 

bakom leken vilket jag vill lyfta fram härnedan. 

Ole Fredrik Lillemyr (2002) förklarar att leken är bland de viktigaste fundamenten i 

förskolans verksamhet. Barn får sociala möjligheter att leka i förskolan som är en central del i 

barnets sociala miljö. Barnen använder sig av sin fantasi i den fria leken vilket visar deras 

förmågor att kunna välja och utvecklas i egen takt. Genom att utgå från fantasin stärks 

barnens lärande och ökar utforskningen av omvärlden. Barnen har rätt att själva välja ifall de 

vill delta i en lek, det är deras egna val (Lillemyr, 2002, s.11). 

 

I förskolans läroplan betonas vikten av att barnen får inflytande över sin vardag i förskolan. 

 
”Barnen ska kunna växla mellan olika aktiviteter under dagen. Verksamheten 

ska ge utrymme för barnens egna planer, fantasi och kreativitet i lek och 

lärande.” (Lpfö 98 rev.2010, s 7). 
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1.2 Problemdiskussion 

Det finns också de som är kritiska till den fria leken. Ingemar Gens, författare och före detta 

jämställdhetsexpert i länsstyrelsen, är en av dem som ifrågasätter den fria leken som ett 

pedagogiskt verktyg i förskolan. Han påstår att den fria leken cementerar könsstereotypa 

mönster samt att den fria leken har viss betydelse för uteslutning och rangordning som sedan 

leder till mobbning (www.SvD.se).  

Gens menar också att den fria leken begränsas av flera olika faktorer, traditioner och oskrivna 

regler som präglats av samhället. Ett sätt att se detta är till exempel när två flickor leker med 

dockor i dockvrån. Barnen efterliknar samhället och intar roller de upplevt tidigare 

(www.SvD.se). 

 

 

1.3 Syfte & Frågeställningar 

Uppsatsens syfte är att belysa fyra förskolepedagogers synsätt på den fria leken, och dess 

påverkan på barns lärande.  

 

 Hur ser pedagogen på den fria leken? 

 Hur ser pedagogen på lekens betydelse för barns lärande? 

 

1.4 Avgränsning 

Den fria leken är ett brett ämne och med hänsyn till den begränsade tidsperioden som arbetet 

skrivs under, blev det relevant att avgränsa uppsatsen. Jag har valt att enbart skriva om fyra 

pedagogers syn på den fria leken och dess påverkan på lärandet, med hjälp av intervjuer. 

Därför har jag avgränsat uppsatsen från barnens synsätt kring den fria leken. 
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2  Tidigare forskning 

I detta kapitel skall jag presentera vad olika forskare anser om begreppen lek, fri lek, 

pedagogers roll, lek och lärande samt samspel och kommunikation. Anledningen till att jag 

valt att separera samspel och kommunikation i ett separat stycke är för att det hör ihop med 

allt innehåll. Jag skall inleda med att ta upp vad styrdokumenten säger om lek.  

 

Förskolornas läroplan betonar leken för barns utveckling och lärande:  

”Leken är viktig för barns utveckling och lärande. Ett medvetet bruk av leken för att 

främja varje barns utveckling och lärande ska prägla verksamheten i förskolan. I lekens 

och det lustfyllda lärandets olika former stimuleras 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” (Lpfö98 reviderad 2010, s.6). 

 

2.1 Lek 

  
Gunilla Lindqvist (1996) menar att leken är en verklig session mellan barnets inre känslor och 

tankar och den yttre verkligheten. Via leken skapar barnen en fantasiprocess som stimulerar 

deras uppfattningar om världen. Barnen tar till sig nya betydelser via olika verkliga situationer 

som förekommer under lekens gång. De nya betydelserna ökar barnens kunskaper när det 

gäller att förena nya kunskaper med gamla (Lindqvist 1996, s.70-71).  

Knutsdotter Olofsson (1996) hävdar att fantasileken och låtsasleken, bygger på att kunna 

föreställa sig olika händelser och kunskaper under lekens gång. Föreställningarna som barnen 

bygger på kallar hon för inre bilder. Det kan vara ljudbilder, känslobilder, alla minnen och 

sinnen som är involverade och inte enbart synbilder (Knutsdotter Olofsson, 1996, s. 239). 

Björklid och Fischbein (2011) hävdar att lekens betydelse handlar i stort sett om barnets 

tänkande. Under leken sammanförs barnets vilja, förståelse och åsikt. Via leken får barnen en 

större medvetenhet om sin omgivning. När barnen leker visas det klart och tydligt hur de 

själva kan skapa föreställningar om naturen. I leken sker det ett möte mellan barnets yttre och 

inre känslor och samtidigt kan man föreställa sig hur barnen tänker när de leker.  
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Det är inte barnens inre handlingar man kan se, utan det är den yttre handlingen som barnen 

tolkar och som barnen återberättar det de tidigare har varit med om i verkligheten (Björklid & 

Fischbein, 2011, s.97).  

Lillemyr (1990) hävdar att det är svårt att begränsa barnens lek. Via leken fyller barnen en 

livsfunktion där de bearbetar olika konflikter som de har tagit till sig från verkligheten och 

skapar leken utifrån det. När barnen leker utgår de från deras erfarenheter, det de möter och 

upplever i livet. Genom leken samspelar barnen med varandra samt ökar deras sociala och 

kommunikativa kompetenser. Med hjälp av leken skapar barnen självtillit och karaktär 

eftersom de själva får vara med under olika leksituationer. Barnen tar oftast eget ansvar under 

lekens gång och samtidigt visar hänsyn för kamrater som är delaktiga i leken (Lillemyr 1990, 

s.9).  

Lillemyr (2011) skriver att det finns minst tre viktiga orsaker till att barns lek är betydelsefull 

för en verksamhet i förskolan: 

1)  Den första viktiga beståndsdelen består av att lärare, vårdnadshavare samt andra 

vuxna som har en chans att lägga märke till barns lek får en större kännedom om 

barnen och det unika aktivitetsfältet som leken framställs till barnen. Man kan då se att 

leken har ett eget värde för barnen och att den uppfyller en angelägen del av 

barnkulturen. 

 

2) Den andra viktiga beståndsdelen består av att barnen utgår från sina erfarenheter och 

provar, utforskar och använder sig av sina fantasier på ett sätt där de lär känna sig 

själva och känner en tillit till sig själva i lekens form. De får även kunskaper i att klara 

av utmanande handlingar samt att de får kunnigheter i att kommunicera och förhålla 

sig till andra. 

 

3) Den tredje viktiga beståndsdelen består av att barn socialiseras genom leken. De får en 

förmåga att kunna tala och vara sociala med sina kamrater samtidigt som de får 

kunskaperna att kunna agera och uppföra sig. När leken socialiseras så organiserar den 

utvecklingen och socialisationen för barnen (Lillemyr, 2011, s41). 
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Vidare skriver Lillemyr (2011) att det inte är lätt att specificera vad begreppet lek innebär. 

Han menar att samma lek kan ha olika betydelser från gång till gång. Samma lektillfälle kan 

se ut på olika sätt för två olika barn, trots att det är samma lektillfälle. Leken kan betraktas 

olika beroende på vilken plats man befinner sig på (Lillemyr, 2011, s.43). 

Leken är viktig framförallt för att den har ett eget värde för barn och det är grunden till 

barnens utveckling och lärande. Leken är en generell syssla som är betydelsefull för de flesta 

barn. Leken motiverar och intresserar barn fullkomligt och har på grund av detta en central 

betydelse för både socialisation och lärande (Lillemyr , 2011, s.45). 

2.2 Fri Lek 
 

Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2003) anser att den fria leken ger en möjlighet 

för barnen att själva få bestämma över sina lekstunder samt att det ger en möjlighet till 

delaktighet, där barnen själva bestämmer vilka de vill inkludera i leken. Utifrån den fria leken 

fantiserar och reflekterar barnen över olika händelser och situationer som förekommer under 

leken. Barnen ökar lärandet genom att ta hänsyn och respektera varandras önskemål, 

samtidigt som de lär sig olika regler (Samuelsson & Carlsson, 2003, s.196). 

Knutdotters Olofsson (1996) hävdar att den fria leken skiljer sig från planerade verksamheter. 

I den planerade verksamheten har man en plan, olika material och ett mål som man vill uppnå. 

Hon anser att låtsasleken är en lek där barnen själva skall bestämma det material som de vill 

använda och att det inte skall planeras eller undervisas av vuxna. Vidare skriver Knutsdotter 

Olofsson att när barnen leker vill de leka för sig själva och inte bli manövrerade eller 

kritiserade av förskolpedagoger eller vuxna. Barnen leker av orsaken att det är roligt och 

spännande att leva sig in i låtsasleken, där de har makten att styra och ställa (Knutsdotter 

Olofsson, 1996, s.239-240).    

Ann Granberg (2003) hävdar att leken ger individen positiva känslor, såsom spänning, 

nyfikenhet, förväntan och nöje. Alla barn leker inte på samma sätt men det som barnen har 

gemensamt är intresset att leka. 

Vidare menar Granberg att lek inte är undervisning, arbete eller tvång samt att det inte spelar 

någon roll i vilken miljö eller tid leken utspelas. Barnen imiterar och inspirerar varandra under 

lekens gång och ökar interaktionen med varandra. Leken har inget mål eller slut utan 

förekommer hela tiden under barnens liv (Granberg, 2003, s.9-14). 
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2.3 Pedagogers roll 

  
Knutsdotter Olofsson (2003) menar att det är viktigt att pedagogerna också kan delta under 

leken och utgå från lekreglerna som barnen har valt, detta för att inte pedagogerna ska förstöra 

leken. Hon anser att vuxna har i uppgift att vara uppmärksamma i leken så att barnen inte 

förstör varandras lek eller stör andra. Vuxna som avbryter en pågående lek gör det oftast på 

grund av vardagsrutiner samt aktiviteter under förskolans dagtid (Knutsdotter Olofsson, 2003, 

s. 116).  

Margareta Öhman (1996) menar att det är pedagogens ansvar att ge tid och utrymme för 

leken. Om inte pedagogen ger tid och utrymme för leken då visar pedagogen att leken enbart 

är ett tidsfördriv (Öhman, 1996, s. 108-109). Vidare skriver Margareta att om det uppstår en 

allvarlig situation under leken är det självklart att pedagogerna skall avbryta en pågående lek. 

Det är inte lätt att veta när man kan störa en lek och det beror oftast på barnens uppförande 

och lekens innehåll. Det är pedagogens eget val att gå in och avbryta leken när han eller hon 

upptäcker att leken börjar gå överstyr (Öhman, 1996, s.136). 

2.4 Lek och lärande 
 

Jensen (2009) skriver om hur låtsaslek och lärande är sammanflätade med varandra. Han 

hävdar att det som barnen tar till sig under vardagen kan utspelas under låtsasleken och vice 

versa. Vidare menar Jensen att låtsasleken är en möjlighet för barnen där de kan leva sig in på 

en plats och leka som om de vore någon annan gestalt (Jensen, 2009, s.107). 

Jensen & Harvard (2009) menar att barnen ofta utnyttjar sin kropp i leken genom att använda 

sig av olika rörelser. Det kan man lägga märke till under en lek genom att barnen kan imitera 

en häst genom att galoppera, en prinsessa när hon dansar och en groda som skuttar runt. 

Samtidigt som barnen övar på olika rörelsemönster kopplas det till deras fantasi och på så sätt 

skapar de en mening (Jensen & Harvard, 2009, s.86). 

Knutsdotter Olofsson (1996) anser att genom den fria leken stärks barnens sociala kompetens, 

deras språk utvecklas och barnen blir bättre på att samarbeta med varandra. Med hjälp av 

fantasin som barnen utnyttjar under leken får de större kunskaper om sina inlevelseförmågor 

och sin medkänsla (Knutsdotter Olofsson, 1996, s.198).  



 

 
8 

Johansson och Pramling Samuelsson (2006) hävdar att tidigare, nuvarande, och framtida 

erfarenheter påverkas av barnens helhet i deras livsvärld. Genom leken fördjupar sig barnen i 

sin egen livsvärld samtidigt som lärandet påverkar barnen att få insikt och ökar sin förmåga. 

Begreppet livsvärld är den värld som mänskligheten lever i och är en bakgrund för alla våra 

lärdomar, alltså de situationer som vi har upplevt under tidigare år. Vidare menar författarna 

att när barnen leker så lär de sig av varandra och utvecklar sina egna erfarenheter och det 

leder till att de sammanflätar varandras kunskaper och detta ger mer lärdom (Johansson & 

Samuelsson, 2006, s.17).  

Charlotte Tullgren (2003) skriver i en avhandling att leken understödjer barnens inlärning. 

Hon påstår att vuxna inte ska distrahera en pågående lek, utan de ska se till att barnen har tid, 

utrymme och material för att få leka fritt. Barnen brukar efterlikna tidigare scenarier som de 

varit med om under leken. Detta utvecklas genom barnens olika experiment med att utrycka 

sig genom laborativt material som exempelvis pinnar, klossar, vatten och liknande. Barnen får 

genom laborativt material chansen att bearbeta tidigare upplevelser som ger de möjligheten att 

pröva sig fram till nya uppfattningar (Tullgren, 2003, s.19).  

Tullgren (2003) refererar ett citat som är tagen ut statens offentliga utredning där de förklarar 

leken på följande sätt: 

”Låtsasleken ger barnet tillfälle att improvisera och träna nya och nödvändiga moment, 

som för tillfället är aktuella för barnet, utan krav på anpassning från omgivningen, 

vilket är betydelsefullt från inlärningssynpunkt.” (Tullgren, 2003, s. 19) 

 

2.5 Samspel och kommunikation  
 

Nilsson och Waldermanson (1990) hävdar att människor dagligen samspelar och 

kommunicerar med varandra i vardagen. Människan föds in i ett socialt samhälle och 

förväntas ta till sig de riktlinjer som finns och leva efter det. Nilsson och Waldermanson 

menar att genom livets sociala samspel överför vi de sociala och kulturella normerna och 

värderingarna till varandra. Kommunikation ses som ett verktyg, ett sätt att komma i kontakt 

med andra individer i olika omgivningar och med olika åsikter (Nilsson & Waldermanson, 

1990, s.29-49). 
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Borgunn Ytterhus (2003) skriver att socialt samspel är när man ersätter känslor, föremål, 

kunskaper och händelser. Socialt samspel är när man själv väljer vem man vill umgås med 

och det är frivilligt. De flesta människor tar vara på det sociala samspelet och då integreras vi 

i samhället eftersom vi anpassar oss efter den sociala företeelsen (Ytterhus, 2003, s.17-19).  



 

 
10 

3  Teorianknytning 

I detta kapitel skall jag lyfta fram Vygotskijs teori om det sociokulturella perspektivet samt 

vad han anser om lek och lärande. 

3.1 Lev Vygotskijs teori  
 

Säljö (2000) skriver i sin bok om Vygotskijs teori gällande det sociokulturella perspektivet. 

Vygotskij hävdar att det sociokulturella perspektivet handlar om människor som utför och 

handlar utifrån sina lärdomar och upplevelser, beroende på vad omgivningen bjuder på. 

Genom att individer utgår från tidigare erfarenheter sker lärandet. Han hävdar att det är viktigt 

att individen inte är medveten om när lärandet sker, eftersom det kan bli svårt för individen att 

förstå och utveckla inlärningen. Människor utvecklas genom att vara aktiva och deltagande i 

kommunikativa samspel med andra personer (Säljö, 2000 s.18-22).  

Vygotskij menar att individen lär både gott och ont och anpassar sig inte enbart passivt till de 

situationer som finns. Det är individen som skapar och lär sig sin omgivning genom att själv 

välja hur människan anpassar sig efter omvärlden. En individs utveckling är ”biologisk 

mognad” som bygger på en ökande förmåga att blanda sig i och samspela med omgivningen 

(Säljö, 2000 s.35-36). 

Vygotskij menar att lek handlar om kreativitet och denna kreativa förmåga kallar han för 

fantasi. Han hävdar att fantasi och verklighet hör ihop på olika sätt där fantasin ökar 

kunskapen om man har en förmåga av verkligheten och vice versa. Genom fantasin som 

barnen använder sig av, tolkar de sina erfarenheter och känslor på olika sätt.  

”Grunden för barnets skapande finns redan i leken. I leken tolkar barnet sina upplevelser och 

ger dem liv – dramatiserar – och förvandlar och överdriver genom att framhäva det typiska” 

(Vygotskij, 1995 s.9). Barnen berättar en historia i leken. Leken som barnen leker och 

berättelsen som uppkommer under leken är livnära. I barnens lek finns redan de kulturella och 

estiska formerna.  

Det som kännetecknar fantasiprocessen finns redan med i leken där Vygotskij menar att 

barnen tolkar sina känslor och erfarenheter. Fantasin är en tolkning av en sammanhängande 

helhet med omgrupperingar, förtätningar, särskiljanden, förvandlingar, överdrift och 

krympningar (Vygotskij, 1995 s.9).   
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Lindqvist (1996) lyfter fram Vygotskijs teori om lek, där Vygotskij menar att via leken lär sig 

barnen det sociala livet samt att de i synnerhet lär sig att reproducera leken. Vygotskij 

beskriver reproduktion och produktion (kreativitet) i två infallsvinklar som berör individens 

aktivitet. Reproduktion hänger samman med minnet och är en nödvändig grund för tänkandet, 

det är kreativiteten som får människan att skapa något nytt. Vygotskij hävdar att alla individer 

är kreativa, ”även det lilla barnet”. Under en pågående lek uttrycker barnen sina känslor. Det 

är en session mellan barnens känslor och tankar samt verkligheten (Lindqvist, 1996 s.68-69).   

Vygotskij menar att språket har en stor betydelse i leken där barnen utvecklas genom att tolka 

världen. Han menar att språket är ett redskap för hur människor tolkar världen. Barnen utgår 

från sina egna fantasier och kreativitet när de leker. Under leken tolkar barnet det som de 

tidigare har upplevt (Lindqvist, 1996 s.70-71). 
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4 Metod 

I detta kapitel förklaras varför jag valt kvalitativ metod och hur jag gått tillväga med arbetets 

genomförande. Vidare kommer syftet med mitt beslut samt vilka metodsatser som valts att 

redovisas. 

4.1 Kvalitativ metod 
 

Studien som forskas syftar till att tolka fyra pedagogernas synsätt på den fria lekens betydelse 

och dess påverkan på lärandet. Min uppsats karakteriseras som en kvalitativ forskning då jag 

valt att utgå från personliga intervjuer med fyra olika förskolepedagoger. Stukat (2005) 

hävdar att huvudsyftet med kvalitativ metod är att tolka och förstå informantens material som 

man har samlat in (Stukat, 2005, s.32). Därför har jag valt kvalitativ metod för att kunna 

besvara syftet och forskningsfrågorna. 

I litteraturen ”Metod helt enkelt” lyfter Ann Kristin Larsen (2009) fram fördelen med en 

kvalitativ metod där hon menar att intervjuaren möter informanten ansikte mot ansikte. 

Fördelen är att ifall det uppkommer en situation där informanten missuppfattar frågan eller 

har svarat på något annat som intervjuaren inte är ute efter, så blir det lättare att styra om 

intervjun med följdfrågor eller avbryta helt. Att besvara frågorna via mejl kan ta tid och det är 

lätt hänt att informanten missuppfattar frågorna (Larsen, 2009 s.26-27). För att utesluta 

möjliga missuppfattningar kring mina intervjufrågor valde jag att personligen intervjua 

förskolepedagogerna. Jag ansåg att detta även var det bästa alternativet då det gav mig som 

intervjuare möjligheten att ställa följdfrågor så att jag får en relevant primärdata som möjligt. 

4.2 Vetenskaplig ansats 

  
Den kvalitativa metoden har hermeneutiken som grund, begreppet hermeneutik kommer 

ursprungligen från grekiskans hermeneuein som innebär ”tolka” eller ”uttolka” och den har 

sina rötter i humanvetenskapliga traditionen.  

Begreppet hermeneutik grundar sig på att man skall förstå, tolka och analysera. Människor 

förstår och tolkar en mening inom ett sammanhang och inom det mänskliga livet är det alltid 

ett historiskt sammanhang. Gadamer ses som förnyaren i hermeneutiken och hävdar att en 

människa inte alltid kan vara objektiv när han eller hon skall förstå eller tolka något. Han 



 

 
13 

menar att man utgår från människans perspektiv och att människors tankar befinner sig i 

centrum. Gadamer tar även upp begreppen fördom och förståelsehorisont där han menar att 

fördomar som olika individer har behöver inte ses som något negativt utan det kan även vara 

positivt. Med förståelsehorisont menar han att alla erfarenheter och fördomar som en individ 

har bildar en förståelsehorisont. Horisont är inte enbart det man har inom ramarna utan det är 

en ständig förändring eftersom man kommer i kontakt med nya situationer dagligen 

(Thomassen, 2007 s.178-182). 

Min utgångspunkt med den primära datainsamlingen var att inte föra in mina tankar och 

åsikter om det informanterna framförde. Det jag gjorde var att transkribera de inspelade 

intervjuerna till pappersformat vilket jag sedan skickade tillbaka till pedagogerna för att få en 

bekräftelse om att det insamlade materialet instämmer med det de ville förmedla. Detta 

avlägsnade mina tankar om vad de ”kanske” menade.  

4.3 Intervjumetodik och val av intervjumetod 
 

För att alstra information används intervjuer som är en tvåvägs kommunikation mellan 

informanten och intervjuaren. Under en intervju skall den informationen man fått vara 

solidarisk. Det finns flera tillvägagångssätt och metoder för att framhålla detta.  Enligt 

Saunders, i Lantz bok, finns det tre graders struktur som kan tillämpas inför en intervju, 

strukturerad, halvstrukturerad samt ostrukturerad. Strukturerade intervjuer används för 

kvalitativa forskningar där intervjuaren använder en standardiserad uppsättning av frågor som 

skall ställas i given ordning till informanten. Med syfte att varje intervju skall förses med 

samma ordning och frågor, vilket kommer förse intervjuaren möjligheten att jämföra och 

utvärdera det insamlade materialet. Den sista graden som Saunders lyfter fram är 

halvstrukturerade intervjuer som innebär en struktur som är ett montage av den strukturerade 

och ostrukturerade metoden. Vilket betyder att intervjuaren utgår från planerade frågor men är 

beredd på att ställa nya frågor eller ändra ordningen under intervjun. Denna metodik ger 

informanten en möjlighet att inspirera innehållet i studien (Lantz, 2007 s.62-63). 

Jag har i denna studie använt mig av halvstrukturerade intervjuer vilket gav informanterna 

möjligheten att svara mer utförligt. Dessutom gav metodiken mig, som forskare, en chans att 

ställa följdfrågor till något som jag behövde fördjupa mig i.  
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4.4 Val av informanter 
 

För att få en djupare förståelse i uppsatsämnet och att få en pålitlig information från 

informanterna strävade jag efter att intervjua personer som dagligen är i kontakt och insatta i 

mitt uppsatsämne. Därför beslutade jag mig att intervjua fyra olika förskolepedagoger som 

arbetar på olika förskolor runt om Södertälje kommun. 

Jag började med att ringa runt till olika förskolor med en förfrågan om en möjlig intervju. Jag 

presenterade mitt uppsatsämne samt berättade lite om mig själv. Pedagogerna hade en positiv 

inställning och valde att ställa upp på en intervju. Jag valde därefter de specifika 

informanterna till slut. 

Pedagogerna jag kom i kontakt med hade olika erfarenheter gällande leken och dess betydelse 

för lärandet. Informanterna har olika åldrar samt kommer från olika kulturer. Dessa fyra 

informanter har arbetet länge i förskolan och samtliga är kvinnor.  

 

4.5 Etiska principer 
 

Det finns fyra etiska principer inom vetenskapsrådet som är forskningsetiska principer för 

humanistisk- samhällsvetenskapliga områden. Syftet med etiskt ställningstagande är att 

skydda forskningen samt de personer som är delaktiga i forskningen som utförs. 

Informationskravet innebär att forskaren ska informera deltagarna om tanken kring studien 

samt vilka omständigheter som gäller för deltagarna. Deltagandet ligger på hens villkor samt 

att de har rätt att frivilligt avbryta sin delaktighet (Vetenskapsrådet, 2002 s 7). Med hänsyn till 

informanternas krav, förmedlade jag detta när jag ringde förskolan och fått prata med 

förskolepedagogerna som skulle delta innan de hann tacka ja. Jag upprepade detta igen när jag 

träffade förskolepedagogerna personligen.  

Samtyckeskravet innebär att forskaren har ansvar att inhämta samtycke inför deltagandet. 

Deltagaren har rätt att avbryta en pågående intervju utan att det ska förekomma negativa 

uttryck från intervjuaren (Vetenskapsrådet, 2002 s. 9-10). Jag har förmedlat informanterna att 

om de inte vill svara så har de rätt att avbryta utan att det tillkommer negativ respons.   
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Konfidentalitetskravet innebär att alla uppgifter som förekommer om identifierbara personer 

skall antecknas, lagras och avrapporteras på så sätt där ingen människa kan identifieras av 

människor som inte är delaktiga. I kvalitativa metoder är detta extra viktigt eftersom man 

möts personligt. Viktigt är även att meddela deltagaren om att de får vara anonyma när 

resultaten presenteras (Vetenskapsrådet 2002, s.12). Jag har utifrån konfidentialitetskravet 

försäkrat förskolepedagogerna om att de kommer att vara anonyma i min uppsats. I denna 

studie har jag gett de medverkande påhittade namn och det som stämmer med verkligheten är 

hur gamla de är samt hur länge de har arbetat som förskolepedagoger. Detta för att ingen 

utomstående skall känna igen dem som har varit delaktiga i min studie.   

Nyttjandekravet som består av uppgifter om att den enskilde deltagande inte får användas 

eller utlånas för ickevetenskapliga syften (Vetenskapsrådet, 2002 s.14). Jag har försäkrat mina 

informanter att deras synsätt kommer att användas i min uppsats. Jag har även talat om för de 

att deras tolkningar kommer att användas enbart till mina frågeställningar.  

4.6 Datainsamling 
 

Kunskap framställs av data och vid hanteringen av olika typer av data förses vi med kunskap. 

Enligt Artsberg (2005) fördelas datainsamlingen vanligtvis i två huvudgrupper, sekundär- och 

primärdatainsamling där uppsatsens syfte sätter valet av datainsamlingen (Artsberg, 2005 

s.45) 

4.6.1 Primär- och sekundär datainsamling 

 

Informationen jag själv har samlat in utgör den primära datainsamlingen. Informationen är ny 

och har frambringats för att kunna utgöra fundamentet för forskningens syfte. Den primära 

datainsamlingen kan generellt ske på tre olika sätt, i form av enkätfrågor, observationer samt 

intervjuer. Dessa strategier utgör det insamlade materialet (Artsberg, 2005 s.45). 

För att styrka olika påståenden används den sekundärdatainsamling som i sin tur redan är 

förekommande data, vilket förekommer i form av böcker och vetenskapliga artiklar 

Vidare anser Artsberg att sekundär- och primärdata inte är självklara, utan datainsamlingen 

blir det ena eller det andra beroende på hur den används. För att få en utförlig förklaring har 

nedanstående figur utvecklats och det för att illustrera några datainsamlings metoder 

(Artsberg, 2005 s 45). 



 

 
16 

 

Figur 1. Ett utdrag ur Artsberg (2005, s. 45) 

För att ge läsaren en förståelse av uppsatsämnet har jag valt att min studie ska använda både 

sekundärdata genom sökningar via internet, artiklar, tidskrifter och kurslitteratur samt 

primärdata i form av intervjuer som framburits och spelats in hos de olika informanterna.  

4.7 Genomförande 

  
Min studie är skriven år 2012. Genomförandet av intervjuerna har skett enskilt med var och 

en av förskolepedagogerna och detta för att få fram pedagogernas synsätt och uppfattningar 

med utgångspunkt till mina forskningsfrågor. Innan jag började intervjua hade jag förberett 

mig med att skriva en intervjuguide och läst relevant litteratur om hur man skall gå tillväga 

när man intervjuar samt vad man skall tänka på när man utför en intervju med deltagarna.  

En av litteraturerna jag tyckte var relevant för en intervjuguide är ”Att skriva examensarbete 

inom utbildningsvetenskap” som är skriven av Staffan Stukát (2005). Där skriver han att man 

skall utse en plats där det är en trygg och lugn miljö samt att deltagarna överhuvudtaget inte 

ska känna sig hotade eller ofredade så därför är det viktigt att platsen för informanterna skall 

vara bekväm och igenkänd (Stukát, 2005 s.40). Jag valde att genomföra intervjuerna i 

respektive informants förskola, där intervjuerna varade under 15-30 minuter.  

Dialogen spelades in för att jag inte skall vara distraherad med att skriva ner allt vilket istället 

fick mig engagerad och ställa följdfrågor. Vid transkriptionen gav mig inspelningen 

möjligheten att lyssna tillbaka på intervjuerna för att säkerställa att jag inte missat något. Till 

min analys valde jag att citera vad samtliga informanter sa i vissa områden och resterande 

tolkade jag och renskrev. Stukat (2005) menar att under kvalitativa studier förekommer det 

inga fasta regler för hur man ska gå tillväga med att analysera och bearbeta arbetet (Stukat, 

2005 s.41).  
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5 Analys och resultat 

Det kommande kapitlet kommer framföra uppsatsens resultat och analys, där det inleds med 

en presentation av informanterna för att sedan framföra vad de anser om leken och dess 

betydelse för lärandet samt deras åsikt gällande att avbryta en pågående lek och lekens 

betydelse för pedagogerna. Resultaten presenteras genom att jag citerar informanternas svar 

för att sedan förklara det mer utförligt, vilket ska kopplas med den tidigare forskningen. 

Denna process ska grunda till arbetets slutsatser. 

5.1 Informanterna  
 

Som tidigare nämnt under etiska principerna, har informanterna påhittade namn. Här 

presenterar jag mina informanter som har deltagit i min studie. Detta kan vara intressant som 

läsare att veta deras bakgrund, utbildning och ålder. Informanterna heter Sara, Annika, 

Monica och Cassandra. 

Sara är 32 år gammal och har studerat på lärarhögskolan i Stockholm samt Stockholms 

universitet. Hon har studerat till lärare mot yngre åldrar i tre och ett halvt år. Hon har arbetat 

som förskolelärare i två år och har en utländsk bakgrund.  

Annika är 37 år gammal och har studerat på Stockholm universitet till förskolelärare. På 

hennes tid hette utbildningen förskolelärare. Hon har arbetat som förskolepedagog i 14 år och 

är etnisk svensk.  

Monica är 28 år gammal och har studerat på Södertörnshögskola till lärarprogrammet med 

interkulturell inriktning. Hon har studerat i fyra och ett halvt år. Efter att hon var klar med 

utbildningen började hon arbeta som förskolepedagog, idag är hon pedagogisk arbetsledare 

och har jobbat i fyra år.  

Cassandra är 30 år gammal och har studerat på Södertörnshögskola till lärarprogrammet mot 

yngre åldrar med interkulturell inriktning. Hon har studerat i tre och ett halvt år och har 

arbetat som förskolelärare i sex år och har etnisk svensk bakgrund.    
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5.2 Lek 
 

Förskolan styrs av läroplanen. Med en utgångspunkt från styrdokumentet kommer analysen 

inledas med ett utdrag ur läroplanen. 

”Lek är viktig för barns utveckling och lärande” 

Läroplanen lyfter fram att leken skall prägla förskoleverksamheten då den främjar barnens 

utveckling (Lpfö 98 rev 10). 

 

 

 

Figur 2. Lekens omfattning, egen bearbetning utifrån informanternas svar och den tidigare forskningen 

 

Figur två är en sammanställd illustration utifrån den primära - och sekundära datainsamlingen. 

Bearbetningen grundade sig från informanternas svar som sedan jämfördes med den tidigare 

forskningen och teorianknytningen. Det som jag ansåg vara passande och relevant för 

analysen ville jag lyfta fram, vilket resulterade till ovanstående bild. 
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5.2.1 Fri Lek 

 

Samtliga informanter anser att den fria leken är viktig för barnens utveckling.  De förklarar att 

fri lek är då barnen själva får välja vad de vill leka, med vem och hur det ska lekas. 

Informanterna menar att när det talas om fri lek i förskolan är det den stunden då barnen leker 

själva utan att en pedagog har planerat vad leken skall gå ut på. Vidare anser de att den fria 

leken övar barnen för ett flertal sociala företeelser som kommunikation och samarbete. De 

konstaterar även att den fria leken låter barnen förstå och bearbeta relationer mellan olika 

saker som de upplevt, känner och drömmer om.  

För Monika innebär fri lek att barnen själva skall få välja vad de vill leka. Hon anser att 

barnen fritt ska kunna välja vad de vill göra, där hon som pedagog, inte ska blanda sig i och 

styra barnen. Monikas tolkning kan kopplas till Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson 

(2003) som hävdar att barnen under den fria leken får en chans att själva avgöra lekreglerna 

och vilka kamrater de vill integrera sig med. Även Knutsdotter Olofsson (1996) anser att den 

fria leken är motsatsen till planerade aktiviteter. Hon menar att planerade aktiviteter har ett 

mål och är styrd, medan den fria leken endast begränsas av barnen själva. 

”För mig är fri lek den stund då barnen själva får bestämma vad de vill leka och 

med vem utan att de ska behöva bli manövrerade och styrda av pedagogerna. Men vi 

arbetar inte på något specifikt sätt för att stötta barnen till att välja fri lek utan den 

fria leken kommer bara när vi inte har planerad lek.” (Monika) 

Cassandra menar att den fria leken är en uppmuntran för barnen där de får pröva sig fram med 

olika erfarenheter de tidigare har upplevt. Den fria leken ger barnen möjligheten att leka det 

som de har i tanken och pröva sig fram genom att möta nya utmaningar. Hon menar att barn 

upplever och drömmer om nya saker varje dag, där leken ger dem en chans att utrycka sina 

tankar och upplevelser. Det som är bra med leken är att barnen använder sig av alla sina 

sinnen och får möjlighet till att upptäcka nya saker. 

 ”Barnets fria lek är frihet under ansvar, där man får pröva sina vingar och möta 

utmaningar. På vår förskola arbetar vi för att motivera barnen att välja den fria 

leken.” (Cassandra) 

  

Cassandras syn på den fria leken kan kopplas till Knutsdotter Olofsson (1996) som anser att 

barnen leker av en orsak då de anser att det är spännande och roligt att leva sig in i 

fantasivärlden, där de har makten att styra och ställa. 
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Forskaren Granberg (2003) håller även med detta argument då hon säger att leken ger 

individen positiva känslor så som spänning, förväntan och nöje. Hon hävdar att leken inte är 

undervisning, tvång eller arbete, den är ett naturligt beteende som barnen föredrar. Lillemyr 

(1990) menar att genom leken får barnen självtillit och karaktär, då de själva får vara med 

under olika leksituationer. Där tar de oftast eget ansvar, samtidigt som de har empati för andra 

barn som är delaktiga i leken. 

Under intervjun med Cassandra framkom det att leken undervisar barnen utan att de är 

medvetna om att det är lärande som pågår. Det är först efteråt de kommer på att de har lärt sig 

något. Cassandras påstående har en vikt i det som Vygotskij (2000) menar när han säger att 

människans inlärning underlättas om de inte är medvetna om när inlärning sker. 

”Jag har upplevt att barnen föredrar den fria leken, vilket jag tycker är bra. För att 

genom den fria leken föds kreativitet och aktiverar alla sinnen där nyfikenheten och 

upptäckaren får ta plats. Genom detta lär sig barnen utan att vara så medveten om 

att det är lärande som pågår.”(Cassandra) 

Under min undersökning framkom det olika åsikter om pedagogernas roll under den fria 

leken, där svaren hade en delad mening. Två av informanterna ansåg att barnen helt ska leka 

fritt utan att bli störda eller manövrerade av pedagoger. Medan de resterande två informanter 

tycker att pedagogerna ska vara med under barnens lek genom att ge dem förslag och råd till 

leken. De två informanternas syn om att pedagogerna skall vara med under barnens fria lek 

kan kopplas till Knutsdotter Olofsson (2003) där hon säger att det är viktigt att pedagogerna 

deltar i leken men att de ska utgå från de lekregler som barnen har satt.  

Under intervjun med Sara framkom det att barnen under lekens gång får möjligheten att 

använda sig av sin fantasi. Hon tog upp ett exempel om att barn utnyttjar kringliggande 

material under leken, barnen använder sedan sin fantasi genom att använda exempelvis 

klossar som en bil eller genom att använda pusselbitar som flygplan.  Hon menar att material 

kan få barnen att utnyttja sin kreativa förmåga och fantasi. 

”Barnen använder olika material inne hos oss och jag tycker att material alltid 

ska finnas framför barnen, de utnyttjar sin fantasi samtidigt som de förvandlar 

material till det som de vill. Barnen lär sig så mycket, i princip allt via leken”. 

(Sara) 

Saras syn på den fria leken kan man koppla till Tullgrens (2003) avhandling där hon menar att 

leken står bakom barns inlärning. Med hjälp av laborativt material får barnen en chans att 

utrycka sin fantasi, där de får en chans att omforma tidigare upplevelser.   
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5.2.2 Fria lekens betydelse för pedagogerna 

 

En av informanterna anser att leken är ett verktyg för pedagogerna som ger de en insikt i hur 

barnen mår och upplever vissa händelser. 

”Barnen leker utifrån deras känslor och tidigare upplevelser därför kan vi som 

pedagoger se hur ett barn mår och bearbetar olika händelser när de leker.”(Sara)  

     

Björklid och Fischbein (2011) hävdar att barnens lek är en tydlig avbild från deras 

erfarenheter kring sin livsvärld. Detta ger barnen ett tillfälle att bearbeta sina uppfattningar 

om naturen, vilket sedan kan utnyttjas av pedagogerna då de får möjligheten att se vad barnen 

tänker när de leker. 

Lillemyr (1990) anser att det finns tre viktiga beståndsdelar till att leken är viktig för 

förskoleverksamheten. 

 Första beståndsdelen är att pedagoger, vårdnadshavare och vuxna kan lägger märke till 

barnens lek och får en större kännedom om barnen. Detta är för att barnens lek är en 

avbild från deras livsvärld och känslor. 

 Den andra beståndsdelen är att barnen utgår från tidigare erfarenheter när de leker, där 

de prövar, utforskar och fantiserar för att känna tillit i sig självs och sin omgivning. 

 Den tredje beståndsdelen är att barn får en möjlighet till att vara sociala med sin 

omgivning. Barn socialiserar med varandra, där de får kunskaper att kunna agera samt 

att uppföra sig genom leken. 

Vidare anser två av informanterna att man kan göra leken till ett pedagogiskt verktyg genom 

att efter leken förklara för barnen varför vissa händelser utspelar sig på det specifika sättet. 

”Man kan säga att det är som ett pedagogiskt verktyg eller att man gör det till det sen 

efter fria leken eller om något händer för då hjälper man barnen att lösa konflikterna 

och förklara varför det hände, att barnen förstår att så kan man inte göra.” (Annika)  

 

5.2.3 Avbryta en pågående lek 

 

Samtliga informanter hävdar att man inte skall avbryta en pågående lek hur som helst utan 

bara vid särskilda situationer som vid olika tidsaspekter som exempelvis lunch eller 
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samlingar, eller när leken går över styr. De menar att det är viktigt som pedagog att se till att 

barnen lär sig rutinerna och inte bara avbryter den fria leken hur som helst.  

När det är dags för exempelvis lunch kan man tala om för barnen att lämna leken och återgå 

till den senare under dagen. 

Både Monika och Cassandra menar att en pågående lek enbart skall avbrytas under vissa 

omständigheter till exempel om leken går överstyr eller när det är tid för annat.  

Dessa två informanter menar att de arbetar på ett sätt där de oftast påminner barnen innan 

leken börjar och att de ständigt upprepar rutinerna som gäller.  

Det är viktigt som pedagog att påminna barnen om hur dagen kommer att se ut redan vid 

morgonstart och att inkludera barnen i planeringen.  

”Jag tycker att vuxna ska avbryta en pågående lek endast om det är farligt för 

barnen eller om det absolut inte är okej enligt förskolans principer och praxis. Men 

sen så är förskolan tidstyrd får oss pedagoger att avbryta en fri lek då det är 

tillexempel tid för lunch eller sångsamling. Men i vår förskola är barnen medvetna 

om dessa ”rutiner” och vi pedagoger brukar påminna barnen om detta.”(Monika) 

 

”När lek påbörjas är det bra att man har pratat om vad som står på dagens 

program och att man tillsammans kommer överens/bestämmer när leken ska 

avrundas eller pausas. Men man måste också komma ihåg att vara flexibel och 

uppmärksam var leken är och hur den utvecklar sig. Det är viktigt eftersom leken 

måste vara en trygg plats för barnet och inte förknippas med något 

negativt.”(Cassandra) 

Detta kan kopplas till Öhman (1996) där hon menar att det är en självklarhet att pedagog ska 

avbryta en pågående lek när leken går över styr men att man ska vara uppmärksam på hur 

man går till väga för att avbryta leken. Även Knutsdotter Olofsson (1996) anser att barn oftast 

vill leka för sig själva och inte bli styrda eller bedömda av pedagogerna, barnen lever sig in i 

leken eftersom de tycker att det är spännande. Detta är en anledning till varför pedagoger inte 

skall störa den pågående leken utan någon anledning.  

Knutsdotter Olofsson (2003) hävdar att pedagoger ska vara uppmärksamma på vad barnen 

håller på med under leken detta för att inte det ska uppkomma konflikter. Vidare menar hon 

att förskolan har rutiner och att pedagoger oftast avbryter en pågående lek för att följa 

vardagsrutinerna. Sara går aningen emot Knutsdotter Olofssons (2003) då hon menar att 

konflikter uppkommer när pedagoger inte är uppmärksamma på barnens lek.  
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5.3 Lek och lärande 
 

Samtliga informanter delar samma tanke kring leken, där barnens lek är en inlärningsprocess 

som underlättar barnen med bland annat, kommunikation, empati, sympati och 

kroppsuppfattning. Vidare hävdar de att den fria leken får barnen att bearbeta olika tankar, 

upplevelser och känslor och att leken sker på ett naturligt sätt där de lär sig att vara 

självständiga och ta ansvar. Deras påståenden är densamma som Lillemyr (1990)  som menar 

att barnen samspelar med varandra och ökar deras sociala förmågor samtidigt som de tar 

empati till kamrater som är delaktiga i leken. Även Ytterhus (2003) påstår att när barnen 

deltar i det sociala samspelet samordnas de in i samhället. 

Annika menar att barnen bearbetar olika uppfattningar om en värld de kanske inte förstår sig 

på. Denna bearbetning inkluderar olika känslor och tankar, kallas även fantasiprocess, delar 

barnen med varandra då de leker tillsammans. Denna tanke är densamma som Lindqvists 

(1996) som menar att leken är barnets viktigaste gestaltning då den utvecklar barnets 

kännedom om sin livsvärld. Vidare menar hon att leken är en verklig sammansättning mellan 

barnets inre känslor och tankar och den yttre verkligheten.  

”Jag som pedagog på förskolan har sett att den fria leken är ett medel för barnen att 

bearbeta olika känslor och uppfattningar om den så kallade vuxenvärlden som de 

sedan delar med andra barn.”(Annika) 

Tullgren (2003) skriver i sin avhandling att en statlig utredning som föranledde till 

remissyttrandet SOU 1972 förklarar lekens betydelse för förskolorna. Där de anser att den fria 

leken ger barnen tillfälle att träna nya saker och improvisera nödvändiga moment, som för 

tillfället är aktuellt för barnen, utan krav på anpassning och integration från omgivningen. 

Vilket de anser vara betydelsefullt från inlärningssynpunkt.  

Vygotskij (1995) kännetecknar fantasiprocessen som en del av leken där han menar att barnen 

tolkar sina erfarenheter och känslor. Fantasin är en tolkning av en sammanhängande helhet. 

Saras yttrande kan kopplas till Björklids och Fischbeins (2011) då de anser att lekens 

betydelse handlar om barnets tänkande. Via den fria leken får barnen en bättre medvetenhet 

om sin omgivning. De menar detta för att barnens lekande är ett klart och tydligt framförande 

av deras föreställningar om naturen. Dessutom hävdar de att under lekens gång sker ett möte 

av barnets inre och yttre känslor. 
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Monica hävdar att barnen ofta använder sig av kroppen under leken. Detta kan vara ett djur 

som de tidigare har sett där olika rörelser uppkommer. Detta kan man koppla med Jensen & 

Harvard (2009) där de menar att under leken utnyttjar barnen kroppen genom att imitera 

exempelvis ett djur, så som en häst. Barnen lär sig genom att använda sig av sin fantasi samt 

det som de tidigare har sett och visar det genom att använda sig av kroppen.  

”Barn lär sig att upptäcka kroppen under leken genom att efterlikna ett djur som de 

har sett i vardagslivet. Rörelser sker ofta och barnen lär sig av varandra. Barnen lär 

sig även att uttrycka saker som dem har tolkat, samt att de ökar 

ordförrådet.”(Monika) 

Under intervjun med Sara påpekade hon att barnen skapar leken genom att ta del av varandras 

värderingar/normer, kunskaper och erfarenheter från det verkliga livet. Detta kan kopplas med 

Nilsson och Waldermanson (1990) som hävdar att människor kommer i kontakt med 

samspelet dagligen. De förklarar att människan föds med samspel och via samspelet överför 

individer sociala och kulturella värderingar. 

Samtliga informanter är eniga om att det sker ett socialt samspel under leken där barnen för 

dialoger med varandra och de vuxna, då de delar varandras tänkande och erfarenheter. 

Dessutom kommer barnen överens med varandra när de upptäcker att de har mycket 

gemensamt. De menar att det sociala samspelet är en grund för barnens inlärning. Genom att 

samspela med varandra kan barnen känna igen sig själva i andras situationer. Samtidigt som 

barnen samspelar med varandra lär de sig att ta hänsyn till varandras åsikter och önskemål. 

Ytterhus (2003) förklarar det sociala samspelet när barnen själva får bestämma vem de vill 

inkludera i leken. Knutsdotter Olofsson (1996) anser att den fria leken stärker barnens sociala 

samspel, där deras kommunikativa förmåga stärks och att de blir mer samarbetsvilliga med 

varandra. Nilsson och Waldermanson (1990) hävdar att människor kommer i kontakt med 

samspelet dagligen. De förklarar att människan föds med samspel och via samspelet överför 

individer sociala och kulturella värderingar. 

Läroplanen (Lpfö 98 rev 2010) tar upp att verksamheten i förskolan skall ge tid för barnens 

egna planer där de får en chans att växla från planerade aktiviteter. Pedagoger skall ge 

utrymme för barnen att utgå från deras egna fantasier och kreativitet. Samtliga informanter 

har tydliggjort att barnen skall få den friheten där de får utnyttja sig av deras fantasi och 

kreativitet. Alla informanter arbetar på ett sätt att låta barnen ha utrymme och anser att leken 

har en stor betydelse i förskolans verksamhet. Läroplanen (Lpfö 98 rev 2010) tar även upp att 
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leken är en viktig del för barns utveckling och lärande. Genom leken stimuleras barns 

kommunikation, fantasi samt att de får möjlighet att uttrycka sina känslor som de tidigare har 

varit med om. 

Några av informanter menar att barnen utvecklar sitt språk genom att samspela med varandra 

under leken. Leken ger en möjlighet till barnen att skapa relation med varandra och på så sätt 

lära känna varandras erfarenheter. Barnen får en möjlighet att samspela med andra barn och 

tolka deras erfarenheter.  Pedagogerna är överrens om att barnen kan lära sig allt via leken. 

Barnen kan även träna upp sig att vara en bra kompis. Genom att föra olika dialoger ökar 

deras ordförråd samt deras sociala förmåga genom att delta i olika leksituationer. 

”Barn utvecklas språkmässigt, genom att samtala med andra ökar de ordförrådet. 

Leken gynnar till ett socialt samspel där barnen lär sig av varandra, barnen skapar 

inlevelse genom den fria leken och de lär sig allt.”(Cassandra) 

Cassandras syn på lekens betydelse för lärandet kan man koppla till Vygotskijs (1996) teori 

där han hävdar att språket har en stor innebörd i leken. Via leken utvecklas barnen genom att 

tolka olika situationer och det som barnen tidigare har upplevt. Han påstår att under leken 

utgår barnen från sin fantasi och kreativitet.  
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6   Slutsatser och Slutdiskussion  

I detta kapitel skall jag presentera metoddiskussion där jag tar upp för och nackdelar med 

kvalitativ och kvantitativ metod, slutdiskussion där jag lyfter fram resultatet utifrån mina 

frågeställningar samt mina tolkningar sedan kommer, en kort sammanfattning om vad studien 

handlar om, förslag på vidareforskning och slutord. 

6.1 Metoddiskussion 
 

I uppsatsen har jag använt mig av en kvalitativ metod. I början var tanken att observera barn 

och intervjua pedagoger för att få lösningar på mina frågeställningar. Jag kom till insikt om att 

tiden inte skulle räcka till samt att jag inte skulle få lösningar på frågeställningarna om jag 

skulle observera barn. Därför valde jag att intervjua pedagoger och det utfördes galant.  

Om jag hade använt mig av kvantitativ metod istället för kvalitativmetod, så som enkätstudie 

med några informanter, förmodar jag att det skulle vara svårt att få den uppfattningen, om 

pedagogernas syn på den fria lekens innebörd och dess påverkan på lärandet. Larsen (2009, 

s.25-27) lyfter fram för- och nackdelar med dessa två huvudämnen (kvalitativ och 

kvantitativ). Hon påvisar att fördelen med kvantitativ metod är att man kan avgränsa 

informationen som man har fått från pedagogerna, till det forskaren är villig att ha med på sin 

studie. På så sätt skickar forskaren frågor som är fastställda i förväg och att informanterna 

besvarar enbart på dessa frågor. Använder man sig av fasta svarskategorier blir avgränsningen 

tydligare. 

Nackdelen med kvantitativ metod är att det möjligtvis kan förekomma att forskaren inte får de 

svar som hen söker, det kan vara så att forskaren vill få tydligare svar genom att ställa 

följdfrågor. Under kvantitativ metod förekommer inte följd frågor utan det är frågorna som 

skickas iväg som gäller. Fördelen med kvalitativ metod, som jag tidigare nämnt under 

kvalitativ metod, är att forskaren får en möjlighet till att ställa följdfrågor om hen 

missuppfattar svaren eller vill få en bredare syn på frågan som ställs.  

Missförstånd kan även förekomma och det kan diskuteras i samband med intervjun där man 

möts ansikte mot ansikte. Nackdelen med kvalitativ metod är tidskrävande då man skall 

transkribera det samlade materialet i datorn (Larsen, 2009, s.25-27).   
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6.2 Slutdiskussion 
 

Studien syftade till att belysa pedagogernas syn på den fria leken och dess påverkan på barns 

lärande. Jag har intervjuat fyra förskolepedagoger för att lyfta fram deras åsikter och tankar 

kring leken. Studiens resultat syftar inte till att generalisera alla förskolepedagogers syn kring 

den fria leken utan resultatet abstraheras kring de fyra informanterna.  

6.2.1 Fri Lek 

  

När det gäller den första frågeställningen, hur pedagogerna ser på den fria leken har jag 

kommit fram till att samtliga informanter anser att leken instiftar förskoleverksamheten.  

Den fria leken motiverar barnen och stödjer de med glädje och intresse vilket har en stor 

betydelse för barns uppväxt. Resultatet hänvisar att informanterna definierar den fria leken 

som att barnen själva får bestämma vad de vill leka och hur det ska lekas, utan några 

kopplingar eller avbrott från pedagogerna. De är överrens om att man enbart skall avbryta en 

pågående lek då de skall följa förskolans rutiner såsom lunch.  

Resultatet framvisade även att barn ibland upplever vissa händelser som främmande där den 

fria leken möjliggör en bearbetningsprocess som hjälper de att förstå olika scenarion.  

Informanterna menar att denna process inbegriper barnens fantasier och kreativitet. Även 

Vygotskij (1995) menar att lek handlar om kreativitet där den kreativa förmågan fått namnet 

fantasi. Där barnen använder fantasin för att tolka erfarenheter och känslor på olika sätt. 

Den insamlade sekundärdata ger vikt till det som informanterna hävdar, där de säger att den 

fria leken får barnen att fantisera och reflektera över olika händelser. Jag anser att den fria 

leken har en rätt plats i förskolans dag då man tydligt kan se att det underlättar barnens 

utveckling. 

Medan alla pedagoger och de tidigare forskningarna lyfter upp det positiva med den fria leken 

har man tydligt ”glömt” nackdelarna med den fria leken. Vad händer när ett nytt barn kommer 

till förskolan? Vad händer om vissa barn ogillar ett annat barn? Det jag tror kommer hända 

och det som uppstår är ett tidigt stadium för mobbning. Då pedagogerna endast avbryter en 

pågående lek om det förekommer skadliga situationer eller tidsaspekten, avsluta på grund av 

lunch eller liknande, kommer barnen fortsätta sitt lekande utan avbrott.  
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6.2.2 Lek och Lärande  

 

När det gäller studiens andra frågeställning, hur ser pedagogen på lekens betydelse på barns 

lärande, har jag kommit fram till att samtliga informanter anser att barnen lär sig att samspela 

med varandra. Barnen lär sig genom att ta del av varandras erfarenheter som barnen använder 

sig av, under leken. Informanterna menar även att barnen lär sig via leken att ta hänsyn till de 

som är delaktiga, att kunna föra dialog med varandra samt att de visar empati och sympati.   

En av informanterna nämnde att barnen använder sig av olika kroppsuppfattningar genom att 

imitera andra varelser som de tidigare har stött på.  

Det som de har gemensamt är att leken är ett sätt för barnen att lära sig i sin takt och att 

lärandet sker omedvetet men flexibelt. Jag tror att lärandet i förskolan sker då barnen får 

möjligheten att samspela med andra samtidigt som de utnyttjar sig av sin fantasi. Det kan 

möjligtvis finnas blyga barn i förskolan, dessa blyga barn tror jag tar till sig av andra genom 

att observera. De blyga barnen kanske har lättare att komma ut från sitt skal genom att ta till 

sig av andra kamrater. Jag tror att med hjälp av olika kommunikationer lär sig barnen att 

utvecklas. Samtidigt kan jag känna att man kan föra olika dialoger med barnen, exempelvis 

vad är fantasi? 

Vidare anser jag att lek brukas av flera olika yrken, som exempelvis psykologin, där barn får 

leka för att förklara olika trauman de varit med om för att informera psykologen samt för att 

hjälpa barnen att bearbeta det som de varit med om.  

Jag vill slutligen informera mina läsare om att jag anser att lek omfattar en stor del av barnens 

uppväxt. När det kommer till barnens agerande att få vara sig själva, anses den fria leken vara 

själva fundamentet. Även Monika som är en av mina informanter menar att ”det måste lekas 

på förskolan för att lära.”  

Avslutningsvis vill jag påpeka att detta arbete har varit givande och jag har fått en större 

förståelse för den fria leken och dess påverkan av lärandet. Innan jag började med denna 

studie, som tidigare nämnt i inledning och bakgrund, hade jag stött på många föräldrar under 

min praktik i förskolans verksamhet, som frågade sina barn, har du ”bara” lekt idag. Denna 

studie har visat att leken lär barnen många saker som föräldrarna inte riktigt förstår och inser. 
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Jag som blivande pedagog anser att lek och lärande är givande för barnen och det skall man 

ge utrymme till på förskolans verksamhet. 

 

6.3 Slutsats 
 

Här skall jag framföra de slutsatser som uppsatsen har lett fram till.  

Syftet med denna studie var att belysa fyra förskolepedagogers syn på den fria leken och dess 

påverkan på lärandet. Redogörandet av resultaten av informanterna är att ge svar på mina 

huvudfrågor. Huvudfrågorna är mina frågeställningar som ser ut på följande sätt: 

 

 Hur ser pedagogen på den fria leken? 

 Hur ser pedagogen på leken och dess påverkan för lärandet? 

 

Pedagogerna anser att fri lek är när barnen själva bestämmer över sin lek, där de avgör vem 

som får vara med i deras lek samt hur lekens spelregler ser ut. 

Pedagogerna har en positiv inställning kring den fria leken och skall prägla 

förskoleverksamheten. 

Pedagogerna är eniga om att man endast skall avbryta en pågående lek om det finns 

synnerliga skäl. 

Pedagogerna anser att den fria leken är ett gynnsamt redskap till förskolan, då det ger 

pedagogerna ett tillfälle att se hur barnen tänker och känner kring olika uppfattningar. 

Pedagogerna anser att barnen utvecklas och lär sig mycket under den fria leken. De påstår att 

barnen lär sig att använda kroppen, problemlösningar, turtagande, att ta ansvar samt att det 

ökar deras sociala förmåga.   
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6.4 Fortsatt forskning 
 

Samtidigt som jag har skrivit denna uppsats har det väckt en massa andra intressen. Det som 

skulle vara intressant att forska vidare kring är föräldrarnas perspektiv på den fria leken och 

dess påverkan på lärandet. Finns det en forskning som visar en statistik på hur det går för 

barnen senare i livet baserad på om de fått leka eller inte i förskolan? Förskolepedagogerna 

som var delaktiga i min undersökning lyfte fram positiva synsätt på leken, till en annan 

undersökning kan man observera hur pedagoger arbetar. Ett annat ämne är, om pedagoger 

avser att lek INTE är bra för barnen? 

   

6.5 Slutord 
 

Jag har fått större kunskap och djupare förståelse för den fria leken och dess påverkan på 

lärandet. Det har varit spännande och enormt intressant att läsa givande forskningar och 

litteraturer om lek och lärande. Att genomföra studien var spännande och roligt. Jag har 

utvecklats under tiden då jag skrev examensarbetet. Leken är värdefull i mina ögon särskilt 

efter denna uppsats. Jag hoppas att läsaren och föräldrar blir mer införstådda i att leken är 

värdefull för barns lärande och att den har en stor betydelse i förskolan.   
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8 Bilaga 1 

 

Intervjuguide  

1)Vilken förskola arbetar du på? 

2)Vilken befattning har du, gällande arbete och beslutsfattande vid arbetsplatsen? 

3)Berätta lite om din bakgrund/erfarenhet gällande den fria leken? 

4)Vad innebär fri lek? 

5)Vad är leken bra för? 

6)Hur tror du att den fria leken stärker barns lärande? 

7)Arbetar ni på något sätt för att stötta barnen till att välja den fria leken? 

8)Ser du den fria leken som ett pedagogiskt verktyg, varför/varför inte? 

9)Anser du att vuxna skall avbryta en pågående lek? ja/nej, isåfall varför?  

10)Vad tror du förmedlas till barnen genom den fria leken? 

11)På vilket sätt tror du barnen ökar lärandet via lek? 

12)Hur tänker du kring lek och lärande? 

13) Hur tror du lärandet integreras i den fria leken? 

 

Mvh Bianka Jerjo 

 


