
 
 

  

Lek i förskolan 

 

- En studie av fri och styrd lek 

 

Södertörns högskola| Institutionen för kultur och lärande
 

Examensarbete 15hp |Utbildningsvetenskap avancerad nivåC 

VT - 14 |Lärarutbildning med interkulturell profil 210hp 

Av: Rosa Zevallos Vargas 

 

 

 



 
 

Engelskt abstract  
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The purpose of my study is to examine how four teachers reflect on free play and controlled 

play in preschool. What are their reflects concerning free play, controlled play and children’s 

development and education. The main focus of this research is the experiences of the teachers 

and I compare their perspectives against each other regarding free and controlled play. 

 

To be able to realize this study, I propose the following questions:  

 

- What kind of vision does the teacher have concerning free play and controlled play?  

- According to the teacher, how does playing affect the children?  

- Which development areas are affected by participating in the play?  

 

This is a qualitative study, based on interviews with four teachers from two different 

preschools. My theoretical approach to this is Vygotskij theories which are used to analyze 

the collected data.  

 

The result obtained is according to two teachers. They thought that the result of controlled 

play was positive. Meanwhile, two other teachers meant that the combination of free and 

controlled play should be used as a complement to children’s development and learning. The 

four teachers have different experience regarding what they think is good for the Childers 

development and education.    
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Förord   
 

Denna undersökning har varit oerhört fascinerande och intressant att utföra med tanke på allt 

nytt jag fått ta del av. Jag skulle vilja tacka de pedagoger som ställt upp för att delta i min 

forskningsuppsats som informanter då de delade med sig av sina synsätt och erfarenheter. 

Dessa pedagoger har utgjort underlaget för min forskningsuppsats, utan deras synpunkter 

hade färdigställandet av min uppsats inte varit möjlig. Jag vill även ta tiden för att tacka min 

familj och mina vänner som har varit en viktig energi och stödkälla under hela processen, 

tack! 

 

Rosa Zevallos Vargas  
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1. Inledning 
 

Förskolans läroplan Lpfö 98 reviderad 2010 behandlar barnens möjligheter till att påverka sin 

vardag i förskolan då det står att ”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 reviderad 2010, s. 7) vilket kan dras parallellt till vissa författares 

resonemang kring lek. Ole Fredrik Lillemyr (2002) klargör att leken är grunden i förskolans 

verksamhet och att lek i förskolan får barn att träna sociala möjligheter som senare utgör 

basen i barnets sociala omvärld. Genom att barnen använder sig av sin fantasi i leken visar de 

förmågan till att utvecklas. Fantasin stärker barnets lärande samt leder till att barnen 

undersöker mer av sin miljö (Lillemyr, 2002, s. 10). Detta kan kopplas till det Birgitta 

Knutsdotter Olofsson (1987) menar när hon säger att leken är ett sätt för barnen att bearbeta 

verkligheten där användningen av fantasin uppstår. I leken sker en bearbetning då barnen 

aktivt arbetar med sina inre sinnen och försöker uttrycka dem (Knutsdotter Olofsson, 1987, s. 

50). 

 

Torben Rasmussen Hanggard (1993) menar att lek är liv och att lek förekommer överallt men 

ändå ett svårtfångat fenomen som går att berätta om snarare än att precisera vad det är. Lek är 

en viktig del av barns liv, ett fenomen som inte kan förstås med stöd av moraliska 

värderingar. Den bildar entusiasm, oreda, glädje, auktoritet och hjälplöshet. Leken kan pågå i 

tystnad, för sig själv eller kan följas av skrik och oordning som liknar kaos. Leken är en 

”ambivalent” fenomen dvs. ett kluvet fenomen som Hanggard också betonar (1993, s. 41).  

 

Jag har alltid varit fascinerad och nyfiken på varför lek är viktigt för barns utveckling, vad 

vuxna gör när de leker med barnen och hur pedagogen förhåller sig till lek. I lärarutbildningen 

har det diskuterats en hel del omkring lek och dess mening för barnet vilket har gjort att min 

nyfikenhet kring begreppet lek och vad det innebär för barns utveckling ytterligare växt. Det 

har även fått mig att fundera kring att fördjupa mig i ämnet men i brist på tid har detta inte 

kunnat ske förens nu, inför min forsknings uppsats. Förhoppningsvis kommer denna studie 

om lek ge en djupare förståelse kring lekens betydelse för barnens utveckling för studenter, 

pedagoger och andra intresserade.  
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2. Syfte  
 

Syftet med detta examensarbete är att undersöka vad ett antal pedagoger har för syn på fri lek 

respektive styrd lek inom förskolan och om den ena lekformen anses som bättre för barns 

utveckling och lärande. Undersökningens fokus kommer att ligga på pedagogernas 

erfarenheter, upplevelser och synsätt. Uppsatsen kommer även att ställa de olika 

pedagogernas synsätt mot varandra gällande fri lek respektive styrd lek.   

 

2.1 Frågeställningar 
 

De frågor som kommer besvaras under undersökningens gång är: 

 

 Hur ser pedagogen på fri respektive styrd lek? 

 Vad har leken för betydelse för barnen enligt pedagogen? 

 Vad utvecklas hos barnen när de är delaktiga i lek enligt pedagogen?  
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3. Definition av begrepp 
 

De nedanstående begreppen är relevanta för min forskningsuppsats och jag har valt att 

presentera dessa med anledning av att definiera för läsaren vad jag menar när jag tar upp dem. 

 

Lek: Det är svårt att säga vad lek är eftersom lek inte alltid består av samma mall samt inte 

alltid begrips på samma sätt. Lek är inkonsekvent, med det menar man motsägelsefull 

(Lillemyr, 2002, s. 43). Leken sker i en låtsasvärld eller i verkligheten (Knutsdotter Olofsson, 

1986, s. 14 - 15).  

 

Fri lek: Barns egen aktivitet, där barnen på egen hand får avgöra vad de vill leka. Det kan 

även betyda att en vuxen eller pedagog är med i leken (Knutsdotter Olofsson, 1996, s. 223). 

 

Styrd lek: En pedagog eller flera pedagoger går in i leken och deltar i leken gemensamt med 

barnen. Det kan också innebära att leken är strukturerad och att pedagogen ger barnen 

instruktioner med hänsyn till vad pedagogen tycker barnen ska göra (Lillemyr, 2002, s. 268).  

 

Bråklek: Leken innehåller rivalitet och kamp, vilket innebär att barn i leken visar upp sig, 

markerar för sig själva och för andra vem de är (Granberg, 2004, s. 33 - 34).  

 

Bråklek och våldslek kan komma att användas synonymt i undersökningen. 
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4. Historiskt perspektiv 
 

Här nedan kommer jag kortfattad redovisa hur synsättet på lek har varit och hur den ser ut 

idag med anledning av att belysa vikten i lek och informera om dennas utveckling.  

 

Torben Rasmussen Hanggard skriver i sin bok Den vilda leken (1993) att människorna som 

levde under antiken uppfattade leken som något onyttig som i själva verket inte hade något 

med livets mer seriösa områden att göra. Hanggard (1993) behandlar filosofens Platons 

synsätt på lek och menar att Platon ansåg att leken exempelvis inte ledde till en utveckling 

inom äkta kunskap utan att leken lurade den lekande till att känslorna under leken stämde 

överens med realiteten. Även filosofen Aristoteles hävdar det genom att säga att leken inte har 

ett tydligt värde. Han påpekade att det är betydelsefullt att barns fostran får in inslag av 

kunskapsförmedling och göromål i leken (Hanggard, 1993, s. 9).   

 

Under medeltiden började synsättet på lek att ändras. På festdagarna lekte vuxna och barn 

samma lekar, de deltog i tävlingar som t.ex. gå på styltor och spela kägelspel (Hanggard, 

1993, s. 10). När industrisamhället började ta fart kunde man lägga märke till ytterligare 

förändring på vad man ansåg om leken och dess värde då tanken blev att leken hade värde 

enbart om den hade en utvecklande innebörd för individens arbetsförmåga (Hanggard, 1993, 

s. 10-12).  

 

I maj 1991 hade olika forskare från Sverige, Norge, Danmark, Finland och Island en stor 

lekkonferens i Stockholm. Mötet handlade om att förklara och belysa hur viktig lek är för 

barns utveckling (Hanggard, 1993, s. 11). Barnforskare hävdar och försvarar att leken har en 

stärkande innebörd i barnets liv, bland annat menar forskarna att leken utvecklar barnets olika 

färdigheter och förmågor som motoriken, tankeförmågan, de sociala erfarenheterna, fantasin, 

språkbruket och andra faktorer (Hanggard, 1993, s. 13).  
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5. Bakgrund 
 

I detta avsnitt kommer jag att ge bakgrund till lek med hjälp av att förklara vad lek är och 

behandla vad barnkonvention och Lpfö 98 (reviderad 2010) säger om lek. 

 

5.1 Vad är lek? 

 

Begreppet lek är ett svårdefinierat ord. Människor har under alla tider funderat kring 

begreppet lek och vad det är. Än idag försöker olika forskare definiera detta fenomen. Ole 

Fredrik Lillemyr förklarar i sin bok Lek - upplevelse - lärande i förskola och skola (2002) om 

detta och menar att det är svårt att ge en klar begreppsförklaring eftersom lek inte alltid består 

av samma mönster och inte alltid uppfattas på samma sätt. Samma lek kan tolkas på flera sätt 

av forskare beroende på vad det är man observerar. Leken ändrar mönster beroende på vem 

som leker, vart och vilken tid den leks (Lillemyr, 2002, s. 43) dvs. kan vara motsägelsefullt.  

 

Lek kan vara på låtsas och på riktig, den kan också vara motsägelsefull (som förklarats ovan) 

och därför svårt att förklara med några enkla ord. Lekens syfte handlar om närhet och avstånd 

till verklighetstrogna situationer anser Birgitta Knutsdotter Olofsson i boken Lek för livet 

(1987). Den kan även associeras som lustfylld och allvarlig (Knutsdotter Olofsson, 1987, s. 14 

- 15) vilket även Ann Granberg betonar i boken Småbarnslek (2003) då hon menar att leken 

anses som något verkligt och att barnens lek är på allvar. 

 

Birgitta Knutsdotter Olofsson förklarar i sin bok De små mästrarna (1996) om att låtsasleken 

och fantasileken är och bygger på att kunna föreställa sig olika omständigheter och vetanden 

när leken sker. Hon menar att barnen bygger det med hjälp av sina föreställningar och inre 

avbildningar vilket kan handla om minnen och känslor som berör och inte bara fantasier om 

något (Knutsdotter Olofsson, 1996, s. 239). 

 

5.2 Olika genrer inom leken 

 

Olika sorter av lekar finns och exempel på dessa är: bråklek, rollek, språklek samt 

undersökande och utforskande lekar. Ann Granberg behandlar i sin bok Småbarnslek (2003) 

dessa olika sorters lekar och menar att de står för och bidrar till olika utvecklingar. Hon menar 
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att bråklekar handlar om konkurrens och kamp och att barn i dessa lekar visar upp sig 

samtidigt som de markerar, för sig själva och för andra, vem de är. Till skillnad från barn ser 

vuxna bråklekar sällan som lek utan uppfattar det som bråk. En annan sorts lek är rollek som 

barn leker, där skapar dem olika rollkaraktärer, vidgar sin syn på omvärlden och ser världen 

ur en annan synvinkel än sitt eget (Granberg, 2003, s. 33 - 34 & 45).  

 

Lärande sker genom lek. Olika lekar med olika strukturer ersätter inte varandra utan växlas 

hela tiden dvs. att mönstret i leken ändras och att lek inte alltid är samma lek menar Lars 

Hugo Gustafsson i sin bok Leka för livet (2013, s. 349). Barn får tillfällen att göra egna 

iakttagelser och granskningar. Personliga kunskaper får de genom att ha egna aktiviteter som 

är frivilliga och själv genomförda, de ger bestående lärdomar. Han påpekar att barn behöver 

gott om tid för att leka, leken får inte avbrytas eller ägnas åt planerade och styrda lekar av 

vuxna. Gustafsson (2013) betonar vidare att barn måste få leka klart för att lärande och 

utveckling ska förekomma (Gustafsson, 2013, s. 349).  

 

5.3 Vad utvecklas i leken? 

 

Redan från födseln visar människan att denne är en kommunikativ varelse som svarar på 

verbal och fysik kommunikation menar Roger Säljö i sin bok Lärande i praktiken (2000). 

 

Det är genom att höra vad andra talar om och hur de föreställer sig världen, som barnet 

blir medveten om vad som är intressant och värdefullt att urskilja ur den mängd 

iakttagelse som man skulle kunna föra i varje situation” (Säljö, 2000, s. 37). 

 

Lekens olika genrer bidrar till barns utveckling och lärande enligt Granberg (2004), i leken lär 

sig barn vad samspel är samtidigt som de skapar tillsammans eller själv. Lek saknar tid och 

rum, lek är en process som skapar motivation hos barnen, lusten är själva motorn och leken 

fungerar som en källa. Lek är barnets liv som ger livet betydelse och innehåll (Granberg, 

2004, s. 9-14). 

 

Leken har ett stort egenvärde för barn, och deras lärande och utveckling bygger till stor del på 

leken menar Lillemyr (2002). Leken är en ”fri zon” där barnen kan upptäcka, skapa, fantisera 

och ha roligt (Lillemyr, 2002, s. 43 - 45). Enligt Ingrid Pramling Samuelsson & Sonja 

Sheridan i boken Lärandets grogrund (1999) betonar dem att det är viktig att barn får tid att 
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leka utan att bli avbrutna. Detta leder till att barn får erfarenheter, kunskaper och förståelse för 

vad hon kan använda sig av i leken med hjälp av material eller stöd från den vuxna (Pramling 

Samuelsson & Sheridan, 1999, s. 88).  

 

5.4 Barnkonventionen & Läroplanen för förskolan 

 

Personal som arbetar inom förskolan använder sig av läroplanen (lpfö 98) som styrdokument, 

där redovisas de mål man ska sträva efter. Vissa av dessa mål bekräftas av barnkonventionen 

som står för barns rättigheter. Nedan kommer jag att presentera vad dessa styrdokument säger 

om lek. 

 

Varje enskild barn ha rätt till lek, vila och fritid. Barnens rättigheter är lika viktiga som de 

andra punkterna som står i barnkonventionen t.ex. utbildning, skydd och näring. Dessa är 

väsentliga för barnets utveckling till en frisk individ (Barnkonventionen, punkt 31). Denna 

tolkning av barnkonventionen kan kopplas till vad som står i läroplanen (Lpfö 98 reviderad 

2010) där lekens betydelse för barnets utveckling och lärande behandlas. Styrdokumenten 

påpekar även vikten av pedagogens förhållningssätt mot lek och lärande (Lpfö 98 reviderad 

2010, s. 6).  

 

Lärandet skall baseras såväl på samspelet mellan och barn som på att barnen lär av 

varandra. barngruppen skall ses som en viktig och aktiv del i utveckling och lärande 

(Lpfö 98 se lärarens handbok 2011, s. 24). 

 

Barnen skall få stimulans och vägledning av vuxna för att genom egen aktivitet öka 

sin kompetens och utveckla nya kunskaper och insikter (Lpfö 98 se lärarens handbok 

2011, s. 25). 

 

Att skapa och kommunicera med hjälp av olika uttrycksformer såsom bild, sång och 

musik, drama, rytmik, dans och rörelse liksom med hjälp av tal- och skriftspråk utgör 

både innehåll och metod i förskolans strävan att främja barns utveckling och lärande 

(Lpfö 98 reviderad 2010, s. 7). 
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Barnen ska kunna växla mellan olika aktiviteter under dagen. Verksamheten ska ge 

utrymme för barnens egna planer, fantasi och kreativitet i lek och lärande såväl inom-

hus som utomhus (Lpfö 98 reviderad 2010, s. 7). 

 

Pedagogen och verksamheten ska utmana och inspirera barnen till att utforska miljön. 

Förskolan ska möta barnen på ett sådant sätt som visar att de bryr sig och tillfredställer barns 

behov, som enskilda och i barngruppen.  
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6. Teorianknytning 
 

Teorier används för att skapa förståelse och tolka ett fenomen. Dessa används för att se och 

fokusera ur ett perspektiv.  

 

Jag kommer att använda mig av en teori för att analysera mitt empiriska material som utgör 

grunden till min forskningsuppsats. Det kommer hjälpa mig att tolka och se sammanhang i 

mitt material. Den hjälper mig att fokusera och skärpa blicken på det jag vill se och är ute 

efter genom att avgränsa mitt perspektiv. Teorier ger en allmän bild och tolkning av vad något 

kan betyda därför tycker jag att Vygotskijs teori det sociokulturella perspektivet är mycket 

väderfull och relevant då det tilltalar mitt valda ämne som handlar om lek. Här nedan kommer 

jag att presentera den.  

 

6.1 Det sociokulturella perspektivet 

 

Lev Semenovic Vygotskij är en psykolog som har bidragit till didaktisk och pedagogisk 

utveckling. Det sociokulturella perspektivet är Vygotskijs teori och har som centralt mål att 

skapa en utveckling med hjälp av interaktion (Säljö, 2000). Med detta menar han, att lärande 

sker via samspel med andra. Sociala aktiviteter som bidrar till samspel och kommunikation 

bidrar i sin tur till lärande och utveckling hos individen (Säljö, 2000, s. 20 - 21 & 66 - 67). 

 

6.2 Vygotskijs syn på lek 

 

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).  

 

I sin bok Fantasi och kreativitet i barndomen (1995) betonar Vygotskij att lek handlar om 

kreativitet, denna förmåga benämner han som fantasi. Med det menar han att förmågan att 

hitta på saker hör samman med sanningen och att fantasin stärker kännedomen om man har ett 

kunnande av verkligheten eller vise varse. Utvecklingen av fantasin är en tolkningsprocess 

med sammanfattningar av segregationer, förändringar, uppmärksamheter, orimligheter och 

m.fl. (Vygotskij, 1995, s. 9 - 13). Barn tar hjälp av sin fantasi för att tolka sina erfarenheter 
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och sinnen på olika sätt (Vygotskij, 1995, s. 11 - 12). Vygotskij betonar även att individen 

bildar och själv lär sig av sin omvärld som de har skapat och anpassar sig efter miljö 

(Vygotskij i Säljö 2000, s. 35 - 36). 

 

I Lekens möjligheter som skrivs av Gunilla Lindqvist (1996) behandlar hon Vygotskijs teori 

om lek. Lindqvist menar att lek enligt Vygotskij är en synlig skapelse av en fantasivärld och 

en befrielse från den verkliga miljön vilket kan kopplas till den proximala utvecklingszonen 

som Vygotskij nämner vilket ger tillfällen för barnen att prova, undersöka sina färdigheter, 

sociala roller samt verklighetsuppfattningar (Lindqvist, 1996, s. 62).  

 

Vygotskij anser att leken är den betydelsefullaste källan till barns utveckling av vilja, tanke 

och känsla vilket i leken bidrar till att skapa en helhet (Vygotskij, 1995, s. 15 - 16). En 

utveckling kan ske i samband med individer eller verktyg. I detta fall ses lek som ett verktyg 

som utvecklar barnet detta kallas för den proximala utvecklingszonen det betyder att en 

individ i interaktion med individ eller verktyg utvecklas.  

 

6.3 Den proximala utvecklingszonen                 

       

Leken är källan till utveckling och skapar den potentiella utvecklingszonen /…/ (i 

leken) befinner sig barnet alltid över sin medelålder, över sitt dagliga beteende;          

leken är det som om barnet vore huvudet högre än sig själv (Vygotskji, 1981, s. 196).  

 

Den proximala utvecklingszonen är enligt Vygotskij vilka potentialer en individ har att lära 

sig om individen får rätt hjälp. Vygotskij menar att utvecklingszonen är då barnet kan göra 

något med hjälp av assistens idag vilket ledder till att barnet kommer vara kompetent och göra 

de själv dagen efter (Säljö, 2000, s. 120 - 121). För Vygotskij handlar inte lärandet om vilka 

hinder en människa har, istället handlar de om att ge individen rätt hjälp. Först kommer barnet 

att behöva stöd från sina kamrater, lärare eller omgivning, sen kommer barnet att klara av det 

självständigt för att denne befinner sig i en annan utvecklingsnivå. Vidare menar Vygotskij att 

utvecklingszoner underlättas via handledning och imitation dvs. då barnet får assistans eller 

får möjligheten att härma. Philip Hwang & Björn Nilsson menar också i sin bok 

Utvecklingspsykologi (2003, s. 48 - 50) att pedagogen ska väcka intresse och vägleda samt 
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ställa frågor för barnen men inte komma med svar utan få dem att reflektera sig fram till 

svaret. 

 

Säljö (2000) behandlar Vygotskijs syn på utvecklingsstadier och menar att Vygotskij anser att 

det finns två av dessa. Det första utvecklingsstadiet är vad barnet klarar av självständigt och 

det andra utvecklingsstadiet handlar om att barn är i behov av en omgivningens hjälp. 

Vygotskij menar att hjälp av en annan individ eller föremål med mer kompetens inom det 

obehärskade området leder till en utveckling till det obehärskade från det behärskade hos 

individen, vilket i sin tur leder till behärskad kompetens längre fram på egen hand. Vygotskij 

hävdar också att det är mellan dessa nivåer som proximala utvecklingszonen finns vilket är 

tillgänglig för barnets närmaste utveckling då han anser att handlingarna i leken kan bidra till 

barns utveckling (Vygotskij i Säljö 2000, s. 122 - 123). Teoretikern och psykologen Vygotskij 

anser att stöttning från omgivningen är viktig i barns lärande och utveckling. Han menar att 

omgivningen ska tänka på den kommande utvecklingen dvs. framtida utvecklingen hos 

barnet. Han betonar vikten i omgivningen syn och medvetenhet om barnet och dess närmaste 

utvecklingszon vilket leder till en medveten handledning från omgivningen för en medveten 

utveckling för barnet (Jerlang & Ringsted, 1999). 

 

 

 

 

                                                                                                           

 

 

Figur som illustrerar den proximala utvecklingszonen (Säljö, 2000, s. 122).                                                                                                                        
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6.4  Sammanfattning av teorianknytning 
 

Jag har i mitt arbete funnit det användbart att utgå ifrån Vygotskijs teorier. De teorierna består 

av det sociokulturella perspektivet, Vygotskijs syn på lek och den proximala 

utvecklingszonen. Detta behandlas av Säljö (2000), Lindqvist (1996), Jerlang & Ringsted 

(1999), Philip Hwang & Björn Nilsson (2003) samt Vygotskij (1995 & 1981).  

 

Min teoretiska utgångspunkt är således det sociokulturella perspektivet, den proximala 

utvecklingszonen och Vygotskijs teorier om lek och samspel. Inom det sociokulturella 

perspektivet har jag använt mig av Vygotskijs teori att lärande sker genom samspel med 

andra. Det är genom samspel och kommunikation som i sin tur bidrar till lärande samt 

utveckling hos individen. Detta går även att koppla vidare om vad som berörs av Vygotskij 

syn på lek, att individen bildar och själv lär sig av sin omvärld som de har skapat och anpassar 

sig efter miljö. I den proximala utvecklingszonen har jag använt mig av vilka potentialer en 

individ har att lära sig om individen får rätt hjälp som i sin tur leder till behärskad kompetens 

längre fram på egen hand. För Vygotskij handlar lärandet inte om vilka svårigheter en 

människa har, istället handlar det om att ge personen rätt hjälp. I början kommer barnet att 

behöva hjälp från sina kompisar, pedagoger eller miljö, därefter kommer barnet att klara av 

det på egen hand för att denne befinner sig i en annan utvecklingsnivå.  

 

De teorier som har valts kommer hjälpa mig att tolka och se samband i mitt material.  
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7. Litteratur och tidigare forskning 
 

Nedan kommer litteratur och tidigare forskning kring temat lek att presenteras under de 

mindre rubrikerna lek, fri lek och styrd lek. 

 

7.1 Lek  

 

Som jag tidigare skrivit är lek som koncept otydlig och vagt då begreppen kan användas under 

olika kontexter med olika definitioner. Till exempel kan ordet ”lek” användas under självvald 

aktivitet och även som styrd aktivitet. Lek kan ses som ett verktyg för lärandeprocessen och 

som träning inför vuxenlivet. Therese Welén tar upp i sin studie Kunskap kräver lek (2003) 

om många lekteoretikers ansträngning i att kunna precisera vad lek kan innebära men som 

trots studier noterat att fenomenet lek är ett mysterium dvs. en gåta (Welén, 2003, s. 22).  De 

flesta forskare är eniga om att somliga bestämda egenskaper kännetecknar leken. Exempel på 

dessa lekformer som har kännetecken är: funktionslek - psykomotorisk lek, övningslek -

sensomotorisk lek, rollek - sociodramatisk lek - låtsas som om, konstruktionslek - lek med 

material och regellek (Welén, 2003, s. 23).  

  

Varje enskild forskare har studerat leken ur sitt perspektiv och de använt sig av metoder för 

att klarlägga sina problemställningar. Bland annat har antropologerna sett leken ur en kulturell 

synvinkel medan etnologerna sett lek utifrån en folklivsforsknings synsätt. En mängd 

lekteoretiker har i första hand intresserat sig för leken i relation till barns utveckling men 

numera har nutida teser fokuserat leken i ställning till sociala och kulturella kontexter (Welén, 

2003, s. 24). Ingen forskare vet än idag vad lek är men det flesta lekteoretiker anser att lek 

måste innehålla vissa beståndsdelar för att kunna namnges som lek (Welén, 2003, s. 24). 

 

7.2  Fri lek 

 

Enligt Gunilla Lindqvists avhandling Lekens möjligheter (1996) menar hon att fri lek är 

barnens självständiga aktiviteter dvs. ett naturligt sätt för barnen att yttra sig. Hon menar 

också att den fria leken är något som ses tydligast i förskolan. I leken utvecklas barnen etiskt 

och fysiskt. Lindqvist (1996, s. 51) förklarar vidare att om en utveckling ska förekomma ska 

inte vuxna hindra barnen i sin lek.  
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Lars Hugo Gustafsson anser i sin bok Leka för livet (2013) att den fri lek är något som är det 

bästa och mest levande som kan ägnas åt under ens existens på jorden. Samtidigt som fri lek 

lär en att känna allvaret samt ger förståelse om att ens tid (liv) är begränsad (2013, s. 15).  

Han menar också att så länge leken finns existerar människan och förklarar vidare att barnens 

egna aktiviteter och fantasin hör ihop (Gustafsson, 2013, s. 29 - 30). Under skapandet av 

boken Leka för livet (2013) kom Gustafsson fram till att fri lek letar sig till ny kännedom då 

fri lek söker sig till egen insikt av vad sann inlevelse betyder och att fri lek motiveras av en 

inre glöd och äkta nyfikenhet (Gustafsson, 2013, s. 350). 

 

Fri lek behandlas av Birgitta Knutsdotter Olofsson i boken De små mästrarna (1996) där hon 

menar att barn på egen hand får avgöra vad de vill leka även om en vuxen är med i leken 

(Knutsdotter Olofsson, 1996, s. 223). Hon förklarar vidare i sin bok Lek för livet (1987) att lek 

består av ömsesidighet, turtagning och samförstånd. Med ömsesidighet menar hon att alla som 

deltar i leken ska sträva till att vara jämställda. Detta innebär att pedagogen eller en vuxen 

som vill komma in i leken kan få svårigheter eftersom den ovetande kan ta över lekens 

utformning. Turtagning handlar om att barnen lär sig att ge och ta samt vänta på sin tur. Den 

vuxna kan med sin närvaro stödja och medverka till att leken ska kunna gå framåt dvs. att alla 

i leken får delta. Samförstånd är den tredje nyckelpunkt som Knutsdotter Olofsson (1987) 

behandlar vilket står för att alla individer som deltar måste vara överens när det är lek och när 

det är allvar. Här kan barnen som inte förstår vad leken går ut på delta i den gemensamma 

leken med hjälp av en vuxen (Knutsdotter Olofsson, 1987, s. 154 - 155). Vidare menar 

Knutsdotter Olofsson (1987) att barns färdiglekande får dem att känna sig tillgodosedda vilket 

visar sig genom att barnen blir lugna med tanke på ny kraftinhämtning (Knutsdotter Olofsson, 

1987, s. 45). Hon menar att irritation uppstår och att lek urartar sig till bråk om detta behov 

inte tillfredsställs (Knutsdotter Olofsson, 1987, s. 33). 

 

Margareta Öhman behandlar fri lek i sin bok Empati genom lek och språk (1996) och menar 

att begreppet ”fri lek” kan lätt få fel mening. I förskolan används formuleringen fri lek väl 

mycket menar hon och förklarar att fri lek i grunden är ett samlingsbegrepp för de olika 

sysselsättningarna barnen gör frivilligt och spontant t.ex. utomhus och inomhus, själv eller i 

grupp (Öhman, 1996, s. 105). Hon betonar också att det finns vissa dilemman med den fria 

leken vilket hon tar upp i citaten nedan:  
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Att all lek är per definition fri, det går inte att tvinga ett barn att leka. Även vid 

vuxenledd lek är den fri, barn som inte vill leka visar tydligt att hon inte vill vara med 

(Öhman, 1996, s. 106). 

 

Den fria leken kan ses som fri från vuxen. Den vuxne är mest passiv men går in när 

det hela går över styr, vid t.ex. konflikter. Risken när de vuxna inte är med i leken är 

att leken blir kortvarig och har ofta samma innehåll (Öhman, 1996, s. 106 - 108).   

 

7.2.1 Vad säger övriga litteraturer om fri lek 

  

Granberg (2003) betonar att lek som bråklekar ses inte ofta som lek. Hon hävdar att dessa 

lekar eller aktiviteter markerar, visar barnen upp sig, talar vem de är och vad de kan. I leken 

lär barnen känna sin egen förmåga, testar sina gränser och sitt mod. Vuxnas syn på lekens 

betydelse, användning och mening för barn varierar beroende vilken inställning den vuxne har 

(Granberg, 2003, s. 33 - 34). 

  

I sin bok Social kompetens i förskolan (2001) menar förskolläraren och pedagogisk ledare 

inom förskolan Kari Pape att barn genom den fria leken får träning i en rad sociala förmågor. 

Hon skriver att ”om vi går lite grundligare in i det som händer ser vi snart att den tid på 

dagen som kallas fri lek för många barn är en källa till socialt lärande” (Pape, 2001, s. 137) 

vilket kan kopplas till barnens träning i till exempel att ha olika roller då de även träna i att 

kommunicera med varandra. I sådana övningar uppkommer konflikter som barnen senare får 

möjlighet att lösa genom till exempel att kompromissa (Pape, 2001, s. 137).  

 

Ingemar Gens skriver i sin artikel Den fria leken är nästan fånigt hyllad (2011) att fri lek är 

långt ifrån fri. Han är dessutom inte förtjust i den fria leken då han menar att leken begränsas 

av olika ting, t.ex. av tysta regler och traditioner som finns i samhället. Den fria leken anses 

vara skapande, estetisk och dynamisk men Gens (2011) påstår att det är sällan de uppstår och 

för få gånger där alla dessa komponenter uppfylls. Den fria leken anses enligt honom som ofta 

uteslutande där barn har regler om vem som får vara med och göra vad. Han menar att 

förbjudandet av lekar som har innehåller liv och död eller där leken består av vapen gör saken 

bättre, istället talar han för styrd lek och menar att intresset från pedagogens sida är bra för 

barnen. Oftast består lekens handlingar om att barnen vill bearbeta saker och ting. Gens 
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(2011) menar att barn kan öva sig i allt möjligt och att pedagogens styrning av leken kan bidra 

till utveckling hos alla deltagande. Gens betonar vidare att genom den styrda pedagogiken vill 

den vuxna hjälpa barnen till att experimentera nya saker. Han betonar att om man inte styr 

kommer barnen inte annars våga eller tänka ens tanken att undersöka något nytt. Han förklarar 

vidare att den fria leken grundar sig i vuxnas slapphet (Gens, 2011).  

 

7.3 Styrd lek 

  

Styrd lek är enligt Gustafsson (2013) när pedagogen via leken medvetet vill förmedla något 

men låter barnen bestämma via vilket tillvägagångssätt detta ska ske (Gustafsson, 2013, s. 

117). Den vuxne går in i leken på barnets villkor för att kunna få syn på vilken nivå barnet är i 

leken och därefter tar pedagogen till sig verktyg som berikar utvecklingen vilket på ett 

naturligt sätt inflätas i barnets lek för att bli en del av den (Gustafsson, 2013, s. 117). 

Gustafsson (2013) förklarar att begreppet ”pedagogisk lek” kan användas som synonym för 

styrd lek där aktiviteten styrs av en vuxen för att skapa en utveckling hos barn samtidigt som 

de har roligt (Gustafsson, 2013, s. 118).  

 

Enligt Åm i Lillemyr (2002) är styrd lek när pedagogen eller den vuxne går in och medverkar 

i leken gemensamt med barnen utefter ett betydelsefullt förhållningssätt till barnens lek. 

Lillemyr (2002) förklarar att strukturerad lek eller s.k. styrd lek innebär om att pedagogen ger 

barnen alternativ utifrån vad den vuxne tycker att barnen ska göra. Lillemyr menar att 

pedagoger kan genom styrd lek stötta och vägleda barnen till att utvecklas inom ett område 

där pedagogerna anser att mer kunskaper behövs (Lillemyr, 2002, s. 268).  

 

Welén (2003) betonar att perspektivet på den vuxnas funktion i barns lek har de senaste tio 

åren ändrats. Förr skulle den vuxna inte delta i leken utan bara ordna omgivningen runt om 

men inte gå in i barns lek och styra. Hon menar att det fanns en rädsla för att förstöra leken på 

grund av att styra medan nutida forskningar visar att det finns fördelar med att vuxna är med i 

leken. Welén (2003) hävdar att deltagandet i leken av den vuxne måste göras på rätt 

utvecklingsläge och menar att rätt utvecklingsläge kan vara när den vuxne leker med barnen 

och befinner sig i leken när barnen utvecklas. Pedagogens roll är att sammansvetsa sig med 

barnen och leken dvs. anpassa sig i lekens mönster för att delta och utveckla barnens insikt 

(Welén, 2003, s. 35). Det Welén menar kan kopplas till det Knutsdotter Olofsson behandlar i 

sin bok Lek för livet (1987) där hon skriver att den vuxne bildar en förtrollad stämning genom 



17 
 

sitt eget förhållningssätt vilket också visar respekt för leken. Den vuxne visar via respekt att 

leken är något att värna och ta hand om. Knutsdotter Olofsson betonar att en aktiv pedagog 

kan uppmuntra barns lek till att bli rikare och mer varierad. Den vuxna kan genom att vara 

lyhörd, fantisera, skoja eller medverka skapa en bättre lekatmosfär som bidrar till att barns 

lust att experimentera väcks (Knutsdotter Olofsson, 1987, s. 121 - 123).  

  

Lillemyr betonar lekens betydelse för utvecklig enligt följande:  

  

När man använder leken som pedagogisk metod handlar det om en form av styrning 

från pedagogens sida. Styrningen kan antingen vara medveten (planerad) eller 

spontan. Vanligen styr man leken på olika sätt. Direkt eller utifrån, genom att 

pedagogen ingriper på olika sätt (Lillemyr, 2002, s. 268).  

  

Lillemyr (2002) har kommit fram till att det pedagogiska förhållningssättet kan skickligt 

utföras genom att ta vara på situationer för att vidga barnens lek. Pedagogen har nyckelrollen 

att stödja och utveckla barnens lek genom inspiration, uppmuntran och stimulans. Gunilla 

Lindqvist behandlar pedagogens roll i leken i sin bok Lekens möjligheter (1996) men menar 

att det finns en distans mellan vuxna och barnen i förskolan då hon hävdar att det skapas av 

vuxnas förhållningssätt till regler, normer och deras medverkan som sällan uppkommer i 

barnens lek (Lindqvist, 1996, s. 62 - 63).  

  

Gustafsson (2013) påpekar att barnen måste ges möjlighet till att välja lekkamrater, 

handlingssätt, vad de vill göra etc. För att en utveckling och lärande ska äga rum måste 

barnens vilja och intresse användas som underlag för både innehåll och metod i arbete med 

barn. En vuxen måste finnas tillhands i leken för att kunna avläsa tecken för vilja och intresse 

inom olika ämnen men också för att vara tillgänglig och ställa upp som lekpartner på barnens 

villkor (Gustafsson, 2013, s. 249 - 250). 

  

7.3.1 Vad säger övriga litteraturer om styrd lek? 
  

I sin bok Leken i förskolan menar Eli Åm (1986) att barn behöver också vuxna att leka med 

då det krävs att den vuxne ska vara beredd på att gå in i leken på barnens villkor (Åm, 1986, s. 

33 - 34) vilket hon menar förekommer sällan då pedagogerna är mer intresserade av det 

praktiska arbetet runt omkring istället. Detta kan leda till att barnen inte stimuleras tillräckligt 
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inom lek. Åm (1986) påpekar att pedagogerna borde ägna mer tid till att observera barns lek 

för att sedan kunna utmana barnens valda tema för att skapa högre utvecklingsläge än barnet 

befinner sig på (Åm, 1986, s. 42 - 45).  
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8. Metod och genomförande 
 

I denna del redogör jag vilka strategier jag använde mig av för att samla in empirisk material 

för att sedan använda som underlag för undersökningen och ge svar på mina valda 

frågeställningar. 

 

8.1 Val av metod 
 

Stefan Stukát skriver i sin bok Att skriva examensarbete inom utbildningsvetenskap (2005) 

om de kvalitativa metoderna och menar att de är passande då personen som undersöker vill ta 

reda på andra personers tolkningar kring ett fenomen. Även Birgitta Kullberg skriver om 

kvalitativa metoder i sin bok Etnografi i klasrummet (2004). Hon menar att kvalitativt 

tillvägagångssätt som metod i forskningssammanhang hjälper en att upptäcka och tolka ett 

fenomen via informanter. Informanterna ses enligt den kvalitativa forskningen som adekvat 

dvs. lämplig då en person äger det lärdom man letar efter (Kullberg, 2004, s. 139). Detta kan 

kopplas till min undersökning då mitt syfte är att redogöra pedagogers upplevelser och 

erfarenheter kring lek vilket enbart kan ges inblick av de kvalitativa metoderna vilket i mitt 

fall handlade om intervjuer då informanten besitter informationen som sökes. 

 

8.2 Urval 
 

Min undersökning är utförd i två olika förskolor inom Stockholmsområdet. Eftersom min 

forskning handlar om lärarperspektivet valde jag att intervjua pedagoger och inte barn. 

Pedagogerna jag valde att intervjua är förskolelärare för barn på småbarnsavdelningar (1-3 år) 

och syskonavdelningar (3-5 år). I undersökningen ingick fyra intervjuer med fyra pedagoger. 

Anledningen till att jag valde två pedagoger med utbildning per förskola var för att kunna se 

ifall det fanns likheter mellan pedagogernas synsätt på, tankar kring och erfarenheter om lek. 

Pedagogerna har fingerade namn med anledning av att skydda deras identiteter samt den 

information de utger (Vetenskapsrådet, 2002, s. 12).  

 

8.3 Genomförandet av intervjuerna 

 

Intervjuerna har ägt rum personligen med var och en av pedagogerna i förskolan. Ett av de 

viktigaste under en intervju är val av plats då den ska tilltala trygghet och bekvämlighet för 
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informanten (Stukát, 2005, s. 40) och med anledning av detta ägde min intervju rum i 

förskolan där informanterna arbetade. Intervjuerna varade under ca 20-30 minuter per 

intervju. 

  

Innan intervjuerna hade jag gjort i ordning en intervjuguide (se bifogad bilaga) för att på bästa 

möjliga men också professionella sätt intervjua och läst relevant litteratur om ämnet lek. En 

intervjuguide har som frågeställningar som innehåll vilket utgör underlaget för samtalet och 

intervjun. För att skriva denna intervjuguide tog jag hjälp av Stefan Stukáts bok Att skriva 

examensarbete inom utbildningsvetenskap (2005).  

 

Intervjufrågorna som jag utgick ifrån hade rötterna i undersökningens syfte och 

frågeställningar. Intervjun grundades på halvstrukturerade frågor vilket står för att följa en 

viss mall men ändå ge utrymme för andra frågor och kommentarer, detta sätt är lämplig för att 

få uttömmande och djupgående svar av informanterna (Stukát, 2005, s. 39).  

  

Enligt Ann Kristin Larsen (2009) betonar hon i sin bok Metod helt enkelt om hur viktigt det är 

att som intervjuare att ge informanten utrymme och inte styra konversationen för mycket 

(Larsen, 2009, s. 84) just därför valde jag att som intervjuare att använda mig av penna och 

anteckningsblock som ett av mina valda hjälpmedel då de ger mig möjlighet till att anteckna 

under tiden som informanten berättar något. Detta ger mig chansen till att skriva ner stödord 

kopplade till informantens berättande eller också stödord till mina funderingar för att sedan 

kunna ställa en följdfråga. Ett annat hjälpmedel jag använde mig av var diktafon för att spela 

in och underlätta transkriberingen som skulle göras efter men också för att ta till mig mer tid 

till att lyfta blicken från anteckningsblocken och visa engagemang för informanten med gester 

och ansiktsuttryck.  

 

8.4 Bearbetning och analys  
 

När intervjuerna var färdiga, började jag att transkribera av inspelningarna till datorn, för att 

sedan skriva ut det och läsa igenom. Efter att ha gått igenom började jag lyssna igen på 

intervjun och tog paus från ljudfilen då och då för att dubbelkolla och samtidigt söka efter det 

som var relevant att ha i studien. Därefter lyssnade jag ett par gånger till och gjorde 

intervjuerna mer noggrant samtidigt som jag lyssnade efter citat som jag skulle kunna ha 

användning av. Det gav mig ytterligare en mjölighet att lyssna tillbaka på det som 
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informanterna hade sagt och återuppta det jag råkat missa. Det utskrivna materialet blev 

ungefär mellan 3-4 sidor per informant. Detta sätt att bearbeta information behandlar Göran 

Ahrne & Peter Svensson i boken Handbok i kvalitativa metoder (2011) vilket jag har utgått 

ifrån. 

 

I analysdelen har jag använt mig av innehållsanalys. Det innebär att man identifierar 

gemensamma drag eller skillnader i informationen som informanterna delat med sig. Jag har 

kategoriserat teman och delat materialet utefter dessa teman. Jag har analyserat intervjuerna 

utifrån det sociokulturella perspektivet vilket jag redovisade under rubriken teori på sida 9. 

 

8.5 Forskningsetiska principer 
 

I detta avsnitt förklaras de forskningsetiska principerna och hur jag har använt dessa i 

undersökningen.  

 

Dessa principer är grundläggande och kravet fördelas i fyra huvudkrav som är: 

Informationskravet, den upplyser deltagaren om tanken med studien och vilka villkor som 

gäller. Informanten kan när som helst avbryta deltagandet och rätt att välja om denne vill vara 

delaktig (Vetenskapsrådet, 2002, s. 7). Den andra punkten handlar om samtyckeskravet, det 

betyder att forskaren har skyldighet att ordna fram medgivande inför deltagandet 

(Vetenskapsrådet, 2002, s. 9 - 10). Tredje principen är krav på konfidentialitet. Den handlar 

om att skydda alla uppgifter som uppträder och lagras och att ingen annan människa ska 

kunna identifiera deltagarna (Vetenskapsrådet, 2002, s. 12). Den sista punkten i 

forskningsetiska principer är nyttjandekravet och det handlar om att man är tydlig med att 

individens uppgifter får endast användas till vetenskapliga ändamål (Vetenskapsrådet, 2002, s. 

14).  

 

Dessa fyra forskningsetiska principer har jag utgått ifrån och informerat informanterna. De 

har rätt att avbryta eller om frågan inte känns relevant behöver de inte svara. Jag har tidigare 

via e post och telefon kontakt informerat informanten om att den har all rätt att inte medverka 

om de inte vill det, även om det skulle uppstå att intervjuaren väljer att inte svara på enstaka 

frågor leder de inte till negativ respons för deltagaren. Intervjupersonerna fick vid ett flertal 

tidpunkter klargjort för sig att de skulle vara anonyma i examensarbetet. Det insamlade 
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materialet bevarades därefter på en trygg plats där bara jag hade förfogande till, ingen 

obehörig person hade tillgång till materialet.  

 

Inom kvalitativa metoder är det enligt Stukát (2005) grundläggande att förklara återigen när 

man möter informanten personligen. Det är också bra att informera informanten att de 

kommer vara anonyma när resultaten introduceras (Stukát, 2005, s. 34 & 62). Även Monica 

Dalen behandlar dessa punkter i sin bok Intervju som metod (2008) och anser att det väsentligt 

att som forskare att utgå från de principer som finns angående intervju och som ställer krav på 

vetenskapliga projekt. Målet med principer eller reglerna som finns är för att skydda 

forskningen och de individer som är delaktiga i forskningen som utförs (Dalen, 2008, s. 20 - 

26). 

 

8.6 Reflektion av metod 
 

Under B-uppsatsen har jag fått chansen att använda mig av kvalitativ metod som innefattar 

intervjuer. Jag har valt att ännu en gång använda mig av intervju som verktyg för att ta del av 

pedagogens erfarenheter, upplevelser och vad pedagogen anser om lek för barns utveckling 

och lärande.  

 

Det jag funderade mycket på var intervjufrågorna, och de svar jag fick av pedagogerna. 

Ibland kändes det att intervjuaren svarade som jag förväntade mig. Jag blev orolig över hur 

mitt material skulle påverkas, för att jag var ute efter erfarenheter och upplevelser inte vad jag 

redan visste med hjälp av teori och tidigare forskning. Som tur blev det inte så och det är 

fördelen med att använda sig av halvstrukturerade frågor. Jag kunde komma på andra frågor 

som hade samma syfte men med en annan formulering.  

 

 Under processens gång blev jag även nervös för att de skulle missförstå mig eller ifall jag var 

otydlig efter det jag ”sökte” av dem. I intervju processen fick jag formulera om vissa frågor 

för att få ta del mer av vad pedagogen tycker och känner inför fri respektive styrd lek. Jag är 

glad över de incident som skedde eftersom jag tog lärdom av dem och det gav tid till att 

hantera övriga svar eller otydligheter som förekom.   

 

Avslutningsvis kan de påpekas att kvalitativ metod kan vara bra att använda sig av för att få 

ytterligare förståelse kring det fenomen jag undersökte. De enda negativa jag stötte på under 
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intervju processen var de jag nämnde tidigare med risken för svar enligt vad som förväntas av 

intervjun. Enligt Larsen (2009) kan de förekomma att informanten inte är helt ärlig och då kan 

detta påverka resultatet (Larsen, 2009, s. 27). Detta gjorde också att jag fick improvisera och 

formulera om enstaka frågor för att skapa ett annat klimat som fick pedagogen att känna sig 

mer avslappnad och trygg. Det gav ett annat resultat och lärde mig hur viktig det är att man är 

flexibel och hur enlig Stukat det är bra att ha halv strukturerade frågor (Stukát, 2005, s. 39).  
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9. Resultatredovisning och analys 
 

I detta avsnitt kommer jag att presentera mitt empiriska material, vilket kommer att kopplas 

an till tidigare forskning och analyseras med hjälp av det sociokulturella perspektivet som 

tidigare presenterats. Empiriska materialet har analyserats för att finna mönster i och kunna 

kopplas till varandra. Resultatet och analysen kommer att presenteras under olika 

underrubriker vilket skapats utifrån forskningsfrågorna. 

 

9.1 Information om informanterna 
 

De fyra valda pedagogerna som utgjorde underlaget för det empiriska materialet heter Anna, 

Linda, Maria och Peggy. Den gemensamma nämnaren för dessa fyra är deras 

förskollärarutbildning. 

 

9.2 Lek 
 

Pedagogen Maria menar att: 

 

Leken är viktigt oavsett om det handlar om fri respektive styrd lek. Pedagogen bör 

alltid tänka på sitt förhållningssätt och vad för syn man har mot lek samt vara 

medveten om att lek ingår i barns utveckling oavsett om det handlar om styrda 

respektive fria aktiviteter. Jag tror att många tänker ibland att lek är bara lek och 

glömmer bort att lek är liv och en bra redskap för vuxenlivet (Maria, pedagog).  

 

Pedagogen Marias citat går att koppla till det Gustavsson (2013) skriver då han menar att 

leken ger liv och mening och att det är en stor del av barnets liv.  

 

Lillemyr (2002) behandlar begreppet ”lek” och menar att det är en ”fri zon” för barnen då 

den inte har några gränser. Lek har ett stort egenvärde hos barnen samtidigt som barnen lär sig 

att upptäcka, uppfinna men också ha roligt både enskilt eller i grupp. Pedagogerna Maria och 

Linda anser att leken utvecklar barnen, nedan kommer deras förklaringar att presenteras. 
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Pedagogen Maria anser att lek är: 

 

[…] en grundpelare. Leken bidrar till utvecklingen av intellektet, rörelseförmågan, 

samspel osv. Leken lär också barnen vart gränsen går, hur man skaffar vänner mm. Jag 

anser att lek pågår hela tiden genom barntiden och vuxenlivet (Maria, pedagog). 

 

Pedagogen Linda ser på lek på detta sätt: 

 

Barnen lär sig genom lek att vara sociala och när konflikter uppstår lär dem sig via 

leken vare sig det handlar om fri respektive styrd lek, det är en process. […] lär sig 

barnen att handskas med sina problem om de får möjlighet att leka fritt utan 

pedagogen eller med pedagogen (Linda, pedagog). 

 

Pedagogernas syn på lek kan kopplas till det Vygotskij (1981) menar att lek är. Han 

(Vygotskij) förklarar att lek är källan till utveckling eftersom det är där barnen testar sina teser 

och hittar sig själva. Vare sig det handlar om fri eller styrd lek skapas det strukturer för barnet. 

Struktur i leken kan kopplas till det exempel på lek som pedagogen Maria gav i intervjun. 

Hon kallar den för ”kom alla mina kycklingar”. Det är en lek där en i gruppen utses till varg 

(kan ses som han, dvs. den som jagar), en annan utses till hönan (dvs. mamman som lockar 

barnen till att springa) och resten utses till kycklingar. Rummet som utformar lekens grund 

delas in i två då vargen står i mitten och hönan samt kycklingarna står på var sin sida av 

vargen. Hönan lockar kycklingarna till att korsa vargens revir för att finna trygghet hos 

mamman dvs. hönan men detta sker enbart om kycklingarna inte blir fångade av vargen vilket 

i sådant fall bidrar till att kycklingarna omvandlas till vargar och får vara med i vargens 

grupp. Maria (pedagogen) förklarar att denna lek är styrd, i alla fall i början. Hon menar att 

leken väcker intresse och nyfikenhet hos barnet då pedagogen finns till. Barnen ser, hör, läser 

av pedagogens roll samtidigt som de försöker lära sig leken, uppmuntras av pedagogen i sin 

delaktighet vilket senare leder till att barnet kan klara av aktiviteten men också hålla i leken 

själv. Detta är en styrd lek som utvecklats till fri lek med hjälp av pedagogen vilket kan 

kopplas till den proximala utvecklingszonen i det sociokulturella perspektivet som är 

psykologen Vygotskijs teori. Denna teori går ut på att agera utifrån sina erfarenheter och 

upplevelser för att kunna ta till sig, i samspel med andra, andra individers erfarenheter och 

upplevelser som i sin tur kan utveckla en (Säljö, 2000). Vygotskij (Säljö, 2000) förklarar att 

barn har två utvecklingsnivåer och att barnets närmsta utvecklingszon finns mellan de två 
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utvecklingsnivåerna. Den första nivån är vad barnet klarar av själv och den andra nivån 

handlar om barnens behov till assistans för att utvecklas och behärska i framtiden vilket kan 

ses i leken Maria (pedagogen) behandlade då hon som pedagog vägleder barnen, utvecklas 

deras sinne för leken och sätter struktur i leken för barnen. I framtiden kommer barnen att leka 

på samma sätt som pedagogen visat dem. Detta kan knytas an till det Welén (2003) menar när 

hon skriver att den vuxne är betydelsefull i barnens lek. Hon anser att den vuxne som deltar i 

barnens lek på barnens villkor dvs. inte komma in i leken för att bestämma över barnen utan 

för att följa barnen i deras lek och utveckling samtidigt som denne befinner sig på barnens 

nivå. Även Gustafsson (2013), Lillemyr (2002) och Åm (1986) belyser vikten om vuxnas 

deltagande i barns lek men menar att detta ska ske på barnens villkor.  

 

Pape (2001) menar att utveckling och lärande i lek är en process som ständigt pågår, vilket 

även Welén (2003) menar. 

 

9.3 Pedagogens syn 

 

Lillemyr (2002) påstår att lek som tillvägagångssätt kan vara medveten dvs. planerad eller 

omedveten dvs. oplanerad. Han påpekar att pedagogen mestadels styr leken på olika vis och 

att pedagogens förhållningssätt är viktig. Detta kan kopplas till det Knutsdotter Olofsson 

(1987) säger om lek då hon menar att det är pedagogens förhållningssätt som kan skapa en 

fascinerande klimat och respekt för leken. Knutsdotter Olofsson (1987) anser att pedagogens 

lyhördhet och skoj med barnen under delaktigheten i leken leder till en bra atmosfär som 

lockar barnet, väcker lusten som sedan skapar goda förutsättningar för barnets utveckling och 

lärande. Det Lillemyr (2002) betonar om fri lek kan även kopplas till det Gens (2011) menar 

om att fri lek kan bidra till kreativitet och att den är dynamisk men att dessa delar sällan 

uppfylls eftersom Gens (2011) och Öhman (1996) menar att olika anledningar begränsar den 

fria leken. 

 

9.4 Styrd lek 
 

Lillemyr (2002) definierar begreppet ”styrd lek” och menar att styrd lek är när en pedagog 

eller flera pedagoger går in i leken och deltar i leken tillsammans med barnen. Det kan även 

ses som styrd lek om pedagogen ger instruktioner till en strukturerad lek utifrån sitt planerade 

syfte och mål. Det Gustavsson (2013) betonar, vare sig det gäller fri eller styrd lek, är att den 
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vuxne ska utgå från barnets intresse och önskan vilket leder till utveckling och lärande. Pape 

(2001) menar att styrd lek ger möjligheter för pedagogerna att vägleda barnen i rätt riktning 

för det valda syftet och målet.  

 

9.4.1 Fördelarna med styrd lek 
 

Pedagogen Peggy och Anna anser utifrån erfarenheter och upplevelser att den styrda leken 

bidrar till utveckling hos barnet. Pedagogerna förklarar vidare att den styrda leken bidrar till 

kunskapsutveckling hos barnen då dem vågar testa nytt material samt vidga kunskapens 

gränser. 

 

Fördelen med styrd lek uttrycker Peggy såhär: 

 

Styrd lek hjälper barnen att skapa rutiner, regler, kunskap om vad som är okej i leken 

eller verkliga situationer […]. Barn behöver vägledning och stöd för att kunna våga 

testa nya saker som dem annars inte vågar prova. Att jobba med projektarbeten är bra 

och nyttigt för barnen, det anser jag som en stor fördel och att det bidrar till att barn 

tillsammans med andra barn utvecklas (Peggy, pedagog). 

 

Medan Anna påpekar att det pratas för mycket om den fria leken och för lite om styrda leken 

vilket kan tolkas i min intervju med henne då hon förklara det på sådant sätt: 

 

Jag tycker att det pratas för mycket om fri lek och att det är bra men enligt mig så är 

styrd lek en bra metod att använda sig av för att skapa värderingar och normer som 

gynnar barns utveckling och lärande (Anna, pedagog). 

 

I min intervju med Anna framgår hennes synsätt på styrd lek vilket är att: 

 

Styrd lek ger barnen en vidare utveckling. […] Stödet som ges […] kommer bidra till 

att barnen vid […] senare tillfällen kommer kunna klara av det självständigt. Styrd lek 

kan också vara rolig och fördelen med att använda den (styrda leken) är många. 

Barnen får inte bara struktur men även lär […] sig om vilka synliga och osynliga 

koder det finns (Anna, pedagog). 
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Detta synsätt framgår även i pedagogen Peggys intervju vilken kan stödjas av Gens artikel 

(2011) som påpekar att den styrda leken bidrar till flera utvecklingsområden. Gens (2011) 

menar att pedagogens syfte med den styrda leken är att väcka intresse och skapa utveckling 

hos barnet. Detta kan kopplas till det Läroplanen (Lpfö 98 reviderad 2010) säger om lärarens 

uppdrag, vilket är att finna en god balans mellan den fria och den styrda leken för att ge barnet 

stimulans och vägledning. Detta leder i sin tur till ökad kompetens och utveckling av nya 

kunskaper. Pedagogerna Anna och Peggys åsikter om styrd lek kan kopplas till Lpfö (98 

reviderad 2010) som presenterats ovan då pedagogerna menar att styrd lek utvecklar och ger 

barnen nya kunskaper som kan komma att behövas samt användas längre fram i livet. En 

likhet mellan pedagogernas syn på styrd lek och dess syfte kan ses i det Gens (2011) skriver 

då han menar att styrda pedagogiken kan ses som en träning inför skolan dvs. träning inför 

framtiden. 

 

9.4.2 Nackdelarna med styrd lek 
 

Även om det finns flera fördelar med styrd lek anser pedagogerna Anna och Peggy att all 

forskning inte stödjer deras tankar. Exempelvis tar Lpfö (98 reviderad 2010) upp om att en 

balans mellan den fria och styrda leken ska finnas samtidigt som samspel mellan barn och 

vuxna samt barn och barngrupp ska ske. Barnets utveckling och lärande ska baseras på och ha 

utgångspunkt i barngruppen. Anna och Peggy menar att fast än deras gärningar inom den 

styrda leken är goda för barns utveckling och lärande måste det ändå tas hänsyn till och ges 

utrymme och möjligheter för barnets egna aktiviteter, skapande och kreativitet. 

 

Läroplanen (98 reviderad 2010) är tydlig med vad som är pedagogens ansvar men självklart 

kan det finnas en risk i att arbeta målmedvetet. Att vid varje tillfälle arbeta utifrån ett 

målmedvetet perspektiv kan skapa en miljö där vuxna arbetar utifrån vad de anser intresserar 

och gynnar barnen dvs. barns bästa och går miste om barnets bästa dvs. barnets egna intressen 

och frihet. Förskolan är inte en verksamhet som ska arbeta med någon form av undervisnings 

struktur utan måste se till att barnets intresse ligger som utgångspunkt i det man väljer att 

arbeta med vare sig det handlar om ex. projekt, lek eller andra sorters aktiviteter. 

 

9.5 Fri lek 
 

Pedagogerna Maria och Linda förklarar deras definition av fri lek i citaten nedan.  
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Maria berättar att: 

 

Fri lek är något barnen själv får skapa och fantisera utan att pedagogen lägger sig i och 

stör men självklart ska pedagogen finnas till hands för att stötta och inspirera barnen. 

[…]. Jag anser att båda delarna dvs. fri- respektive styrd lek behövs för barns 

utveckling och lärande och detta borde ses om en fördel (Maria, pedagog). 

 

Linda förklarar att fri lek inte betyder: 

 

[…] ”jippi” nu leker barnen fritt, då behöver inte jag som pedagog vara med. Nej utan 

det handlar om att vara observant på vad barnen gör och stötta och finnas för barnen 

genom att lyssna, visa engagemang och vägleda ”den lilla mästaren”. Fördelen med att 

använda fri lek är många, barnen får tid att reflektera kring sina egna erfarenheter och 

göra tolkningar som bidrar till barns utveckling och lärande på olika nivåer (Linda, 

pedagog).  

 

Maria och Linda menar även i intervjun att fri lek innehåller samspel och ger barn utrymme 

för att inspireras av varandra samtidigt som de får möjligheter till att härma dvs. kopiera 

varandra och utvecklas utifrån det. 

 

9.5.1 Fördelarna med fri lek 
 

Pedagogerna Maria och Linda ser på fri lek som något positiv och bra för barns utveckling 

och lärande. Pedagogerna menar att den fria leken bidrar med mycket och att fördelarna är 

många exempelvis motoriskt-, social-, kommunikativ- och känslomässig utveckling men 

också utveckling inom självkännedom, intellekt, fantasi och kreativitet. 

 

Inom den fria leken använder barn sin fantasi och skapar fritt utan några regler eller gränser. 

Barnen får chansen att testa sina hypoteser på egen hand utan att en vuxen lägger sig i. 

Pedagogerna anser också att den vuxnes roll är passiv men lika mycket aktiv. Pedagogerna 

Maria och Linda menar i sina intervjuer att den fria leken ger tid för barnen att leka utan att 

störas av den vuxne samtidigt som den vuxne visar respekt för barnens lek då denne lyssnar, 

observerar och engagerar sig. Knutsdotter Olofsson (1987) menar att fri lekens möjligheter 

ger utrymme för fantasin vilket stärker barnens lärande och leder till att barn bli mer 
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självständiga och undersöker mer av sin miljö. Knutsdotter Olofsson (1987) menar även att 

den fria leken bibehåller det livslånga lärandets lustfylldhet samtidigt som den ger utrymme 

för barn att kunna bearbeta sin verklighet eller också upplevelser. Här kan kopplingar mellan 

det Knutsdotter Olofsson (1987) och Vygotskij (1995) finnas då Vygotskij menar att leken är 

en utveckling av barnens tankar dvs. där de bearbetar verkligheten. Kopplingen mellan lek 

och verkligheten behandlas även av Gustafsson (2013). Även han betonar vikten i att ge den 

fria leken utrymme för barnens användning av fantasi. Lindqvist (1996) menar att utrymme 

och möjligheter ska skapas för barnets fria lek eftersom det är här barnet producerar egen 

produkt både etiskt, psykiskt och fysiskt samtidigt som dessa utvecklas.  

 

9.5.2 Nackdelarna med fri lek 
 

Nackdelen med fri lek är att vissa pedagoger kan komma sig att utnyttja den passiva rollen i 

barnens lek, dvs. då pedagogerna är passiva för sitt eget gynnande och har ursäkter som t.ex. 

att de inte vill störa barnens lek då det i verkliga fall handlar om pedagogernas lathet eller 

brist på tid. Även Gens (2011) anser att den fria leken grundar sig i pedagogens slapphet 

samtidigt som han poängterar att pedagogen har ansvar i den fria leken med. Knutsdotter 

Olofsson (1987) förklarar pedagogens val av förhållningssätt för leken. Hon menar att den 

vuxnes förhållningssätt visar respekt och vördnad för leken. Pedagogens delaktighet i den fria 

leken handlar om att vara aktiv och uppmuntra barns lek till att bli rikare. Öhman (1996) 

betonar vikten i den vuxnes delaktighet i den fria leken. Hon menar att vuxnes passivitet i den 

fria leken kan bidra till att den är kortvarig samt av samma innehåll. 

 

Pedagogerna Maria och Linda är tydliga med att det finns för- och nackdelar med den fria 

leken och påpekar att pedagogens förhållningssätt är viktig för hur denne väljer att arbeta 

vidare med barnens fria lek. Likheter mellan pedagogernas syn på vidareutveckling av barnets 

intresseområde i leken kan kopplas till det Åm (1986) skriver. Hon menar att pedagogens 

observationer om den fria leken bör utgöra grunden för pedagogens arbete med barnen 

eftersom detta har en koppling till barnets intresse vilket kan göra det enklare att utvecklas för 

barnen. 

 

Pedagogen Peggy förhåller sig skeptisk mot fri lek och menar att den skapar oreda i 

barngruppen och det förklarar hon på följande sätt: 
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Våldlekar har jag noll tolerans eftersom det kan vända att det blir bråk. Barn skriker 

och biter varandra. De kan till och med skada varandra. Detta bidrar inte till något bra 

tycker jag. Därför anser jag att styrd lek har många fördelar, inte för att jag som 

pedagog vill kontrollera barnet utan det handlar mer om att styrd lek hjälper barnet att 

utvecklas (Peggy, pedagog). 

 

Tillskillnad från Peggy anser Maria att bråklekar är där barnen testar sina gränser och 

förmågor. Hon förklarar att det finns delade åsikter och förutfattade meningar om bråklekar. 

Maria menar att bråklekar inte alltid och endast är förekommande i den fria leken utan kan ses 

inom den styrda leken med då bråkleken kan visa sig i en annan skepnad, dvs. genom att 

tävla, visa vem som är bättre eller ha ett provocerande beteende som sällan tolkas som 

bråklek. Granberg (2003) behandlar bråklekar och menar att dessa aldrig ses som lek vilket 

beror på pedagogens synsätt. Inom sådana lekar visar barn vart gränsen går, lär känna sina 

egna förmågor, markera vem/vilka dem är menar Granberg och förklarar vidare att andra 

kompetensområden så som motorik, språk, social kompetens osv. också utvecklas. Även Pape 

(2001) och Gens (2011) behandlar bråklekar och menar att dessa bidrar till en utveckling hos 

barnet så som kommunikation och kompromissande. 
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10. Slutsatser och sammanfattning 
 

I följande del redogörs vilka slutsatser jag har kommit fram till samt en kort sammanfattning 

av min forskningsuppsats.  

 

Syfte med studiet har varit att undersöka vad fyra pedagoger har för syn på fri lek respektive 

styrd lek inom förskolan och om den ena lekformen anses bättre för barns utveckling och 

lärande. Fokus kommer att ligga på pedagogernas erfarenheter, upplevelser samt synsätt på 

lek vilket kommer hjälpa mig att besvara frågeställningarna: 

 

- Hur ser pedagogen på fri respektive styrd lek?  

- Vad har leken för betydelse för barnen enligt pedagogen?  

- Vad utvecklas hos barnen när de är delaktiga i lek enligt pedagogen?   

 

Det här är vad jag har kommit fram till: 

  

Första frågeställningen i studien visar att enligt två pedagoger ser de fördelar med att använda 

sig av styrd lek till skillnad med den fria leken. Peggy och Anna anser att styrd lek är positiv 

som bidrar till utveckling och lärande. Medans pedagogerna, Maria och Linda klargör att fri 

lek är positivt samt gynnsam på olika nivåer som bidrar till barns utveckling och lärande. De 

betonar att i den fria leken får barn skapa och uppleva hur de vill utan gränser. Barnen får 

möjligheten att testa sina hypoteser samt göra sina egna tolkningar.  

 

Gens (2011)  är en av de som talar i försvar för pedagogerna, Peggy och Anna och språkar för 

den styrda leken och menar att det finns en skillnad med den fria leken och att oftast handlar 

det om att det finns en viss lathet från pedagogerna. Medans att med den styrda leken vill 

pedagogen hjälpa barnen till att våga prova nya saker. Lillemyr (2002) påstår att styrningen av 

leken kan vara planerad eller spontan. Oavsett vad pedagogen har i tankarna styr man leken 

på olika sätt. Det kan antigen vara direkt eller indirekt beroende på hur pedagogen väljer att 

ingripa eller delta. 
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Maria och Linda anser i likhet med Vygotskij att lek är roten till utveckling av tankar och 

lärande. Han hävdar att om individen får rätt hjälp kan hon få nya kunskaper som ger 

redskapen för att senare kunna klara av det på egen hand (Säljö, 2000). Öhman (1996) menar 

”fri lek” är bara ett samlingsnamn och kan få fel tolkning. Hon betonar att det finns dilemman 

när det gäller leken. Det innebär att ”det inte går att tvinga ett barn att leka” (s. 106), även 

om pedagogen utgår från att ha en styrd aktivitet är leken fri, för om barnen inte vill vara med 

visar dem tydligt det genom att inte delta.  

 

I studiens andra fråga, framkommer det tydligt att lek är barns liv. Maria och Linda menar att 

lek är viktig för barns utveckling. Den bidrar till att utveckla barns sociala samspel, barn lär 

sig av varandra, när konflikter framkommer markerar de vem de är, rörelseförmågan 

utvecklas och lär sig att kompromissa. Pedagogerna är medvetna om att den vuxna har en 

nyckelroll och inställningen man har till lek är betydelsefull. Peggy och Anna påpekar också 

att lek är viktig för barns utveckling och lärande men menar att bråklekar inte bidrar till något 

bra för barnen utan skapar förvirring.  

 

Vygotskij är en stor förespråkare och hävdar att lek är grunden till utveckling som i sin tur 

leder till lärande. Även Åm (1986) stödjer Vygotskij och pedagogernas, Maria och Lindas 

erfarenheter genom att påpeka att en pedagog bör ägna tid till att iaktta barnen för att via det 

man upptäcker, berika barns lek. 

 

Det Peggy och Anna menar att bråklekar inte bidrar till något bra säger forskning något annat 

om ämnet och menar som jag tidigare beskrev att barnen använder sig av ex. bråklekar för att 

markera vem de är och testar sina gränser. Med stöd till vad Åm (1986) förklarar borde 

pedagogen vara observant och se vad barnen verkligen leker för att sedan berikar barnens lek 

eller inrikta barnen till något annat om man lägger märke till att de kommer att spåra ur. 

 

I den tredje frågeställningen framkommer det att barn utvecklar allt möjligt under leken både i 

grupp och självständigt enligt pedagogerna, Maria, Linda, Anna och Peggy. Samtliga 

pedagoger är medvetna att leken utvecklar och hjälper barnen att tolka sin omvärld vare sig 

det handlar om fri lek eller styrd lek.  
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Det pedagogerna beskriver kan också kopplas till det Säljö (2000) menar då han påpekar att 

lärande och utveckling sker via samspel med andra individer. Både fri lek och styrd lek bidrar 

till utveckling hos barnen i grupp och individuellt.  

 

Slutsatserna visar att pedagoger har olika erfarenheter och upplevelser gällande fri respektive 

styrd lek. Två av informanterna Peggy och Anna belyser styrd lek som något absolut och bra 

för att barn lär sig mer enlig dem. Medan de andra två pedagogerna Maria och Linda tycker 

att fri lek bridrar med mycket och att styrd lek används som komplement till barns utveckling 

och lärande. Forskning visar att förskolan inte ska efterlikna skolan utan enlig läroplanen för 

förskolan ska de hitta en balans mellan båda aktiviteterna som gynnar barns utveckling och 

lärande (Lpfö reviderad 2010). Även Skolverkets rekommendationer påpekar att pedagogens 

förhållningssätt är viktig och även förhållningssätet hon/han väljer att se på lek.   

 

Det framgår tydligt enligt olika forskare att lek är ett fenomen som inte går att förklara med 

enkla ord (Welén 2003, s. 22). Det är ett fenomen som är både på riktig och på låtsas. Lek har 

även olika grenar, rollek, språklek, undersökande och utforskande lekar. I leken utvecklar 

barn motoriken, språket, sociala erfarenheter, fantasi och mycket mer (Welén, 2003, s. 23). 

Forskning visar att barn bör ges tid till lek, egna aktiviteter och inte bli avbrutna för att 

pedagogen har planerade aktiviteter. Genom lek förekommer utveckling och lärande.  

 

Syftet med undersökningen var att få kunskap och redovisa den inskaffade kunskapen på ett 

djupgående sätt. Med utgångspunkt i frågeställningarna och resultatet som redovisats vill jag 

lyfta vikten i pedagogers bemötande och förhållningssätt till lek. Pedagogen kan både 

använda sig av fri eller styrd lek för barns utveckling. Det är viktigt att veta att lek är barns liv 

och att det inte är tidsfördriv. Det är här barn har roligt samtidigt som de utvecklas. 

 

 

 

 

 

 

 



35 
 

11. Vidare forskning  
 

Något som skulle kunna spinnas vidare inom mitt valda forskningsområde är skolans 

förhållningssätt till barns lek dvs. lärarnas erfarenheter, upplevelser och synsätt på fri och 

styrd lek i skolan. Hur lek kan ses i skolans vardag och i vilken skepnad denne förkommer i. 
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13. Bilagor 
 

Intervjuguide  
 

Information om informanten 
 

- Vad för utbildning har du och vart har du utbildat dig?  

- Hur länge har du arbetat i förskolan? 

- Med vilka åldrar? 

 

Hur definierar du vad är lek? 
 

- Vad har lek för betydelsen för dig som förskolelärare? 

- Hur ser du/pedagogen på fri lek? styrd lek? 

- Tycker du att styrd lek kompletterar den fria leken? Eller används den som komplement 

till varandra? 

-  Är allt lek i verksamheten? Vad är inte lek för dig som pedagog?(ge gärna exempel) 

- Vad brukar barnen leka i leken, kan du ge exempel? 

 

Vad har leken för betydelse för barnen enligt pedagogen?  
 

- Tror du utifrån dina års erfarenhet som pedagog att lek har en betydelse för barns 

utveckling?  Eller tycker du att lek hindrar barn från att ”lära” sig något? 

- Hur lär sig barn tror du? (gärna med exempel) 

- Vad är den viktigaste ”ingrediensen” för att barn ska lära sig, tror du? 

- Vad är pedagogens/din roll i barns lärande? 

- Tror du att barnen lär sig i samspel med andra barn? 

- Samspel med vuxna är det viktigt för att barnen ska lära sig? 

- Hur arbetar du som pedagog för barns utveckling?  

 

Vad utvecklas hos barnen när dem är delaktiga i lek enligt pedagogen?  
 

- Är det vuxna med i leken ibland? Är du med i leken? Vad gör du som vuxen i 

       leken? 



40 
 

- Ser du några möjligheter med att använda leken för barns utveckling? 

       I vilka sammanhang ser du möjligheter? Eller problem? Ge gärna konkreta exempel.  

- Tycker du att ”lek” är ett bra verktyg att använda sig av för barns utveckling? 

- När du planerar styrd verksamhet tänker du på vad barnen i gruppen utvecklas? Olika 

förmågor, som vad? (gärna med exempel) 

- Tycker du att som pedagog är det viktig att veta vad lek innebär, och vad den bidrar med? 

 

Vad tror du barnen kan lära sig i leken? (exempel) 
 

- Enligt er åsikt – vad lär sig barnen genom olika typer av lekar?   

- I vilka sammanhang ser du problem? Ge konkreta exempel. Varför är det problem? För 

stor barngrupp/för lite personal/för lite tid? För lite kunskap? 

 

Det som är markerat betyder att det är följdfrågor, ifall något är otydligt. Den delen är mer för 

mig. 


