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Bakgrund 
Den fria leken resulterar inte alltid i något konkret material så som många andra styrda aktiviteter 
på förskolan kan göra, vilket innebär att viss problematik kan uppstå. Bristande ”bevis” på att 
lärande har skett kan bland vårdnadshavare skapa tvekan och undran över barnens dag på förskolan 
och om de verkligen har lärt sig något. Tidigare forskning har visat att lek och lärande hänger 
samman och skapar förutsättningar för barns utveckling men att den kan missuppfattas av 
allmänheten. Den fria leken beskrivs som en mycket viktig del av ett barns lärande där tidigare 
erfarenheter bearbetas och ny kunskap tillägnas.  
 
Syfte 
Syftet är att ta reda på förskollärares föreställningar kring den fria leken och redogöra för dess 
betydelse som pedagogiskt verktyg i förskolan. Frågeställningarna lyder: Vad innebär den fria leken 
för barns utveckling och lärande enligt förskollärare? Vad har förskolläraren för roll och betydelse i 
barns utveckling och lärande genom fri lek? Vad har den fria leken för pedagogiskt syfte? 
 
Metod 
Den här undersökningen är en intervjustudie och är baserad på en fenomenologiskt inspirerad ansats 
vilket innebär att andra personers livsvärdar och synsätt hamnar i fokus. Den metod jag har valt att 
använda mig av är intervjuer där 6 stycken förskollärare i olika åldrar på två avdelningar har 
deltagit.  
 
Resultat 
Mitt resultat visar på att den fria leken utgör en stor del av den pedagogiska verksamheten. Den fria 
leken ses som redskap för att lära känna barnen på en djupare nivå samtidigt som den fria leken 
skapar oändliga möjligheter för barns utveckling och lärande. Resultatet visar alltså på att det finns 
en pedagogisk tanke bakom det utrymme den fria leken ges och att pedagogens roll först och främst 
handlar om att vägleda, delta, stötta och inspirera barnen i deras lek och lärande.  
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1. Inledning och bakgrund 
Jag är lärarstudent och har haft mycket praktik de senaste åren och dessförinnan har jag arbetat på 
ett flertal förskolor. Min uppfattning är att vårdnadshavare och andra personer i samhället tolkar den 
fria leken som barnens egna bestyr där förskolläraren inte är involverad och att barnen tillåts leka 
fritt för att ge förskollärarna en paus från det pedagogiska ansvaret. ”Har ni bara lekt idag?” har jag 
hört många gånger ute i förskoleverksamheter och frasen har ofta diskuterats på lärarutbildningen. 
Det verkar vara en vanligt förekommande uppfattning bland vårdnadshavare som har sina barn på 
förskola att när barnen ”bara” lekt så har de heller inte lärt sig något. Det tycks vara vanligt bland 
allmänheten att jämföra förskolan och förskolläraryrket med barnpassning. 
 
Den fria leken är inte planerad och styrd så som andra delar av förskoleverksamheten kan vara, 
vilket innebär att det kan vara svårare att visa upp konkret material som ”bevis” på lärande. Jag har 
hört många utomstående hävda att pedagogerna använder sig av den fria leken för att få ”lugn och 
ro” under sin arbetsdag. Colnerud och Granström (2002) beskriver hur lärares profession och 
yrkeskompetens ständigt ifrågasätts och hur läraryrket skiljer sig från andra yrkesgrupper vad gäller 
exempelvis samhällsinsyn. Ett problem som jag ser med detta är att allmänhetens brist på förståelse 
för det pedagogiska syftet vad gäller fri lek kan vara en av anledningarna till att förskollärarnas 
yrkeskompetens och profession också blir ifrågasatt. Att leken är viktig för barns utveckling och 
lärande är sedan många år tillbaka konstaterat och främjandet av lek är central del i förskollärarnas 
uppdrag. I läroplanen för förskolan 1998 reviderad 2010 framgår till exempel att: 
 

Leken är viktig för barns utveckling och lärande. Ett medveten 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 samarbete och lösa problem. Barnet kan i den 
skapande och gestaltande leken få möjligheter att uttrycka och bearbeta upplevelser, 
känslor och erfarenheter. (Lpfö98/10 s.6)  

 
Jag upplever att pedagoger både i förskola och förskoleklass ofta planerar aktiviteter och 
dokumenterar enbart för att vårdnadshavare ska se att barnen har gjort någonting under dagen. 
Risken finns då att man fokuserar mer på att producera resultat i stället för att främja lustfyllt och 
meningsfullt lärande för barnen som dessutom står som riktlinje i Lpfö98/10. Det är därför 
intressant att höra förskollärares tankar kring den fria leken som pedagogisk verktyg och därmed 
belysa den fria lekens betydelse för barns utveckling och lärande.  
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2. Syfte och frågeställningar 
Syftet är att ta reda på förskollärares föreställningar kring den fria leken och redogöra för dess 
betydelse som pedagogiskt verktyg i förskolan. Syftet avgränsas genom följande frågeställningar:  
 

• Vad innebär den fria leken för barns utveckling och lärande enligt förskollärare?  
• Vilken betydelse har förskollärare i den fria leken? 
• Vad har den fria leken för pedagogiskt syfte enligt förskollärare? 

 
 
2.1 Avgränsning 
Ämnet lek är brett och kan tolkas olika av olika personer, vilket var anledningen till att jag valde  att 
begränsa mitt arbete till enbart fri lek. Med fri lek syftar jag på den lek som sker för lekens egen 
skull, det vill säga den lek som inte är bestämd av vuxna för ett visst lärandemål. Begreppet fri lek 
kommer vidare bearbetas och redas ut under arbetets gång. Jag kommer till större del använda mig 
av benämningen fri lek. I vissa fall, då jag inte använder ordet fri, syftar jag på lek som 
sinnestillstånd, där jag syftar på den lek som sker i eget syfte och som som inte är styrd av vuxna. 
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3. Tidigare forskning 
Det finns forskning kring förskollärarens roll, leken och dess betydelse för utveckling och lärande. 
Ett flertal forskare och tidigare studenter har beforskat området men dock har jag inte lyckats hitta 
så mycket tidigare forskning som behandlar just förskollärares uppfattning kring den fria lekens 
som pedagogiskt verktyg för barns utveckling och lärande. Dessutom skiljer sig min frågeställning 
något från andra studenters och forskares. Här nedan har jag sammanfattat lite av den tidigare 
forskning som jag hittat och som jag anser relevant för min problemformulering och uppsats.  
 
Birgitta Knutsdotter Olofsson är en forskare som har haft inverkan på läroplaner såväl som på 
lärares förhållningssätt. Barn, fantasi och lek ligger Birgitta varmt om hjärtat och hon har sedan 
1980-talet varit aktiv som kunskapsförmedlare av lekens betydelse för barns utveckling. Framför 
allt beskriver hon leken som barnens sätt att bearbeta erfarenheter och upplevelser och att detta är 
en viktig del i ett barns uppväxt. Redan från att barnen föds har de förutsättningar för att lära sig att 
samspela med andra människor, främst med leken som verktyg. Genom leken kan barn ta upp och 
bearbeta glädjeämnen eller mer sorgfyllda ämnen utan att det märks (Knutsdotter Olofsson, 1996).  
 
Pramling Samuelsson, Sheridan och Johansson (2009) har i en studie med syfte att undersöka barns 
utveckling och lärande i relation till varierade förskoleerfarenheter kommit fram till att 
förskoleerfarenheter gynnar barns allsidiga lärande. Det vill säga att förskolan spelar en viktig roll i 
barns livslånga lärande. Är kvaliteten på förskolan dessutom hög bidrar det till kognitiv och social 
utveckling. Att förskolans kvalitet är hög kan man bland annat märka genom att det finns tydliga 
mål och strategier för barnens utveckling och lärande. Genom att läraren tar del av barnens intressen 
och viljor kan gemensamma idéer utvecklas i verksamheten och på så sätt främja demokrati.  

 
Självklart behöver förskolans verksamhet ha en struktur och organiseras utifrån 
lärarens kunnande om mål, barn och verksamhet. Men det handlar om att inom 
ramen för vuxnas ledarskap se till att barnen är införstådda med det som sker, och 
att de får stort utrymme att både påverka, medverka och ge uttryck för sina idéer – 
då framträder barns spontana intresse (Sheridan & Pramling Samuelsson, 2009, 
s.31) 

 
Markström (2007) har i en studie undersökt barns, föräldrars och personals föreställningar kring 
förskolan som institution. Hon kom fram till att föräldrar ser förskolan som självklar och nödvändig 
och som skapar förutsättningar för att föräldrarna ska kunna arbeta och tjäna pengar. Med sin studie 
vill hon bidra med förståelse för förskolan som en början på det livslånga lärandet och inte bara som 
service för föräldrar som vill ut i arbetslivet. Hon nämner att förskolan ses som lösning på 
problemet med barnpassning vilket tyder på att förståelsen för det pedagogiska arbetet är bristfällig. 
Det framgår dessutom av Colnerud och Granström (2002) att hur man ser på läraryrket spelar stor 
roll för yrkets status. De menar också att lärare tvingas redogöra för sin yrkeskompetens för att 
upplevas professionell.  
 
Som jag nämnde tidigare tycks den fria leken i den pedagogiska verksamheten uppfattas av många 
utomstående som pedagogernas chans att koppla av och pausa det pedagogiska ansvaret under sin 
arbetsdag, vilket överensstämmer med vad Knutsdotter Olofsson (2009) beskriver. Hon menar att i 
svenska förskoleverksamheter ges leken stort utrymme och är vanligt förekommande men att det 
sällan läggs ner arbete på den och visat intresse för leken är litet. En anledning till detta kan dock 
vara att som Claesson (2007) beskriver så har den här generationens lärare mer att göra under 
arbetstid än vad förgående generationer har haft genom ett ökat krav på dokumentation, planering 
och andra sorters administrativa uppgifter. Tiden då barnen kan leka på egen hand ger förskollärarna 
förutsättningar att ordna med annat under tiden.  
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Att ha många och varierade arbetsuppgifter samt ansvar för kvaliteten i verksamheten kan leda till 
en känsla av otillräcklighet. I en artikel skriven av Pramling Samuelsson och Sheridan (2004) 
beskriver de hur förskollärare i Sverige ofta känner sig otillräckliga i högre grad än i andra länder, 
även fast barngrupper i andra länder kan vara större och det i Sverige finns fler utbildade 
förskollärare i varje barngrupp. Detta framgår i studien som en effekt av utbildade förskollärares 
höga krav på sig själva och deras vision om vad som krävs för att kvalitetsförbättra verksamheten. 
Att ha orealistiska förväntningar på sin prestation i arbetet med barn kan vara en anledning till att 
många förskollärare känner sig otillräckliga. ”Maybe the teachers with a high competence have 
unrealistic expectations of themselves and their possibilities to meet, support and challenge each 
child? They know about all that can be done with and for children – but, reality with large groups 
and mixed ages limits their capabilities.” (Pramling Samuelsson & Sheridan, 2004, s.14) 
 
Uppfattningen om att förskollärare ser den fria leken som en chans till avkoppling under sin 
arbetsdag och att pedagoger sällan lägger ner arbete på leken samt intresserar sig för leken kan bero 
på den föreställning som ligger till grund för de vuxnas bemötande av leken. Granberg (2003) 
menar att vuxna många gånger ser på den fria leken som en syssla som sker vid sidan av det 
”viktiga”. Den uppfattas som ett tidsfördriv och något som egentligen är meningslöst. Fri lek är 
dessutom något som kan ske oberoende av vuxnas närvaro, vilket innebär att den inte nödvändigtvis 
måste styras upp av de vuxna. Granberg menar att leken bör ses som ett verktyg för att kunna läsa 
av barn och för att kunna stötta varje barn utifrån dess behov. Att pedagogerna är tillgängliga och 
redo att själva delta i leken är dessutom viktigt för att skapa en relation och ett samspel med barnen. 
Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2003) beskriver hur man tidigare har sett barns fria 
lek som något vuxna bör stötta men inte störa, att det är barns eget sätt att skapa mening och att 
uttrycka sig. De menar att det fortfarande är av vikt att man respekterar barns lek och inte tar ifrån 
dom lusten att leka och skapa, men att det är den vuxnes ansvar att främja lek och lärande.  
 
Många lekforskare menar att lek och lärande hör ihop och är svåra att skilja på. Johansson och 
Pramling Samuelsson (2007) beskriver hur barns livsvärld inbegriper både lek och lärande som en 
helhet. Barn skiljer inte på lek och lärande så som vi vuxna har en tendens att göra. Vi vuxna har via 
våra tidigare erfarenheter lärt oss att skilja lärande från lek och i stället se  på dem som separata 
tillstånd, vilket också har medfört att lek ses som barnens område medan lärande anses vara de 
vuxnas.   
 
Tidigare forskning kring den fria leken visar på att leken har stor betydelse för barns utveckling och 
lärande och att den pedagogiska verksamheten bygger på pedagogernas syn på leken. I nästa avsnitt 
beskriver jag det perspektiv som ligger till grund för detta arbete och går djupare in på vad barn 
utvecklar och lär genom den fria leken samt reder ut vad som karaktäriserar fri lek. Jag kommer 
även redogöra för pedagogens möjligheter respektive hinder med den fria leken som pedagogiskt 
verktyg för utveckling och lärande.  
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4. Teoretiska utgångspunkter 
I det här avsnittet redovisas den teori som utgör grunden för den här studien, det sociokulturella 
perspektivet.  
 
4.1 Sociokulturella perspektivet 
Tidigare har man sett utveckling och lärande som knutet till individen och något som sker i 
förutsägbara stadier. Var någonstans i utvecklingen barnet befinner sig har man sett som avgörande 
för vad barnet kan lära. Ett perspektiv som börjar få mer fäste är det sociokulturella perspektivet 
vilket innebär att man i stället ser på lärande som social process där människor lär av varandra. 
Kontexten spelar en viktig roll i barns utveckling och lärande vilket betyder att det är kulturella och 
sociala sammanhang i stället för utvecklingsstadier som skapar förutsättningar för utveckling och 
lärande. ”Relationen mellan utveckling och inlärning, som utvecklingspsykologerna var 
intresserade av, började nu uppfattas som ett samspel där individens utveckling sätter gränser, men 
de är inte absoluta, utan inlärning kan flytta dessa gränser.” (Anderson & Carlström, 2005, s.38). 
Detta sätt att se på lärande medför större möjligheter för barnen att utvecklas då man inte begränsar 
barnet genom sina förväntningar. Ett sådant perspektiv blir aktuellt i detta arbete då sociala 
sammanhang, omgivning och tidigare erfarenheter beskrivs som viktiga aspekter och förutsättningar 
för utveckling och lärande. Barnens intresse och behov beskrivs genom hela arbetet som något man 
bör utgå ifrån för att gynna utveckling och lustfyllt och meningsfullt lärande. Vygotskij (1995) 
beskriver hur barn använder sig av tidigare erfarenheter för att fantisera och anpassa sig till nya 
situationer och han menar att människan har ett inneboende behov av att anpassa sig till och 
samspela med omgivningen. 
 
Språket är dessutom en viktig del i det sociokulturella perspektivet då det blir ett verktyg i sociala 
sammanhang för att interagera med andra människor, vilket i sin tur betyder att språket har stor 
betydelse för utveckling och lärande. Den kultur man befinner sig i spelar därför stor roll för hur 
man uppfattar omvärlden och vad för inlärning som sker. Genom stöttning och 
handledning/vägledning kan lärande ske vilket betyder att det är lärarens uppgift att främja 
utveckling och lärande genom att uppmärksamma barnets intresse och behov samt att utforma en 
god miljö. (Andersson & Carlström, 2005) 
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5 Centrala begrepp 
Under den här rubriken kommer jag ta upp och beskriva centrala begrepp som som har stor relevans 
i en sådan här studie. Fri lek, lek och lärande och pedagogens roll är de centrala begrepp som vidare 
kommer beskrivas. 
 
5.1 Fri lek 
Fri lek är ett sedan långt tillbaka studerat fenomen och mycket forskning har skett kring den fria 
leken. Forskningen har behandlat ett vuxenperspektiv på fri lek såväl som barnperspektiv. Från 
olika synvinklar har man studerat den fria leken och dess betydelse för barns utveckling och lärande 
och det finns många teorier för vad lek innebär. Vygotskij (1995) ser till exempel leken som en 
metod för barn att förvrida verkligheten till något mer önskvärt medan Knutsdotter Olofsson (2003) 
beskriver leken främst som barns sätt att bearbeta och hantera erfarenheter och upplevelser. De är 
båda överens om att fantasin och kreativitet är en förutsättning för att kunna leka och att leken i sig 
leder till utveckling och lärande. Vidare beskriver Knutsdotter Olofsson lek som en väsentlig del av 
människors liv och både barn och vuxna leker men i olika former. Barns fria lek kan yttra sig på 
olika sätt menar Knutsdotter Olofsson (1996). Dels kan man se hur barn leker genom leksaker, den 
så kallade ”projektionsleken” och dels använder de sig av ”identifikationslek” som innebär att 
barnet använder sig själv som lekverktyg, det vill säga att man går in i en roll. Barn som inte gärna 
vill lämna ut sig eller som av någon anledning är obekväma i att gå in i en roll kan må bra av att få 
använda sig av projektionslek. Dockor och liknande kan vara enklare att tillsätta en roll än att själv 
behöva leva upp till rollen alla krav. 
 
Dessutom beskriver Knutsdotter Olofsson (1996) hur leken är en förutsättning för barn att ta 
kontakt med andra barns, även högre upp i åldrarna. Hon ger exempel på bråklek som är en vanlig 
företeelse bland pojkar. Bråkleken innebär en ömsesidig förståelse för att det är på skoj. Man har ett 
gemensamt sätt att se på det som händer genom fantasi och leksinne och går tillsammans in i ”det 
tredje rummet”. Fantasin kännetecknar alltså den fria leken såväl som kreativitet, lust och spänning. 
Den fria leken sker på låtsas och låter lekaren förflytta sig mentalt. Den drivs av respekt, 
engagemang och inspiration och är dessutom uppbyggd som en egen liten kultur där underbyggda 
normer och värderingar ligger till grund för den struktur som yttrar sig i leken, det vill säga att 
barnens tidigare erfarenheter avgör hur den fria leken struktureras (Johansson & Pramling 
Samuelsson, 2007).  
 
Att fri lek är en viktig del av barns tillvaro kan vi konstatera. Barn leker för sin egen skull för att de 
själva vill. Man kan aldrig tvinga barn till att leka utan den sker på barnens villkor. Leken 
förutsätter att barnet känner trygghet och lust för lek. Den tidigare synen på lek som ett tidsfördriv 
och som meningslös skapar hinder för förståelsen för relationen mellan lek och lärande (Granberg 
(2003). Vilket betyder för att öka förståelsen för den fria leken behöver man förtydliga och bringa 
kunskap om varför den bidrar till utveckling och lärande. Vidare beskriver jag på vilket sätt leken 
kan skapar möjligheter för utveckling och lärande.  
 
5.2 Lek och lärande 
Vad har då leken för betydelse för lärandet? Erfarenheter som barn gör väcker nyfikenhet och lust 
att pröva nytt och utforska vidare. Granberg (2003) menar att barns lek och utforskande av 
omvärlden kan liknas vid vuxnas forskande.  
 
Både kroppsspråk och verbalt språk stimuleras i lek. De små barnen övar minspel, gester och 
hållning och dessutom utvecklar de sitt ordförråd samt dynamik i språket. Alla barn som leker tränar 
språk och uttryck vilket är viktigt för det sociala samspelet. Genom att utveckla språket lär de sig 
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dessutom metoder och strategier för att samarbeta, förhandla och att hantera konflikter (Granberg 
2003). I fri lek kommunicerar barn ofta intensivare och mer utvecklat än i andra situationer menar 
Knutsdotter Olofsson (1996). Genom leken, som ständigt omformas och ändrar form, tränar barnen 
sin sociala kompetens genom att anpassa sig till lekens villkor. Eftersom deltagarna i leken byts ut 
och därmed lekens regler behöver barnen kunna möta den variation av sociala strukturer som 
uppstår. Ett ömsesidigt samspel sker i leken och barnen tillåts ta del av andra barns tankar och 
åsikter vilket skapar goda förutsättningar för att lära sig förstå och respektera andras sätt att se på 
världen Johansson och Pramling Samuelsson (2007).  
 
Genom leken utvecklar barn också sin identitet. Det vill säga att de får en uppfattning om jaget i 
relation till omgivningen. Hammarén och Johansson (2009) liknar identitet vid roller, de menar att 
vår identitet definieras utifrån den roll vi träder in i och att denna roll inte alltid är självvald utan 
ibland blir ett slags socialt tvång. En roll har en viss tillhörande struktur, det vill säga ett sätt att 
handla som är kopplat till rollen. Att träda in i en roll medför alltså en begränsning av möjligheter 
genom att man förväntas vara på ett visst sätt. De belyser också att vilken identitet man har varierar 
beroende på vilket sammanhang och social kontext man ingår i. Därför är det vanligt att barn beter 
sig på ett sätt i skolan och på ett annat i hemmet. Detta för att de på de olika arenorna går in i olika 
roller, ingår i olika uppbyggda sociala konstellationer och omges av normer och värderingar som 
många gånger skiljer sig åt. Skolans normer och värderingar med fokus på att forma barnen i sin 
utveckling och sitt lärande har särskilda regler och förväntningar i enlighet med detta, medan 
hemmet ofta med mer fokus på omsorg och personliga relationer har andra regler och förväntningar. 
Här blir det därför viktigt med ett nära samarbete med hemmet för att kunna utbyta viktig 
information om barnet som kan vara viktig både för vårdnadshavare och pedagoger. Kinge (2009) 
beskriver hur olika platser där barnet vistas och de olika kontexter det ingår i utgör barnets 
verklighet och att det är viktigt att de i så stor mån som möjligt strävar mot samma mål för att ge 
barnet goda förutsättningar för att känna trygghet och skapa en stabil grund för lärande och 
utveckling.  
 
Under leken lär sig barnet att kontrollera sin kropp. Balans, koordination och rörelser används i 
leken som dessutom ökar självförtroendet hos barn. Barnen får öva upp sin finmotorik och 
grovmotorik genom att i leken använda sig av kroppens olika delar. (Granberg, 2003). Lökken 
(2008) beskriver hur små barn utforskar sin omgivning och lär med kroppen som verktyg, de 
imiterar gärna varandra genom gester, rörelser och ljud och att detta är något som kännetecknar just 
de yngsta barnen. Att upprepa och härma varandra är en naturlig del i utvecklingen och är ett sätt 
för barnen att samspela och tillägna sig ny kunskap. Som pedagog kan man ta till vara på detta och 
inleda aktiviteter där barnen får använda sig av sin kropp. 
 
5.3 Pedagogens roll  
En verksamhet med allt för stort fokus på planering av styrda aktiviteter kan försvåra 
förskollärarens möjlighet att lära känna barnet och att anpassa verksamheten efter barnen. Detta kan 
också försvåra kontakten med barnet (Colnerud & Granström, 2002). Den fria leken i kontrast till 
detta, även om den kan vara inplanerad i verksamheten, skapar i stället förutsättning och möjlighet 
för förskolläraren att lära känna barnet på djupet och på så vis få förståelse för barnets behov, 
förutsättningar och idéer.  
 
Knutsdotter Olofsson (2003) menar att barn redan från födseln kan lära sig att leka och att det är en 
naturlig del av människans liv. Däremot behöver barnens lek stimuleras och barn behöver  träna upp 
förståelsen för leksignaler. Vuxna har därför en viktig roll i små barns lekande då de redan 
behärskar leksignaler och kan locka barnet till lek. Lökken, Haugen och Röthle (2006) pratar om att 
det är först nu på senare år som fler och fler börjat se att barn redan från födseln är aktivt 
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medskapande till sina liv, att det lilla barnet samspelar aktivt med både barn och vuxna och skapar 
på så sätt sin egen förståelse för verkligheten. De beskriver även vikten av att möta barnet i den 
tankevärld det befinner sig i och förstå barnets intention och motiv i en handling samt att det är en 
förutsättning för att man som pedagog ska kunna skapa nyfikenhet och lust för lärande. Lökken 
(2008) förklarar dessutom att arbetet med de yngsta barnen i förskolan till stor del handlar om att 
man som pedagog kan se bakom barns handlingar och förstå avsikten bakom, att man kan tolka och 
bedöma barns handlingar för att sedan förhålla sig till och handla i enlighet med detta. För att lyckas 
stödja barn i lärande och utveckling menar Björklund (2008) att pedagogen bör kunna förstå på 
vilket sätt barnet ser på världen och hur barnet uppfattar det som händer, vilket förespråkas i  
Lpfö98/10 där det står att ”verksamheten ska utgå från barnens erfarenhetsvärld, intressen, 
motivation och drivkraft att söka kunskaper.” (s.6). 
 
Det är viktigt att som pedagog kunna tolka barns leksignaler när de lärt sig behärska dessa. 
Granberg (2003) beskriver hur viktigt det är att hela tiden vara beredd på att besvara barns inbjudan 
till lek och hur pedagogen har en viktig roll som deltagande i leken. Det beskrivs även att 
pedagogen genom leken kan få reda på barns individuella behov. I den fria leken kan pedagogen 
hjälpa barn att bearbeta erfarenheter. Många kan dock vara rädda för att kaos ska uppstå i den fria 
leken, menar Knutsdotter Olofsson (1996),  menar genom att som pedagog vara delaktig i leken kan 
man inte bara upptäcka barns individuella behov utan också se de barn som förstör för de andra och 
som kanske behöver extra stöttning av en vuxen för att klara av att delta i leken. Många vuxna kan 
känna sig obekväma i att bjuda på sig själv i leken. Knutdotter Olofsson menar då att det kan vara 
lättare att använda sig av projektionslek där man leker genom ett utomstående objekt, exempelvis 
en docka, deltar i leken. Dock är det viktigt att känna av barnens lek så man inte går in och tar över. 
Vill man som pedagog ta reda på barns uppfattning kring saker och ting är den fria leken ett bra 
verktyg för detta. Barn svarar sällan utförligt på pedagogers närgångna direkta frågor vilket gör den 
fria leken till ett bra verktyg för pedagogen att ta reda på barns tankar och uppfattningar. 
 
Pedagogen har även ett ansvar i att forma miljön så att lek och lärande stimuleras Lpfö98/10. 
Grimm (2011) beskriver hur det är upp till läraren att tillsamman med kollegor reflektera kring 
utformningen av miljön för att anpassa den utifrån aktuell barngrupp och se hur miljön kan 
användas som pedagogiskt verktyg. Miljön har stor betydelse för barns naturliga nyfikenhet och 
upptäckarlusta menar Åberg och Lenz Taguchi (2005). Förskolans miljö bör skilja sig från hemmets 
så att barnen får chans till nya erfarenheter och nya upptäckter. Nordin-Hultman (2004) menar att 
barns fantasi, kreativitet och leklust förutsätter att miljön är inspirerande och stimulerande. Miljön 
kan både inbjuda till aktivitet och begränsa barnens fantasi. Genom noga planering av miljön kan 
man förhindra att oönskade aktiviteter uppstår eller så kan man främja aktivitet. Stora ytor tenderat 
till att inbjuda till spring medan små ytor kan ha motsatt effekt. Rum med stor variation av material 
inbjuder till lek och aktivitet medan rum med begränsad inredning främjar socialt samspel och 
inbjuder till att barnen i stället leker med varandra. 
 
Rådande föreställningar kring barns lek och lärande i den pedagogiska verksamheten avgränsar och 
möjliggör barnen i sitt lärande och därför är det viktigt att i arbetslaget synliggöra, analysera och 
diskutera de bakomliggande föreställningar, normer och värderingar som ligger till grund för 
bemötandet av barn. Benn (2003) talar om hur pedagogen genom sina förväntningar på barn 
tillskriver vissa potentialer och kvalitéer hos dem. Detta kan gynna barnen i deras utveckling och 
lärande, men kan också hämma barnen. Risken är stor att man förväntar sig för lite av barn och ser 
vad de inte kan i stället för vad de kan. Lökken, Haugen och Röthle (2006) menar att om något blir 
ett hinder eller en möjlighet beror på pedagogens barnsyn samt syn på lek och lärande och att en 
och samma situation kan tolkas på flera olika sätt beroende på vilket perspektiv man har. Att kunna 
närma sig ett barns perspektiv är en förutsättning för att kunna nå barnen och för att kunna skapa 
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meningsfulla lärandesituationer menar Johansson (2001). Leken är en naturlig del av barnets 
utveckling och det är genom samspel och lek som lärande kan ske (Lökken, Haugen & Röthle, 
2006). Leken kan därför bli ett verktyg som pedagogen använder sig av för att utmana och skapa 
meningsfulla lärandesituationer. Den finns nära till hands för barn och är något som kan ske på 
barnens egna villkor och initiativ, men pedagogen kan även uppmuntra och bjuda in barnen till lek. 
I Lpfö98/10, står: 
 

Förskolan ska erbjuda barnen en trygg miljö som samtidigt utmanar och lockar till lek och 
aktivitet. Den ska inspirera barnen att utforska omvärlden. I förskolan ska barnen möta 
vuxna som ser varje barns möjligheter och som engagerar sig i samspelet med både det 
enskilda barnet och barngruppen (s.6). 

 
Björklund (2008) menar att barn genom leken undersöker och problematiserar sammanhang och 
olika aspekter av ett fenomen och utforskar olika innebörder och det är därför viktigt att som 
pedagog ta tillvara på barns naturliga lust till lek och lärande. Att upptäcka och utforska sin 
omgivning genom sina sinnen menar Lökken, Haugen och Röthle (2006) är naturligt för barn och 
det är genom sina sinnesupplevelser som barn lära känna sig själva och världen de lever i.  
 
Att ge barnen fysisk närhet och visa psykisk tillgänglighet är viktigt när det gäller att skapa en trygg 
tillvaro för små barn menar Lökken, Haugen och Röthle (2006). Det är viktigt att man i arbetet med 
barn har i åtanke att barn faktiskt agerar utifrån sina egna erfarenheter och sin egen förståelse av 
verkligheten. Barn har nästan alltid ett bakomliggande motiv för sitt val av handling och Lökken 
(2008) beskriver hur situationer som för en vuxen ofta kan ses som meningslös i själva verket är 
mycket meningsfull och lärorik för barnet. Att hindra barnen från att leka eller göra något som för 
pedagogen är till synes värdelöst, kan därför bli ett hinder för barnens utveckling och lärande. 
Åberg och Lenz Taguchi (2011) reflekterar över vikten av att som pedagog ifrågasätta sig själv, sina 
handlingar och sitt bemötande av barnen och menar att det kan ha stor betydelse för om utveckling 
och lärande gynnas. Ofta säger man nej eller handlar på rutin utan att reflektera över vad 
konsekvenserna för barnet blir. 
 
Att kunna närma sig ett barnperspektiv är en förutsättning för att främja meningsfullhet och Vedeler 
(2009) menar även att det många gånger är en fördel att i planeringen utgå ifrån vad man ser som 
redan väl fungerande och bygga vidare på detta. Genom att ge barnet stöd på rätt sätt kan det lära 
sig hantera problem och använda sig av resurser på ett konstruktivt sätt, oavsett vad man anser att 
problemet är. Genom att lyssna på ett barn och försöka förstå dess handling menar Sheridan och 
Pramling Samuelsson (2009) att man som pedagog kan få en ökad förståelse för barnets verklighet. 
Även Nordin - Hultman (2004) menar för att kunna ge eleverna rätt stöd krävs kunskap om barnet 
och kunskap om gruppen samtidigt som det är viktigt att förstå att barnet integrerar med 
omgivningen. 
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6. Metod 
Här beskriver jag hur jag har gått tillväga med studien och hur jag har grundat mina val. 
 
6.1 Fenomenologiskt inspirerad ansats 
Det här arbetets övergripande teoretiska ram inspireras av det fenomenologiska perspektivet som 
kännetecknas av föreställningen om att vår kunskap och tolkning av verkligheten är den enda 
tillgång till den. Det vill säga att verkligheten kan te sig olika för olika individer. Individens 
uppfattning av ett fenomen är avgörande för om det finns eller inte och för att ett fenomen ska 
existera krävs att det finns ett subjekt som tolkar och förstår det (Justesen & Mik-Meyer, 2011). Jag 
vill undersöka förskollärares uppfattningar och synsätt, vilket betyder att språket blir en central och 
viktig aspekt för denna undersökning. Med språket menar jag lärares sätt att berätta om den fria 
leken som fenomen. Haag och Sjögren (2011) beskriver språket, kommunikation genom ord, som 
förmedlarverktyg av den kulturella och sociala verkligheten.   
 
Att ta reda på förskollärares syn på den fria leken som del i den pedagogiska verksamheten och dess 
betydelse för barns utveckling och lärande medför det att undersökningen behandlar ett 
lärarperspektiv. Detta medför att arbetet varken behandlar ett direkt barnperspektiv eller 
samhällsperspektiv då fokus hamnar på förskollärares syn på lek, lärande och utveckling. Jag har 
hämtat inspiration ifrån det fenomenologiska perspektivet då syftet med den här uppsatsen är att 
utifrån ett lärarperspektiv undersöka förskollärares roll i den fria leken och vad den har för 
betydelse för barns utveckling och lärande i förskolan. Jag anser därför att förskollärarnas 
livsvärdar, det vill säga, föreställning kring den fria leken är relevanta och avgörande för uppsatsens 
syfte. Därför använder jag mig av halvstrukturerade intervjuer som innebär att den har ett syfte och 
en sedan tidigare planerad struktur men ändå liknar ett vardagligt samtal menar (Kvale & 
Brinkmann, 2009) som beskriver hur halvstrukturerade intervjuer passar bra i ett fenomenologiskt 
perspektiv.  
 
Intervjuer som forskningsmetod använder man sig av om man vill studera andra människors 
perspektiv och deras upplevelse kring vardagen, den så kallade livsvärlden (Kvale & Brinkmann, 
2009). Under intervjuerna ville jag att intervjupersonerna skulle få möjlighet att utveckla sina tankar 
och funderingar så jag strävade efter en mer samtalsliknande intervju. Frågorna hade jag som grund 
för intervjun så att jag skulle veta att jag fick med de olika aspekter på den fria leken som jag ville 
veta mer om. Samtalet kom att beröra många av frågorna allt eftersom då de till viss del går in i 
varandra och många av dem kräver rätt så komplexa och breda svar, vilket gjorde att jag inte hade 
behövt introducera vissa frågor, men som jag gjorde ändå för att få mer material att analysera. 
Intervjuerna ger en inblick i intervjupersonernas subjektiva värld och förståelse för den fria leken 
som fenomen, vilket är syftet med ett fenomenologiskt perspektiv. 
 
6.2 Urval 
De tillfrågade var sex stycken förskollärare varav alla utom en gick med på att intervjuas. De kom 
från en förskola med två olika avdelningar där de har hand om barn i olika åldrar. På den ena 
avdelningen var det barn mellan 1-3 år och på den andra avdelningen fanns barn mellan 3-5 år. 
Samtliga intervjupersoner var kvinnor då det inte fanns någon manlig personal.  
 
Jag funderade på att undersöka vårdnadshavares syn på den fria leken som del i den pedagogiska 
verksamheten för att kunna jämföra med förskollärarnas syn, men jag kom fram till att det hade 
blivit för mycket att hinna med. Samtal i anknytning till leksituationer och deltagande observation 
hade dessutom varit ett bra komplement till intervjuerna för att studera och analysera 
intervjupersonernas teoretiska svar i praktiken. Dock hade det inneburit en bredare analys där syftet 
och frågeställningarna med studien hade behövt ändras. Enkäter hade inte gett en djupare insikt i 
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förskollärarnas uppfattningar och synsätt vilket var anledningen till varför jag valde bort det 
alternativet. Personliga intervjuer passande bra i detta sammanhang då det blir lättare att komma åt 
intervjupersonernas djupare tankar.  
 
Jag valde att använda mig av personal från en och samma förskola men två olika avdelningar, då det 
fanns en god uppsättning förskollärare tillgängliga där. Förskollärare har många gånger ont om tid 
över i sitt arbete, vilket var anledningen till att jag valde att presentera mitt arbete på endast en 
förskola då det kändes mest effektivt.  
 
6.3 Dataproduktion 
Jag började med att arbeta fram en intervjuguide i enlighet med mitt syfte och mina frågeställningar. 
Jag ville få ut så mycket information som möjligt av frågorna men samtidigt ville jag inte att 
intervjun skulle bli för långdragen. För att säkerställa att frågorna var rätt formulerade gjorde jag en 
så kallad pilotintervju där jag provade att intervjua en testperson. Denna person ingår alltså inte i 
undersökningen. Jag bedömde intervjuguiden som väl fungerande så inga ändringar behövde göras.  
Allt som allt nöjde jag mig med 15 frågor som skulle hjälpa mig att få svar på uppsatsens 
frågeställningar (Bilaga 1). För att samla in intervjusvar använde jag mig av röstinspelning. 
Alternativet vara att via skrift dokumentera svaren, men då detta hade tagit för lång tid och 
inneburit risk för missad information bestämde jag mig för att spela in samtalen. Intervjuerna ägde 
rum på respektive avdelningar och tog ungefär 45 minuter vardera.  
 
6.4 Bearbetning 
Intervjusvaren har jag kategoriserat utifrån de mönster och likheter jag hittat. Svenning (2003) 
beskriver hur det finns olika kvalitativa analysmetoder där analysen framför allt handlar om att 
urskilja mönster och regelbundenheter varpå man sammanställer och delar upp svaren utefter 
sammanhang.  
 
I analysen har jag utgått från det sociokulturella perspektivet som även är det perspektiv som genom 
genomsyrat hela arbetet. Intervjusvaren har bearbetats och redovisats så att läsaren ska kunna ta del 
av intervjupersonernas uppfattningar. Jag har alltså analyserat intervjusvaren och kategoriserat dem 
utifrån framträdande mönster och likheter. De svar som varit relevanta för mitt syfte och mina 
frågeställningar har redovisats och diskuterats med hjälp av vetenskaplig litteratur.  
 
6.5 Etiska ställningstaganden 
Kvale & Brinkmann (2009) belyser hur viktigt det är att som forskare eller intervjuare känna till 
etiska och moraliska aspekter i en intervjuundersökning. Innan jag utförde intervjuerna kontaktade 
jag respektive förskollärare för att få ett godkännande för intervjun och i samband med det skickade 
jag ut ett brev med information om min uppsats. Jag var noga med att informera om att det är 
frivilligt att delta, man förblir anonym samt att man har rätt att avbryta sitt deltagande. Dessutom 
ville jag förtydliga att deras svar på frågorna (inklusive information om arbetsplats, ålder och 
utbildning) inte kommer användas i annat syfte än i uppsatsen. Riktlinjer gällande etiska principer  
är hämtat från Vetenskapsrådet (2002). 
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7. Resultat och analys 
Syftet var att ta reda på förskollärares föreställningar kring den fria leken och redogöra för dess 
betydelse som pedagogiskt verktyg i förskolan. I det här avsnittet belyser jag förskollärarnas syn på 
den fria lekens betydelse för barns utveckling och lärande och deras syn på sin egen roll i den fria 
leken. Förskollärarnas uppfattning kring leken har jag utifrån det sociokulturella perspektivet 
analyserat och kategoriserat i kommande rubriker. Svaren jag fick liknade varandra till stor del och 
vissa svar var näst intill identiska. Likheter och skillnader redovisas i detta avsnitt. 
 
7.1 Lek och lärande  
Den fria leken och leken över lag präglar verksamheten vilket betyder att även då leken i vissa 
aktiviteter inte är självklar så finns ändå fantasi och kreativitet i närheten. Enligt Vygotskij (1995) är 
fantasin och kreativiteten det som utgör kärnan i leken. Det kan vara svårt att skilja på lek och 
lärande vilket också framgår i intervjusvaren. En av intervjupersonerna förklarar hur lek och lärande 
går ihop och att så länge man utgår från barnets intresse, fantasi och kreativitet så blir leken en del 
av lärandet. Samma person beskriver hur barn faktiskt vägleder oss vuxna i deras individuella 
behov och intressen. Ett exempel på en lärandesituation i verksamheten ges: 
 

Lisa 4 år: ”Fröken! Hoppas det kommer frys snart på kullen. Då vill jag åka 
stjärtlapp!”. Lisa är då medveten om att det är höst. Löven har fallit av från träden 
och vaktmästaren har krattat löv. Med hjälp av sinnesuttryck kan Lisa komma ihåg 
från förra vintern. Menar Lisa rimfrost eller snö? Nu krävs att jag som pedagog 
utvecklar dialogen för att ta reda på vilket. Lisa menade rimfrost – det som sitter på 
pappas bilruta och är ”halkigt”. Jag utvecklar dialogen vidare genom att fråga vad 
rimfrost är. Fler barn blir intresserade – här har ett tillfälle dykt upp efter barnets 
egna förmåga där jag som pedagog är verktyget för att vidareutveckla och ge 
förutsättningar efter barnets egna förmåga och intresse. (C, 53 år, avd. 3-5) 

 
Den fria leken är en viktig del av verksamheten och det är tydligt framträdande i intervjusvaren. 
Den fria leken utgör grunden för verksamhetens utformning. Majoriteten av intervjupersonerna 
nämner att den fria leken är ett bra sätt att lära känna barnen på vilket dessutom gör det lättare att 
planera in aktiviteter utifrån barnens intresse. En av de intervjuade förklarar den fria lekens 
betydelse i verksamheten:  
 

Leken är grunden till det livslånga lärandet och absolut det viktigaste i vår 
verksamhet. Barnen tränar på det sociala samspelet med givande och tagande, att 
visa hänsyn, respektera andras tankar och åsikter. Med andra ord så eftersträvas de 
mål vi har i läroplanen att arbeta efter och de mål som vi ska uppnå i verksamheten. 
(D, 37 år, avd. 3-5) 

 
Av intervjupersonerna framgår att barnen genom den fria leken bearbetar upplevelser och 
erfarenheter och hur barn lär sig samspela med andra genom lek. Genom den fria leken lär de sig 
lekkoder och att förhålla sig till jaget och utan den fria leken skulle barnen inte utvecklas och de 
skulle inte heller klara sig själva. Till skillnad från den styrda leken finns i den fria leken inga 
prestationskrav på barnen vilket gör att de  inte behöver uppleva misslyckande på samma sätt. 
 

I den fria leken övar barnet hela kroppen. Det vill säga den motoriska, perceptuella 
och språkliga utvecklingen. För att utvecklas behövs ett samspel mellan motoriken 
och de olika perceptionsområdena. Perception kan översättas med varseblivning, 
det vill säga att uppfatta något via våra sinnen. Det barnet ser, hör och känner 
smällts samman till en helhet som bearbetas och tolkas utifrån tidigare erfarenheter 
och som gör att barnet förstår. Perception betyder alltså inte att vi har bra syn, 
hörsel eller känsel. Perception är tolkningen av sinnesuttryck och det sker i hjärnan. 
Mycket av detta sker genom barnens lek. (C, 53 år, avd. 3-5) 
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Vad barnen lär sig i leken varierar beroende på tidigare erfarenheter och intresse för dagen. Ibland 
kan barnen leka t.ex. skola och då använder de och tränar på skriftspråk eller matematiskt 
symbolspråk.  
 

I vardagspedagogiken skapas oändliga förutsättningar för att utveckling och 
lärande ska ske. Främst genom leken. I leken använder sig barnen av t.ex. 
skriftspråk och matematiskt symbolspråk. Detta är viktigt för att kunna förstå och 
använda sig av olika uttrycksformer. (C, 53 år, avd. 3-5) 

 
Intervjupersonernas uppfattning kring vad som krävs av barnen för att kunna leka liknade varandra. 
I intervjusvaren framgår att det krävs av barnen att de kan samarbeta och samspela med andra och 
hur barnen behöver känna nyfikenhet, vilja och självförtroende. Givande och tagande, respekt och 
lyhördhet var andra krav som nämndes. En av intervjupersonerna förklarade hur barnens intresse för 
dagen har en avgörande betydelse för hur leken kommer se ut.  

 
Barnens intresse, deras humör för dagen, vår inställning och engagemang för det 
som barnen gör... mycket tror jag spelar roll för hur vårat intresse är för barnen och 
deras lek, om vi uppmuntrar eller ej. (A, 26 år, avd. 1-3) 
 

Samtliga intervjupersoner definierade fri lek som någonting barnen ofta gör tillsammans med vuxna 
som stöd. De var alla överens om att den fria leken till skillnad från ”bestämd” lek innebär att 
barnen på eget initiativ bestämmer när, hur, var och med vem leken ska lekas. Några av 
intervjupersonerna nämner rollekar som exempel på fri lek. De beskriver hur rollekar innebär lekar 
där barnen själva går in i roller så som mamma-pappa-barn, men att rollekar också kan vara då 
barnen leker med dockor. Under centrala begrepp nämner jag hur Knutsdotter Olofsson (1996) 
beskriver dessa olika sätt att leka rollekar som identifikationslek och projektionslek och hur dessa 
lekar innebär olika krav på den som intar rollen. En av intervjupersonerna beskriver hur barn genom 
den fria leken agerar utifrån eget intresse och tolkar intryck och upplevelser utifrån sin egen 
förmåga och tilltro samt att de agerar i leken efter vad de själva vågar.  
 
Intervjupersonernas definitioner av fri lek varierade något även om de var överens om att den fria 
leken var oerhört viktig. Några beskrev leken som barnens sätt att bearbeta erfarenheter och 
upplevelser medan andra valde att beskriva fri lek som barnens sätt att knyta kontakter och utforska  
världen. Av Welén (2009) framgår att lek som fenomen är svårt att definiera och att synen på lek 
varierar över tid.  Ålderskillnaden på intervjupersonerna, dvs. tidigare erfarenheter och upplevelser, 
kan ha spelat roll men den största skillnaden låg mellan de två avdelningarna. När jag frågar om den 
fria leken ser olika ut eller har olika funktion i olika åldrar finns en märkbar uppdelning av svaren. 
De som arbetar på småbarnsavdelningen beskriver mer ingående hur barns åldrar har betydelse för 
hur leken ter sig. Att små barn ännu inte lärt sig lekkoder och därför först och främst leker på egen 
hand. När barn är 1-3 år så handlar det mest om ensamlek eller ”vid-sidan-av-lek”. De leker alltså 
bredvid varandra. När barnen blir ca 4 år börjar det allt mer handla om rollekar, där de bearbetar 
sådant de varit med om eller som de hört, det vill säga den egna erfarenheten. En av 
intervjupersonerna som arbetar på småbarnsavdelningen uttrycker sig såhär: 
 

Jag arbetar på en småbarnsavdelning där barnen inte har hittat rollekarna än så de 
går ofta runt i de olika rummen, för bilen i byggrummet är en polisbil som är 
intressant men helt plötsligt ligger det en nalle utanför rummet som blir en farlig 
krokodil. Våra barn är i det stadiet nu medan avdelningen bredvid har äldre barn 
som har rollekar och stannar i ett rum. Så det skiljer sig mellan åldrarna. (A, 26 år, 
avd. 1-3) 
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En annan skillnad jag märker är vilket utrymme den fria leken ges på de båda avdelningarna. På 
båda avdelningarna ges den fria leken stort utrymme och utgör en stor del av verksamheten, men 
däremot beskriver de intervjupersoner som arbetar på småbarnsavdelningen mer ingående hur de för 
tillfället nästan enbart använder sig av den fria lek i verksamheten för att de små barnen inte har lärt 
sig att leka styrda lekar och liknande. De som arbetar med de äldre barnen förklarar hur barnen 
själva kan vilja leka styrda lekar ibland och att viss del av verksamheten handlar om att undervisa 
genom att utifrån barnens nivå och intresse undersöka omvärlden. 
 

Vi har just nu mest fri lek, så visst kan jag säga att den är inplanerad. Vi följer 
barnen och ser vad de är intresserade av och där kan vi sedan följa upp dem. (B, 38 
år, avd. 1-3) 
 
Den har nästan alltid utrymme hos oss just nu. På småbarnsavdelning är det mycket 
”just nu!” och det barnen har intresse för. Vi kan småstyra lekarna ibland och så. 
(A, 26 år, avd. 1-3) 
 

  
Man kan tydligt se hur det sociokulturella perspektivet präglar förskollärarnas syn på barns 
utveckling och lärande. Som tidigare nämnts innebär det sociokulturella perspektivet att man ser på 
lärande som en social process där kontexten är avgörande för individens utveckling och lärande. 
Som med alla perspektiv man utgår ifrån medför det vissa möjligheter och begränsningar. Hur man 
ser på saker och ting beror på vad man har för inställning sedan tidigare och vilka värderingar och 
normer som är aktuella. Pedagogens barnsyn och syn på lek och lärande skapar enligt Lökken, 
Haugen och Röthle (2006) både hinder och möjligheter och en situation kan tolkas på olika sätt 
beroende på viket perspektiv man har. Av intervjusvaren kan man få en förståelse för 
förskollärarnas syn på hur barns utveckling och lärande liksom något som främst sker i gemenskap 
och i sociala sammanhang. Fri lek i form av ensamlek får inte samma uppmärksamhet men däremot 
utgör ”barn som inte leker” en central kategori i intervjusvaren vilket analyseras under nästa rubrik. 
 
7.2 Barn som inte leker 
Barn som inte leker antas få problem med det sociala samspelet och empatin. Samtliga intervjuade 
förklarar vikten av att ta reda på varför de inte leker och vad man som pedagog kan göra för att 
hjälpa barnet att börja leka. Det beskrivs hur trygghet är vad som ligger till grund för att ett barn ska 
våga leka med andra. Intervjuerna visade på en gemensam uppfattning om vad som krävs av barnen 
för att delta i den fria leken. Det finns en uppfattning om att det handlar om var i sin utveckling 
barnet befinner sig och att barn bör ges möjlighet och utrymme för att bearbeta och tolka lekkoder, 
vilket betyder att barn ibland kan behöva leka ensamma och bli respekterade när de säger att de vill 
leka ensamma eller med bara några få. Det framgår även i intervjusvaren att barn som inte leker 
många gånger saknar den grundtrygghet som är så viktig. Tilliten till andra barn saknas och barnet 
har inte de erfarenheter som krävs för att känna av hur andra barn reagerar och agerar. En av 
förskollärarna säger såhär: 
 

Om vi har barn som inte leker så kan de barnen få svårt att visa empati och 
självförtroende. Då går vi in och arbetar extra med barnet. Vi kan till exempel börja 
med att jag leker själv med barnet, sen tar vi in ett barn som vi tycker blir en bra 
lekkamrat och så får de leka ihop med mig ett tag sen backar jag ut och tar in mer 
kamrater. Detta kan pågå någon eller några månader. (A, 26 år, avd. 1-3) 

 
Det kan också vara så att det barn som inte deltar i den gemensamma leken är uteslutet av de andra 
barnen. Folkman och Svedin (2008) beskriver hur barn kan bli uteslutna emot sin vilja men att det 
kan bero på att barnet själv inte uppfattar leksignaler. Barnet kanske inte heller kan förstå och tolka 
lekens dolda budskap och outtalade regler. Det kan också bero på att de andra barnen redan har 
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kommit igång med leken och anser att det inte finns utrymme för någon mer deltagare. Här krävs 
dock av pedagogen att kunna förstå om det handlar om ett etiskt dilemma där leken är i centrum 
eller om det handlar om diskriminering och mobbning, vilket är inte tillåtet på förskolan.  
 
För att närma sig barnens perspektiv och för att få en inblick i vad som händer i barngruppen 
använder sig förskollärarna på båda avdelningarna av observation och dokumentation, speciellt av 
den fria leken. Av intervjuerna framgick att dokumentation av den fria leken har stor betydelse i det 
pedagogiska arbetet med barn. Vidare går jag djupare in på dokumentation av lek och lärande. 
 
  
7.3 Dokumentation av lek och lärande 
Den fria leken observeras och dokumenteras på båda avdelningarna och ses som ett redskap för att 
synliggöra ett barnperspektiv. Det beskrivs hur viktigt det är att låta barnens intresse prägla 
verksamheten och observation samt dokumentation är då bra sätt för att upptäcka vad barnen är 
intresserade av.  
 

I verksamheten finns en särskild dokumentationstavla som sträcker sig över en hel 
vägg där barn och pedagoger sätter upp och visar barnens aktiviteter. Här sker 
reflektion och samspel, olika intressen inspirerar barngruppen och leder vidare i 
utveckling och lärande. Även värdegrundsfrågor dokumenteras visuellt här. 
Pedagoger och barn kan samspela kring händelser i vardagspedagogiken, bland 
annat det sociala samspelet. En annan slags dokumentation sett utifrån ett 
barnperspektiv är att barn enkelt kan ge liv åt en gestalt genom att rita ett ansikte 
eller annan figur som fästs på ett böjbart sugrör. Dessa figurer försvaras i en burk i 
verksamhetens mitt och kan användas vid senare tillfällen. Då rätt tillfälle bjuds till 
exempel vid någon av de pedagogiska måltiderna kan jag som pedagog låna en eller 
flera av figurerna för att samspela med barnen. Den fria leken ger pedagogerna den 
viktiga möjligheten att göra observationer (C, 53 år, avd. 3-5). 
 
 

Den fria leken dokumenteras med hjälp av iPad och kamera. Barnen har en iPad som de får använda 
för att fota och filma med. Detta gör att pedagogerna kan upptäcka vad barnen intresserar sig för 
och vad som är viktigt för dem just i stunden. Den fria leken dokumenteras utifrån riktlinjer och mål 
i Lpfö98/10 och används som grund för vidare arbete i verksamheten.  
 

T.ex. Martin är intresserad av tågbanan och tåget. Speciellt är han intresserad av 
tågen som har en magnet och som går ihop eller stöter bort varandra. Detta kan jag 
och mina kollegor fånga upp och prata om eller titta på bilder och annat material 
om tåg och magneter. Göra experiment osv. Nu fångar vi barnens intresse och 
använder oss av läroplanen. Viktigast av allt är att vi fångar barns inflytande och 
det som barnen är intresserade av.  Vi utgår alltid från läroplanen. Bryter man ner 
och tittar noga så fångar vi upp läroplanen i allt vi gör, och ser möjligheter att 
utveckla mig själv, mitt arbetslag och min barngrupp. Detta tror jag skiljer sig 
beroende på utbildning som man har. Även intresset för sitt arbete.  
(A, 26 år, avd. 1-3) 

 
Dokumentation är en viktig del i den pedagogiska verksamheten. Genom att observera och 
dokumentera kan man synliggöra barns intressen och motiv ur ett barnperspektiv. Att dokumentera 
hjälper även till vid föräldrakontakt då man kan visa vad man arbetat med och vad barnen lärt sig. 
Även för barnens del kan dokumentation vara viktigt då barnet kan se vilken kunskap det har 
tillägnat sig. Att synliggöra läroprocessen kan stärka barnets självförtroende genom att det ser att de 
kan lära sig. (Åberg och Lenz Taguchi, 2005) 
 
Observation och dokumentationen framställs i intervjuerna som ett redskap för att synliggöra 
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barnens utveckling och lärande samt ett sätt för pedagogerna att forma verksamheten utifrån 
barnens intressen. Den fria leken ses alltså som en grogrund för inspiration till planering av 
verksamhet och en arena för utveckling och lärande hos barnen. 
 
7.4 Pedagogens roll 
En stor likhet i förskollärarnas svar angående sin egen roll i den fria leken är att det anses viktigt  att 
vara närvarande och tillgänglig i leken men ändå vara beredd att gripa in och delta. Att som 
pedagog starta upp och börja en lek kan vara viktigt då barnen själva inte vet vad de ska göra. T.ex. 
då konflikter uppstår eller då nya relationer skapas.   
 

Den fria leken styrd först och främst av barnen. Som pedagog kan man ibland lägga 
sig i barns fria lek då man vill t.ex. hjälpa barnen med att skapa relationer. Eller om 
konflikter uppstår och man som pedagog får hjälpa barnen att lösa dessa konflikter. 
Vid ett sånt tillfälle kan det vara nödvändigt att jag som pedagog är med och styr 
den fria leken för att hjälpa barnen. (E, 27 år, avd. 3-5 år.) 

 
Intervjupersonerna ser på sig sin yrkesroll som ett ”verktyg” eller ”redskap” som stödjer och 
vägleder barnen i deras samvaro och samspel under vistelsetiden i verksamheten. De tycker det är 
viktigt att främja lustfyllt och meningsfyllt lärande och att förhålla sig i enlighet med läroplanen. De 
flesta intervjuade tyckte också att en viktig aspekt i yrkesutövandet är reflektion i arbetslaget men 
att det sällan finns ordentligt med tid för det. Den reflektion och diskussion som sker förläggs ofta 
då personalen ska ha rast eller vid andra tillfällen då inget barn är i närheten.  
 

Det krävs av oss som pedagoger att vi diskuterat vår barnsyn, olika 
värdegrundsfrågor, att vi har kunskap om barns utveckling och dess skeden, vilka 
behov och intressen som finns. (C, 53 år, avd. 3-5) 
 
Av erfarenhet är det otroligt viktigt att vi som arbetar tillsammans har någorlunda 
samma tänk. Tyvärr har jag upplevt att arbeta i arbetslag där jag var ensam om att 
vilja utveckla och jobba framåt. Väldigt viktigt att ha ett fungerande arbetslag. (A, 
26 år, avd. 1-3) 
 
Vi pedagoger pratar ofta om det vi har sett. (E, 27 år, avd. 3-5) 

 
I tidigare forskning framgår att förskollärare kan känna sig stressade över mängden varierade 
arbetsuppgifter vilket kan leda till en känsla av otillräcklighet. Under intervjuerna framkommer att 
förskollärarna tycker att det finns för lite tid för administrativt arbete vilket ibland resulterar att de 
får ta med sig arbetet hem och planerar där, vilket betyder att förskollärarna ibland får arbeta 
övertid. I inledningen beskrivs tidsbrist som en anledning till varför den fria leken kan vara ett 
möjligt tillfälle för pedagoger att reflektera och diskutera eller göra andra arbetsuppgifter, dock 
tyder intervjusvaren på att förskollärarna är aktivt deltagande eller att de observerar barnens lek då 
leken ses som viktigt för att veta vad barnen intresserar sig för. 
 
Pedagogen har även som ansvar att utforma miljön så att lek och lärande främjas. I intervjuerna 
framgår att miljöns utformning bidrar till barnens val av lek. Det är miljön som ger inspiration till 
lek och som stimulerar barnens fantasi. Det är därför viktigt att tänka på hur man inreder rummen. 
Ett sätt kan vara att involvera barnen och låta deras synpunkter om miljön komma fram.  
 

Verksamheten ska utforma lekmiljön och olika material ska finnas tillgängliga och 
synliga. Det gäller också utemiljön. Här tillkommer en viktig arbetsform, nämligen 
barns inflytande och delaktighet för att utveckla öppenhet, respekt och solidaritet – 
ett demokratiskt arbetssätt. (C, 53 år, avd. 3-5) 
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De intervjuade beskriver hur viktigt det är att förklara den fria lekens betydelse för barns utveckling 
och lärande för vårdnadshavarna. Läroplanen är ett viktigt hjälpmedel för att visa på lekens 
betydelse och hur man arbetar utefter dess strävansmål och riktlinjer. Det framgår också i 
intervjusvaren vikten av att upplysa föräldrarna om hur mycket barnen lär sig och tränar på i leken 
samt hur viktigt det är med relationer och konstellationer. En av förskollärarna uttrycker sig såhär: 
 

Som alltid handlar det om hur vi tolkar olika uttryck och dess innehåll. För att visa 
min profession som pedagog behöver jag kunna förmedla det komplexa till det 
enkla. Utvecklingssamtal är tillexempel ett sådant tillfälle. Där använder jag mitt 
yrkesspråk. Där kan jag ge förklaring till vad jag menar genom att hänvisa till det 
egna barnet (leva sig in i) och ge konkreta exempel från vardagspedagogiken – 
tydliggöra den så kallade röda tråden och vad till exempel leken innehåller som är 
viktigt för föräldrarnas barn just nu i sin utvecklingen. Jag ges ett tillfälle där jag 
kan berätta om verksamhetens insatser. (C, 53 år, avd. 3-5) 

 
Yrkesspråket ses som en viktig del i mötet med föräldrar och ses som redskap för att uttrycka sin 
roll som professionell. Colnerud och Granström (2002) beskriver hur viktigt det är för arbetslaget 
att få tid att samtala och reflektera, vilket krävs för att utveckling av yrkesspråket ska ske. Att 
samtala och reflektera beskriver de också hör till kvalitetsutvecklingen. Intervjupersonerna förklarar 
att de anser att det är viktigt att tänka på hur man som pedagog uttrycker sig i ord och skrift och att 
det handlar om att vara proffsig i sitt bemötande.  
 

I arbetet tillsammans med barn benämner jag saker i dess rätta namn, visar och ger 
förklaring till innebörden till exempel addition (matematiskt symbolspråk). Jag 
ställer större krav på att en vuxen människa kan hämta kunskap på egen hand om 
man inte förstår. Jag höjer ribban – uttrycker mig med ett professionellt språk som 
jag medvetet vill ska leda till nyfikenhet och en motivation till att veta mer. Ett 
kvalitativt arbete för att öka förståelsen för det viktiga arbete vi gör tillsammans 
med barnen. Givetvis ger jag förklaring till mitt yrkesspråk som den pedagog jag är! 
När man pratar med allmänheten bör man använda sig av termer som representerat 
ett professionellt arbete. (C, 53 år, avd. 3-5) 

 
Svaret jag får på hur intervjupersonerna uppfattar allmänhetens syn på förskolläraryrket styrker vad 
jag i inledningen skrev om felaktig syn på förskollärarens yrke som enbart barnpassning. 
Majoriteten av de tillfrågade svarade att de uppfattar allmänhetens syn på förskolläraryrket som att 
det inte är något viktigt utan bara handlar om barnpassning och att allmänheten inte förstår vad den 
fria leken betyder.  
 

Synen på verksamhetens kvalitet är låg bland allmänheten och det handlar ju om 
okunskap. Där har alla pedagoger, chefer och så vidare har ett ansvar i att visa på 
sin profession. (C, 53 år, avd. 3-5) 
 
Att det är barnpassning som vi har och att vi inte gör något viktigt. Inget mer med 
det typ... Vi måste få bort detta! (A, 26 år, avd. 1-3) 
 
Tyvärr tror jag inte allmänheten förstår vikten av hur viktig leken är! (B, 38 år, avd. 
1-3) 

 
7.5 Etik 
Intervjupersonerna pratar också om hur viktigt det är att pedagogerna inte ”curlar” barnen. Det är av 
största vikt att barnen får lära sig hantera olika situationer som kan uppstå och inte hela tiden bli 
stoppade hindrade i vad de gör. Barnen behöver upptäcka mycket själva.  
 

Den fria leken styrs först och främst utav barnen. Som pedagog kan man ibland 
lägga sig i barns fria lek när man till exempel vill hjälpa barnen med att skapa 
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relationer. Eller om konflikter uppstår och man som pedagog får hjälpa barnen att 
lösa dessa konflikter. Vid ett sådant tillfälle kan det vara nödvändigt att jag som 
pedagog är med och styr den fria leken för att hjälpa barnen. (E, 27 år, avd. 3-5) 

 
Johansson (2001) beskriver hur barn via lek och samspel provar sina egna och andras gränser. 
Genom att se hur de egna handlingarna gentemot andra barn resulterar i vissa konsekvenser lär sig 
barnen att läsa av vad som är tillåtet och inte. Precis som barn testar de vuxnas gränser så testar de 
också varandras. Det är därför viktigt att låta barnen erfara gränssättning av olika slag, vilket blir 
svårt om de vuxna hela tiden ingriper. Lökken (2008) menar om barn inte får tillgång till sociala 
relationer, lek och sampel med andra jämnåriga barn på deras egna villkor uppstår ett hinder för 
utveckling och lärande eftersom det är av stor vikt att barn får denna typ av erfarenhet inför 
framtiden. Det kan man tolka som att om barnen inte ges chans till erfarande av t.ex. 
problemlösning, konflikthantering och leksituationer går de miste om tillfällen att lära känna sig 
själva och andra. Johansson (2001) förklarar att barns gränsutforskande ofta misstas av vuxna som 
tolkar dessa som negativa situationer där de därför ingriper för fort. En av intervjupersonerna menar 
att det är vanligare att som pedagog medverka i de yngre barnens fria lek vilket kan bero på en 
felgrundad rädsla för denna gränsutforskning, det vill säga brist på förståelse för barns sätt att prova 
sina egna och andras gränser. 
 
I Lpfö98/10 står att ”förskolan ska sträva efter att barnen utvecklar sin förmåga att upptäcka, 
reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen” (s. 8). Att låta 
barnen hantera etiska frågor på egen hand menar Johansson (2001) bidrar till att barnet lär känna sig 
själv i förhållande till andra barn och ger en chans att uppleva rättigheter och skyldigheter och då de 
får erfara hur man t.ex. säger nej när någon gör något barnet inte vill tillåts barnet själv tänka efter 
vad som är fungerar eller inte. Dessutom lär sig barnen att uppfatta andras känslor och förhålla sig 
till dessa samt sina egna. Små barn gör många gånger saker som i vuxnas ögon ses som etiskt och 
moraliskt fel men som i själva verket kan vara en handling där barnet faktiskt lär sig något om 
samspel. ”De etiska konflikter som barnet möter utmanar och kan ge upphov till upptäckter och 
lärande. Då barn prövar andras gränser kan de upptäcka värdet av respekt för andras integritet. Då 
barn försvarar sina rättigheter konfronteras de också med värdet av andras väl.” (Johansson, 2001, 
s.32). Med detta i bakhuvudet kan man som pedagog ta tillvara på etiska situationer och stötta samt 
vägleda barn i utvecklandet av empati, respekt och ansvarskänsla samt förståelsen av sig själv och 
andra. 
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8. Diskussion 
I det här kapitlet behandlas arbetets huvudsakliga resultat i förhållande till syfte och frågeställningar 
samt vilka svar undersökningen har gett. Resultatet diskuteras och jämförs med den tidigare 
forskning som inleder arbetet och det ges även förslag på vidare forskning. 
 
8.1 Metoddiskussion 
Syftet var att ta reda på vad förskollärare anser att den fria leken har för betydelse för barns 
utveckling och lärande i förskolan samt att ta reda på förskollärares uppfattningar kring sin egen roll 
i den fria leken. Jag ville ta reda på förskollärares föreställningar kring den fria leken och redogöra 
för dess betydelse som pedagogiskt verktyg i förskolan. Jag var inte ute efter ett ”rätt” svar på 
intervjufrågorna då det i ett fenomenologiskt perspektiv är av intresse att ta del av hur 
intervjupersonerna upplever och erfarande av ett fenomen, i detta fall den fria leken. Det inte är 
frågan om ett ställningstagande om upplevelserna och erfarenheterna är berättigade utan i detta 
perspektiv handlar det om att utforska andras livsvärldar och söka förståelse i deras sätt att se på 
fenomenet, detta utan fördomar (Justesen & Mik-Meyer, 2011). 
 
Svaren jag fått beskriver hur viktig den fria leken är för barns utveckling och lärande, att den bör 
ges stort utrymme samt att det är viktigt att som pedagog främja lustfyllt och meningsfyllt lärande. 
Tidigare i det här arbetet skriver jag mer specifikt vad det är barnen lär och utvecklar vilket ger en 
grundläggande kunskapsbakgrund för att förstå vad det är intervjupersonerna menar när de säger att 
leken är viktig för barns utveckling och lärande. Jag tror att jag hade fått mer utförliga svar på vilka 
kunskaper barn tillägnar sig i leken om det inte varit för att jag själv är blivande förskollärare och 
har utvecklat en förståelse för lekens betydelse. Hade jag inte varit utbildad inom området hade det 
inte funnits en lika självklart förståelse för yrkesspråket. 
 
Det valda perspektivet jag använt mig av i arbetet är också det perspektiv som har fått mest 
uppmärksamhet i nutida forskning kring lek och lärande. Det sociokulturella perspektivet där barnet 
ses som delaktiga i sitt eget lärande och där det sociala samspelet, tidigare erfarenheter, kultur och 
språk ligger till grund för stor del av aktuell forskning som präglat många förskollärare och 
forskare. Hade jag valt att utgå från ett helt annat perspektiv i analysen av intervjusvaren hade det 
antagligen resulterat i andra slutsatser och resultatet och hade förmodligen skilt sig från den 
forskning jag beskrivit tidigare. 
 
Om en studie kan ses som trovärdig eller inte beror på om man har mätt eller undersökt det man har 
för avsikt att mäta eller undersöka, menar Trost (2012). Han anser även att trovärdighet är ett mer 
passande uttryck i kvalitativa studier än validitet eller reliabilitet som annars är ett vanligt 
förekommande begrepp som egentligen är mer passande i kvantitativa studier. Jag anser att 
trovärdigheten för min uppsats är relativt hög då jag genom hela arbetet har reflekterat och 
återkopplat till syftet samt reflekterat och diskuterat kring metodval och tillvägagångssätt. 
 
8.2 Resultatdiskussion 
Som jag skriver i inledning och bakgrund så ser jag brist på allmänhetens förståelse för fri lek och 
dess syfte i den pedagogiska verksamheten som problematiskt då det kan vara en av anledningarna 
till att förskollärarnas yrkeskompetens och profession ifrågasätts. I den här intervjustudien har 
verksamma förskollärares tankar och syn på den fria leken analyserats och diskuterats i förhållande 
till syfte, tidigare forskning och teoretiska utgångspunkter. Man kan konstatera att 
intervjupersonerna är positivt inställda till den fria leken som del i den pedagogiska verksamheten 
och att lekens egenvärde tas på allvar. Pedagogens deltagande i den fria leken ses som nödvändig 
för att skapa och underhålla relationer till barnen, främja utveckling och lärande samt hämta viktigt 
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information om barnens intressen som sedan ligger till grund för utformningen av verksamheten. 
 
Den här undersökningen kan jämföras med tidigare forskning där resultat av olika studier visar på 
leken som betydelsefull för barns utveckling och lärande. Barn lär genom leken då de via den kan 
bearbeta tidigare erfarenheter och upplevelser. Den tidigare forskning som tagits upp i den här 
undersökningen präglas av det sociokulturella perspektivet vilket är det synsätt som fått stort 
utrymme i nutid. Det sociokulturella perspektivet handlar främst om att människor lär genom socialt 
samspel vilket är vad den fria leken till stor handlar om. Även den här undersökningen präglas av 
det sociokulturella perspektivet vilket kan vara en anledning till att resultatet liknar den tidigare 
forskningen.  
 
Resultatet av de olika intervjuerna liknade varandra och man kan konstatera att den fria leken ses 
som betydelsefull och som ett viktigt redskap i den pedagogiska verksamheten. Förskollärarna 
präglas även de av det sociokulturella perspektivet. De svar jag fått belyser varför den fria leken är 
så viktig för barns utveckling och lärande och stämmer överens med vad tidigare nämnda 
lekforskare kommit fram till. Intervjupersonernas svar liknar varandra vilket kan bero på att de har 
gått en någorlunda lika utbildning som präglats av en viss barnsyn samt syn på lärande. Den fria 
leken definieras framför allt som något barnen använder sig av för att bearbeta upplevelser och 
erfarenheter samt för att tillägna sig ny kunskap. Den gemensamma uppfattningen var att barn som 
har svårt att leka kräver mer uppmärksamhet från pedagogerna och att det är pedagogens uppgift att 
främja fri lek som en del av verksamheten. Intervjupersonerna anser att det är oerhört viktigt att 
främja fri lek och att det ges stort utrymme till det. I det här avsnittet diskuterar jag slutsatser och 
lärdomar under arbetets gång. Här reflekterar jag alltså kring mina resultat i jämförelse med 
bakgrund och tidigare forskning och diskuterar utifrån syfte och frågeställning vad jag kommit fram 
till. 
 
8.2.1 Vad innebär den fria leken för barns utveckling och lärare? 
Den fria leken innebär en arena där barnen kan bearbeta tidigare erfarenheter och upplevelser, dela 
med sig av lärdomar samt tillägna sig ny kunskap. I den här studien framgår det att den fria leken, 
framför allt i kombination med socialt samspel och trygghet skapar förutsättningar för lärande och 
bidrar till barns utveckling.  
 
Det framgår att förskollärarna ser på leken som en viktig del av barns uppväxt. Om ett barn inte 
leker är det därför viktigt att ta reda på varför barnet inte leker. Lek ses alltså som något som barnen 
bör ägna sig åt och som är viktigt för att klara sig senare i livet när det gäller det sociala samspelet. 
Intervjuerna kom att handla mycket om barn som inte leker och vad det kan bero på. 
Intervjupersonerna tyckte att barn ska ges de verktyg som krävs för att kunna delta i leken. Det kan 
handla om att man som pedagog får hjälpa barnet att fånga upp missade delar i lekandet, så som 
turtagande, empati och trygghet. Att ett barn inte leker behöver inte enbart bero på barnet i fråga, 
det kan också vara så att barnet blir uteslutet av de andra. Folkman och Svedin (2008) menar att 
barn skapar överenskommelser gällande lekens innehåll. Den som bara gör som de andra och inte 
visar sig aktiv nog ses inte som en tillgång i leken, samtidigt får man heller inte vara för framfusig 
och självisk. I leken handlar det om att både vara intresserad och öppen för förslag samtidigt som 
man är inspirerande för andra. Det gäller att kunna samsas och dela med sig. Om ensamlek är ett 
upprepat mönster kan det hända att de barn som inte lekt med jämnåriga har missat tillfällen att öva 
sig i att kompromissa och se andras perspektiv. Barnet kan därmed få svårt att på egen hand ta sig in 
i leken och väljer därför att dra sig undan eller blir uteslutet på grund av bristande kunskap i det 
sociala samspelet. 
 
Barn kommunicerar via både tal och kroppsspråk vilket betyder att barnen som utesluter ett annat 
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barn genom kroppsliga signaler kan vara svårt för pedagogen att uppfatta. Att ett barn ignoreras är 
inte alltid uppenbart då det kanske varken hörs eller syns tydligt. Ibland kan barn behöva leka 
ensamma men när det blir ett upprepat mönster kan det också bero på att barnet inte har social 
kompetens nog att hitta nya lekkamrater eller att barnet helt enkelt ses som ett hot mot leken av de 
andra. Många gånger anser sig barn vara berättigade att utesluta ett annat barn som närmar sig leken 
på ett hotfullt sätt, t.ex. genom att förstöra. Att förstöra kan i och för sig vara barnets strategi för att 
närma sig och delta i leken. På grund av svårigheter i att förstå hur man leker, leksignaler och 
lekens outtalade normer närmar sig barnet på ett sätt som av de andra barnen uppfattas som ett hot 
mot leken. Folkman och Svedin (2008) menar att barns utanförskap kan bero på bristande förmåga 
till lek och att det då är viktigt att dessa barn ges de redskap som behövs för att kunna leka. Ännu 
viktigare är att förmedla lekens mening och göra leken begriplig. När ett barn förstår att det går att 
låtsas och bete sig som att något är på riktigt utan att det behöver vara det, då har de upptäckt vitsen 
med att leka. Shjellerup Nielsen (2006) beskriver hur annorlundaskap som inte ryms inom de 
föreställda ramarna kan hota jämbördigheten och leda till att de andra tar avstånd. Uteslutandet kan 
bero på att barnet ses som annorlunda de andra vilket resulterat i att barnet utesluts och inte ses som 
en del av gemenskapen. 
 
8.2.2 Vilken betydelse har förskollärare i den fria leken? 
I tidigare forskning beskrev jag hur Knutsdotter Olofsson (2009) menar att svenska förskollärare 
sällan lägger ner arbete på den fria leken och visat intresse för leken är litet. Det kan bero på att 
personalen eventuellt känner rädsla för kaos och oro inför vad barnen lär sig menar Knutdotter 
Olofsson (1996). Dock kan jag utifrån min undersökning dra slutsatsen att förskollärarna jag 
intervjuade är positivt inställda till den fria leken som pedagogiskt redskap för utveckling och 
lärande. Intervjupersonerna hade i stort sett samma uppfattning om vilket utrymme den fria leken 
bör ges i förskoleverksamhet och de var även positivt inställda till planering av fri lek. 
Intervjupersonerna berättar om hur viktigt det är att som vuxen ge stöttning och vara delaktiga i 
barns fria lek och att leken kan vara ett sätt för förskolläraren att lära känna barnen på en djupare 
nivå.  
 
Colnerud och Granström (2002) menar att hur lärare ser på sig själva och hur andra ser på lärare 
avgör vilken status läraryrket får. Jag har förhoppningar om att det här arbetet ska ge läsaren insikt i 
delar av förskollärarens yrke genom ett lärarperspektiv och därmed belysa den fria leken och dess 
betydelse i förskoleverksamheten. Det framgår dessutom av Colnerud och Granström att lärare som 
yrkesgrupp tvingas redogöra för sin yrkeskompetens för att upplevas professionell och att man då 
genom språket kan lyfta den egna praktiken. Genom intervjuerna blir förskollärares uppfattning av 
den fria leken som fenomen beskrivna med ord, det vill säga, med just språket. Colnerud och 
Granström menar vidare att läraryrket är komplext och professionens ramar är otydliga vilket 
innebär att läraryrket influeras av många olika yrkeskategorier. Detta innebär att läraryrket har en 
otydlig kunskapsbas till skillnad från andra professionella yrken som är mer specificerade på en 
bestämd vetenskap och som dessutom inte kan ersättas med outbildade vikarier.  
 
Samtliga intervjupersoner anser att förskollärarens roll i den fria leken kan vara både deltagande 
och observerade. Förr i tiden ansågs leken vara skapad av barnen enbart till barnen, vilket nu har 
ersatts av uppfattningen att leken är viktig för alla människor, stora som små (Knutsdotter Olofsson, 
1996).  
  
8.2.3 Vad har den fria leken för pedagogiskt syfte enligt förskollärare? 
Den fria leken är en naturlig och oerhört viktig del av ett barns uppväxt vilket gör den till en 
självklar del i den pedagogiska verksamheten. Det pedagogiska syftet med den fria leken i förskolan   
kan variera och innefatta flera viktiga aspekter. Inte minst påverkas det av den läroplan som är 
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aktuell och som ligger till grund för verksamheten. Den fria leken ges ett stort utrymme i den 
pedagogiska verksamheten och man ser på den som grunden till utveckling och lärande. Leken är 
ett sätt för pedagogerna att lära känna barnen men också som ett redskap för att hjälpa barnen 
bearbeta och uttrycka sina erfarenheter och upplevelser. Den fria leken har alltså en pedagogisk 
tanke som ligger till grund för det utrymme den ges. Förskollärarna i intervjuerna var alla positivt 
inställda till den fria leken som ett pedagogiskt verktyg och menar att den fria leken är grunden för 
ett livslångt lärande. På båda avdelningarna arbetar man aktivt utefter läroplanen och man hänvisar 
även till den vid föräldrakontakt. I läroplanen beskrivs vikten av att barn tillåts uttrycka sig på olika 
sätt och där spelar leken som pedagogiskt verktyg en viktig roll.  
 
8.3 Slutdiskussion 
Claesson (2007) nämner att en människa förstår och tolkar ett begrepp utifrån de erfarenheter som 
gjorts tidigare. Antagligen har intervjupersonernas erfarenheter och föreställning kring begreppen 
lek och fri lek betydelse för ordens innebörd och vad de relaterar begreppen till. Att språket har stor 
betydelse för förståelsen av andras livsvärldar blir här synligt då det är samma fenomen vi 
diskuterar men olika uppfattningar kring det ryms. Vidare beskriver Claesson att inom 
fenomenografin ser man på livsvärldar som kollektiva. Det vill säga att det kan finnas olika 
förståelse och uppfattning kring ett och samma fenomen men att det går att urskilja mönster och 
liknelser. I den här studien har jag valt att kategorisera svaren utefter de mönster jag såg som 
framträdande.  
 
När man som pedagog berättar om barn och deras lärande innebär det att man också tolkar det som 
skett ur en viss synvinkel. Trots att det i Justesen och Mik-Meyer (2011) framgår att det i ett 
fenomenologiskt perspektiv inte är relevant att att undersöka bakomliggande orsaker till förståelsen 
av fenomenet vill jag ändå belysa att intervjupersonernas ålder och utbildning kan vara en 
betydande faktor för intervjupersonernas definition och tolkning av fri lek och dess betydelse i 
verksamheten. Föreställningen kring lek och lärande varierar över tid. Claesson (2007) menar att 
rådande föreställningar kring lek och lärande under uppväxt, utbildning och i den kultur man ingår i 
är alla aspekter som har betydelse för en individs föreställning kring lek och lärande samt även 
andra fenomen. Man kan tillägga att även om man som professionell förskollärare har för avsikt att 
vara objektiv och beskriva ett fenomen så som det framträder så sker alltid en tolkning utifrån ett 
eller annat perspektiv. Sommer (2005) beskriver hur olika föreställningar kring barn ligger till grund 
för hur man väljer att beskriva barns handlingar och beteenden; ”Det innebär att det i varje 
professionell uppfattning alltid finns ett viktigt inslag av perspektivism. En professionell 
beskrivning av ett barn avslöjar således mycket – inte bara om den som tolkas, utan också om den 
som utför tolkningen.” (s.26). Intervjupersonernas svar tenderade att likna varandra. Detta kan bero 
på att människors livsvärdar är en social konstruktion med influenser av kultur och tidsepok 
(Justesen & Meyer, 2011).  
 
Förskollärarnas uppfattning om allmänhetens syn på förskolan var att det till viss del finns en 
negativ syn och brist på förståelse av verksamhetens syfte. Lösningen på detta verkar vara att vara 
tydlig i sin profession och yrkesroll samt att använda sig av yrkesspråk vid samtal om 
verksamheten. Däremot måste man som en av de intervjuade förklarade kunna förmedla komplexa 
fenomen på ett enkelt och lättförståeligt sätt.  
 
Dokumentationen diskuterades som en förutsättning för att visa föräldrar vad barnen lärt sig. Att 
visa vad barnen har arbetat med på förskolan, vilken lärdom de erövrat och dessutom referera till 
läroplanen kan stärka förskollärarnas status. Resultatet i den här undersökningen visar att 
dokumentationen mestadels sker för pedagoger och barns skull, så att pedagogerna kan utvärdera 
sin pedagogik och barnen kan se vad de lärt sig. Dokumentationen sker alltså inte enbart för att 
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föräldrar ska se att barnen har gjort något under dagen som jag i uppsatsens inledning beskriver. Det 
är snarare fokus på läroprocessen än på resultatet. I inledningen av den här studien beskriver jag 
även hur den fria leken riskerar att ses som ett tillfälle för pedagogerna att ta paus från det 
pedagogiska ansvaret. Resultatet av forskningsintervjun visar på att det är av stor vikt att använda 
sig av yrkesspråk och vara tydlig i sin profession för att motverka den typen av synsätt. Den här 
undersökningen visar på att förskollärarna har starka motiv och bakomliggande pedagogisk tanke 
när det gäller den fria leken. Den fria leken ses inte som tillfälle för varken avkoppling eller 
möjlighet att göra något annat utan är först och främst ett pedagogiskt verktyg för att främja lustfyllt 
och meningsfyllt lärande. Den fria leken är viktig för barns utveckling och lärande men den kan 
innebära olika saker beroende på var i utvecklingen barnet befinner sig. Det är viktigt att lägga på 
minnet att alla barn leker olika utifrån sina erfarenheter vilka varierar dels av ålder men också av 
den kultur de ingår i. 
 
Tidigare beskrevs hur viktig den fria leken är för barns utveckling och lärande samt hur leken är en 
naturlig del av människans liv. Lek och samspel föds på skötbordet menar Knutsdotter Olofsson 
(2003) som beskriver hur små barn redan från födseln är aktivt integrerar med omgivningen. 
Resultaten av den här undersökningen visar på att barn genom den fria leken utvecklar sina 
intressen och förmågor medan kunskap och erfarenheter bearbetas. I leken skapas med andra ord 
barns identitet. Leken handlar till stor del om samspel, empati, social kompetens, turtagande och 
respekt men även om att pröva och sätta gränser. Leken ses som något som är bra och viktigt för 
barnen, men samtidigt finns det barn som inte kan eller inte vill leka. Dessa barn behöver ges 
redskap för att lära sig delta i leken. Eventuellt kan de behöva hjälp med att tolka leksignaler, dolda 
budskap och regler och får då stöttning och hjälp av pedagogerna.  
 
8.3.1 Vidare forskning 
Om inte ett barn leker ses det som ett problem som är förlagd hos barnet och som bör rättas till. I 
Lpfö98/10 beskrivs hur man i den pedagogiska verksamheten ska utgå ifrån varje barns individuella 
behov och intressen. Min fundering blir då om det finns vissa behov och intressen hos barnet som är 
mer eller mindre accepterade och önskvärda. Förslag på vidare forskning skulle kunna vara att 
undersöka pedagogers tillvägagångssätt och bemötande av barn som inte leker. Utgår man verkligen 
ifrån barnets intressen och behov då man anser att barnet ”behöver” lära sig leka? Vissa 
institutionella förutsättningar präglar verksamheten och de normer och värderingar som ligger till 
grund för våra föreställningar om verkligheten avgör vad vi ser som viktigt i barns utveckling och 
lärande. Det är därför viktigt att synliggöra, analysera och ifrågasätta de underliggande 
föreställningar som finns kring ett visst fenomen. Därmed inte sagt att barn som inte leker inte 
heller gynnas av att lära sig leka. Det jag menar är att det kan vara en fördel att undersöka vilka 
konsekvenser det får för barnets del. 
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Bilaga 1. 
 
Intervjufrågor 
Kön: 
Ålder: 
Utbildning: 
Yrkesverksam (antal år): 
Nuvarande avdelning/åldersgrupp: 
 
 

• Hur definierar du ”fri lek”? 
 

• Vad anser du att den fria leken innebär för barns utveckling och lärande? 
 

• Kan den fria leken ha ett pedagogiskt syfte, i så fall vad?  
 

• Planeras den fria leken in i verksamheten så som styrda aktiviteter? Utveckla gärna! 
 

• Vad skiljer den fria leken från styrd lek (t.ex. hela havet stormar)? 
 

• Vad krävs av barn för att delta i den fria leken? 
 

• Kan pedagoger delta i den fria leken, i så fall hur? 
 

• Vad händer med barn som inte leker? 
 

• Ser den fria leken olika ut och/eller har olika funktion i olika åldrar? 
 

• Dokumenterar ni den fria leken, i så fall hur? 
 

• Vilket utrymme får den fria leken i den pedagogiska verksamheten där du arbetar? 
 

• Vilket utrymme borde den fria leken få? 
 

• Vad är din uppfattning om allmänhetens syn på fri lek i förskolan? 
 

• Hur bemöter du någon utomstående med uppfattningen; ”har ni bara lekt idag?” 
 

• Övriga tankar om fri lek? 
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