
 

  

 

 

Här får vi leka fyra! 
En studie om pedagogers erfarenheter, upplevelser och lärdomar av att 
organisera den fria leken i förskolan 

Here we can play four! 

A study on preschool teachers’ experience and knowledge of organizing the free play in preschool 

 

Sara Lerider 

Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap 

Förskollärarprogrammet 

Nivå/Högskolepoäng: 15 hp 

Handledare: Inga-Lill Emilsson 

Examinator: Getahun Yacob Abraham  

Datum: 28.06.2017 

 



Abstract 
The purpose of this study is to study preschool teachers’ experiences and knowledge of 

organizing the free play and which consequences it leads to for the children and the activities.  

The research has been made with semi-structured interviews as a method. It means that the 

interview questions were shaped so the respondent could develope the answer. I have 

interviewed four preschool teachers from four different preschools.  

It emerged in the study’s results that the purpose of organizing the free play was to build 

social relationship between the children, introducing different kinds of materials and quietude. 

The organization could help the children reach their zone of proximal development. The 

preschool teacher’s authority was strong in these organization and it results in instable and 

supervised ambiences. It arises occasions where the children resisted. 
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Sammanfattning 
Mitt syfte med denna undersökning är att studera pedagogers erfarenheter, upplevelser och 

lärdomar av att organisera den fria leken och vilka konsekvenser det får för barnens lek och 

verksamheten. Undersökningen har genomförts med semistrukturerade intervjuer som metod. 

Det innebär att intervjufrågorna var utformade så att respondenterna fick möjlighet att 

fördjupa sig i frågorna. I min studie intervjuade jag fyra pedagoger från fyra olika förskolor. 

Det framkommer i studiens resultat att syfte med att organisera den fria leken var att bygga 

sociala relationer mellan barnen, introducera olika material och skapa ett lugn. Barn kunde 

med hjälp av organisationen nå sin proximala utvecklingszon. Pedagogerna hade stor makt 

vid dessa organisationer och det resulterade i atmosfärer som var instabila och kontrollerande. 

Det uppstod tillfällen då barnen visade motstånd.  

Nyckelord 
fri lek, förskola, organisation, pedagoger, Vygotskij 
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Inledning 
Under min utbildning och utifrån erfarenheter i förskolan har jag sett hur den fria leken 

utformas olika på avdelningar. Det jag har upplevt är att den fria leken upptar en stor del av 

dagen i förskolans verksamhet. Jag har tidigare reflekterat kring vilken roll pedagogerna tar i 

leken och verksamheten samt hur miljön bidrar till en meningsfull lek. Leken har enligt 

Läroplanen för förskolan stor betydelse för barns utveckling och bör användas på ett medvetet 

sätt för att främja utveckling (Skolverket, 2016). Min tolkning utifrån läroplanen för förskolan 

är att strävan hos varje pedagog bör vara att varje barns dag ska bli meningsfull.  

När jag gjorde valet av problemområde utgick jag från att det fanns en nyfikenhet hos mig att 

undersöka hur den så kallade fria leken inomhus i förskolan påverkas av olika faktorer som 

till exempel barnantal, miljö, personaltäthet och organisationen av verksamheten. När jag 

använder begreppet fri lek syftar jag på den tiden då pedagogerna inte har en planerad 

aktivitet eller rutin och barnen själva under större utsträckning får välja lek eller aktivitet. Av 

erfarenhet så har jag sett att vissa förskolor använder sig av ett system där varje lekrum har ett 

visst antal platser och barnen får genom ett personligt kort boka en av dessa platser. Det vore 

spännande att studera hur leken på olika sätt kan struktureras upp och vad det, enligt 

pedagogerna, skapar för miljö och förutsättningar för lek. Den kunskapen ser jag som 

berikande inför min egen kommande professionsroll. Denna studie genomförs med 

förhoppningar om att arbetet kan användas för att väcka diskussioner och reflektioner hos 

avdelningar och pedagoger som arbetar med att organisera den fria leken.  
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Syfte  
Syftet med arbetet är att studera vilka erfarenheter, upplevelser och lärdomar pedagogerna har 

med ett organiserat system av den fria leken. Vidare är det att synliggöra vilka konsekvenser 

det får för barnens lek och verksamheten. Jag vill få en ökad förståelse och kunskap kring 

pedagogers organisation av den fria leken.  

Frågeställningar 
 Vilka erfarenheter, upplevelser och lärdomar har pedagogerna av att organisera 

barnens fria lek? 

 Vilka konsekvenser ser pedagogerna att organisationen får för barnens lek och 

verksamheten?  

  



 

3 

 

Forsknings- och litteraturgenomgång 
I denna del av arbetet presenteras tidigare forskning och litteratur som är relevant för mitt 

forskningsområde. Dessa områden lyfts fram med hjälp av olika tema. För att min text ska bli 

så överskådlig som möjligt har jag genomgående i arbetet valt att frångå den regeln om hur 

många ord ett blockcitat ska vara. Alla citat presenteras därför som blockcitat. 

Vad är lek och vad gör den meningsfull? 
Friedrich Fröbel såg enligt Löfdahl (2004) barnens lek som fri från de vuxnas påverkan, men 

eftersom förskolan skulle tillskrivas ett pedagogiskt värde så uppstod en strävan efter att 

definiera lekens värde i verksamheten. Länge hade förskolan ett utvecklingspsykologiskt 

perspektiv på leken som ett redskap för barnen att utvecklas kognitivt och socialt. Genom 

observationer av leken kunde pedagogerna göra en bedömning av barns utveckling. Leken 

tillskrevs ett högt värde för barnens sociala kompetens men ett lågt värde i syftet att lära sig 

något. Forskningen inom lek tog under 1990-talet en vändning där fokus istället låg på att se 

leken som viktig i en större kontext där olika former av lärande samspelar och bidrar till 

meningsskapande för barnen. Leken sågs därmed som en värdefull förutsättning för lärande. 

Knutsdotter Olofsson (2009) anser att leken är barns sätt att förhålla sig till verkligheten. I 

leken förvandlas verkligheten till något annat och det observatören ser är inte alltid vad det är 

för barnen som leker. Leksaker och föremål i leken triggar barnens fantasi och barnets inre 

föreställningar är det enda som sätter gränser för vad dessa kan användas till. Den pågående 

leken signaleras till omgivningen med hjälp av ansiktsuttryck, rösten och rörelser. Detta kallas 

leksignaler och för att kunna delta i leken måste barnet både kunna uppfatta och förmedla 

leksignaler.  

Löfdahl (2004) lyfter att det är viktigt för barn med en helhet i leken och att barn strukturerar 

upp närmiljön i leken för att skapa mening. Det sociala samspelet, det känslomässiga, 

materiella och lekens handling är alla viktiga komponenter för att leken ska bilda en 

meningsfull helhet. Genom samtal med barnen kan pedagogen få kunskap om hur barnen 

bevarar denna helhet i leken, under lekens gång. Att leka är spontant, personligt och formas i 

nuet, vilket betyder att leken kan tolkas olika av dess deltagande barn. Barn är sociala aktörer 

i leken och tillskrivs stor kompetens som är viktig att ta till sig som observatör och vuxen. 

Vilka roller som används i leken är avgörande för innehållet i leken.  

För att leken ska bli meningsfull bygger barnen upp den efter teman. Det är i leken barnen får 

möjlighet att lyfta sina livsfrågor om bland annat krissituationer, äventyr, att ta avsked och att 

återförenas. Leken är ett sätt för internalisering vilket Vygotskij såg som utveckling av 

tänkandet. Barnen tar till sig av sina medmänniskors kunskaper och erfarenheter för att skapa 

en egen förståelse. Detta stärker barnets roll som en aktiv agent som är engagerad i sitt eget 

kunskapssökande. I leken finns det utrymme för olika auktoriteter, den största och starkaste 

varelsen men även den minsta och svagaste. Barn följer de normer de känner till men vågar 

även testa det som enligt våra normer är förbjudet (Löfdahl, 2004).  

Maktstrukturer  
Löfdahl (2004) lyfter Nilsens studier om förskolan som en arena för socialisering, där makt 

reflekteras över i syfte att synliggöra hur de asymmetriska maktrelationerna i vårt samhälle tar 
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plats i verksamheten. De vuxna har makt över barnen, de ger möjligheter och begränsningar i 

förhållande till barnens ålder. Desto högre ålder desto större spelrum och färre begränsningar. 

Det går inte avsäga sig dessa maktförhållanden. Makt innebär också att det kan uppstå 

motstånd från de som har lägre auktoritet, i detta fall från barnen. Löfdahl drar slutsatsen från 

sina observationer att barn generellt anpassar sig efter de regler och auktoriteter som de möter. 

Det är i leken det finns möjlighet att utmana eller bearbeta mötet med dessa auktoriteter. Som 

exempel beskriver hon hur några barn leker julaftonsmorgon och hur samma sekvens spelas 

upp flera gånger, där barnen testar olika reaktioner på vad som finns i julstrumpan. I sista 

sekvensen så leker barnen att de låtsas att de inte vet att det är mamman som fyller strumpan 

med paket. Det visar att barnen har en medvetenhet om hur de ska agera för att dela och 

uppnå den spänningen som de vuxna eftersträvar.  

Tullgren (2004) skriver i sin avhandling att pedagogerna hade en förmåga att uppmuntra och 

ge utrymme för lek som ansågs vara lärorik, lugn, följde regler och gynnade gemenskapen. 

Dessa lekar har ett nyttigt innehåll och speglar händelser och fenomen i vårt samhälle. Leken 

ska ge barnen möjlighet att agera som aktiva och fria, men Tullgren menar att denna aktivitet 

inte är valbar och i många fall väldigt svår för barnen att välja bort. Under den tiden som fri 

lek erbjuds i verksamheten förväntas barnen välja en lek som pedagogerna kan ge sin 

uppmuntran till. Pedagogerna upplever att det är viktigt att barnen är aktiv i leken och inte tar 

en passiv roll som vill iaktta. De vuxnas sätt att agera och förhålla sig till barnens lek påverkar 

leken. En uppmuntran och vilja att följa barnens intentioner skapar en större frihet. Lekar som 

pedagogerna upplevde som stökiga, våldsamma eller hade ett otäckt tema avstyrdes till de 

lugna och nyttiga lekarna. Barnen uppmuntrades att hantera olika händelser på ett sätt som är 

önskvärt i samhället, exempelvis när det i leken blir inbrott uppmuntras barnen av 

pedagogerna att larma polisen.  

Tullgren (2004) observerade i sin undersökning att vara närvarande som pedagog skapade 

möjlighet att medla och stötta barnens kommunikation med varandra. I leken kan pedagogen 

agera i sin roll på ett sätt som antingen uppmuntrar barnens lekroll eller korrigera lekrollen till 

vad som är normativt önskvärt. Tullgren lyfter exempel i sin undersökning där pedagoger 

uttryckligen säger att vissa lekroller inte är önskvärda eller motsäger barnens initiativ i leken 

för att avstyra en stökig stämning. Det är inte önskvärt att vara till exempel en drake när det 

leks i hemvrån. Utifrån det resultat Tullgren fått i sin avhandling reflekterar hon kring 

pedagogernas styrning av leken. Att styrningen från pedagogerna har bytt skepnad, betyder 

inte att leken är demokratiserad. Den är vänlig och omtänksam genom att pedagogerna tar en 

roll i leken men det innebär fortfarande att de vuxna har makt över leken. 

Kamratkulturer 
Kamratkulturer formas av de rutiner, regler och värderingar som barn skapar och delar med 

sina kamrater. På förskolan skapas en kamratkultur som barnen förhåller sig till i leken och i 

samspelet med de andra barnen i gruppen. Dessa kamratkulturer skapas i syfte att 

omförhandla och förstå vuxenvärlden. Barnen vet vad och hur de förväntas leka i en viss 

kontext men har även kunskap om hur leken går att experimentera med. För att delta och 

handla i den rådande kamratkulturen behöver barnen anpassa sin kommunikation (Löfdahl, 

2004). Pramling Samuelsson och Sheridan (2016) skriver att barn skapar gemensamma 

normer och värden för sin samvaro med kamrater på förskolan. Eriksson Bergström (2013) 
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menar att kamratkulturer som skapas mellan barn på förskolan är ömtåliga. Det finns en hög 

prioritet hos barn att ha kontroll över den kamratkulturen. Det blir en balansgång i att vilja 

skydda och släppa in ytterligare någon i leken och detta kan leda till att barn nekar varandra 

att få vara med och leka. Att bevara gemenskapen och vilja skydda leken är en stark känsla. 

Skånfors (2013) beskriver att goda och väl etablerade relationer ger en högre status i 

barngruppen, vilket gör det lättare att få tillträde till leken. Kunskapen att kunna kommunicera 

och skapa sociala band till sina kamrater är viktig i denna kontext. Förskolans organisation, 

regler och rutiner skapar en kultur för barnen som vistas där. Det sociala samspelet ses som 

viktig för barn i många aspekter i livet och tar stor roll i organisationen av förskolans 

verksamhet då barn förväntas vilja vara med andra barn. De tycks också visa motstånd i att 

ständigt samverka med andra och har en önskan om att kunna dra sig tillbaka. Att utesluta en 

kamrat från leken kan vara ett uttryck för att behöva egen tid eller få vara ensam med en/flera 

specifika kamrater. Det är ett sätt för barnen att göra motstånd mot förskolan som en social 

kontext.  

Den pedagogiska miljön 
Begreppet pedagogisk miljö inkluderar den fysiska miljön, material och samspelet som sker i 

dessa miljöer. Pramling Samuelsson och Sheridan (2016) lyfter den pedagogiska miljöns 

betydelse för förskolebarnen och den bör erbjuda en mångsidighet. Det ska skapas möjligheter 

för barnen att utvecklas, utforska men även att det ska läggas fokus på att möta barnens behov 

och intresse genom en föränderlig miljö. Leken behöver fysiskt utrymme men även ges tid 

och utan avbrott. Det betonas att barn mår bra av en genomtänkt verksamhet som har rutiner 

och återkommande inslag eftersom det skapar en trygghet hos barnen och möjlighet att få en 

översikt över sin dag. Löfdahl (2004) ser i sin studie att förskolans miljö och möjligheten till 

möten mellan varandra är viktigt för att leken ska kännas gemensam och meningsfull. På en 

av förskoleavdelningarna som observationer ägt rum fick barnen efter frukost berätta vad och 

var hen tänkt leka för pedagogen innan barnet lämnade bordet. Detta gav resultatet att barnen 

fick leka mer ostört och en organisation som var mer kontrollerande. Av observationen från 

den andra förskoleavdelningen där barnen inte behöver göra något val såg hon att barnen 

rörde sig mer mellan rummen. Konsekvenserna blev att barnen kunde störa varandras lekar, 

men även i större utsträckning inspireras och söka tillträde till sina kamraters lek. Pramling 

Samuelsson och Sheridan (2016) lyfter att alla i verksamheten, både vuxna och barn, bör 

värna om att skapa möjligheter för barn att vara för sig själv om de önskar det. 

Löfdahl (2004) såg sällan i sina observationer att barnen använde sig av färdigt material i sina 

lekar utan sökte hellre material som med fantasin gick att förvandla. Vygotskij menar enligt 

Löfdahl att förmågan att se ett tings transformerande betydelse är viktigt för de barn som vill 

delta i leken, eftersom det är det som kännetecknar ett lekande förhållningsätt. Tullgren 

(2004) anser att den pedagogiska miljön ofta är utformad med tanke att locka till de lekar som 

pedagogerna finner som lärorika och nyttiga, till exempel hemvrå och affär. 

Eriksson Bergström (2013) har analyserat vilka möjligheter och begränsningar som förskolans 

miljö erbjuder. Miljöer som i mindre utsträckning är statiska och präglade av ett tema 

inspirerar i större utsträckning barn till att förhandla om vad som går att leka i rummet. Rum 

som har ett förbestämt tema begränsar kreativiteten i vad som leks. Det lyfts även fram att den 

fysiska miljöns utformning påverkar hur pedagogerna planerar och formar förskolans miljöer. 
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Lokalerna kan både hindra och främja verksamhetens lärande miljöer. Att kunna ha uppsyn 

över barnen genom fönster i dörrar var något som efterfrågades av pedagogerna, vilket både 

kan ses som ett sätt att skapa kontakt men även en form av kontroll och makt. Observationer 

visade att barn i större utsträckning söker sig till tamburen som rum, där kunde de dra sig 

undan de vuxnas närvaro. Tamburen eller hallen var ett kalt rum vilket gjorde att det fanns 

större utrymme för att konstruera leken efter egna intentioner. Förmågan att kunna 

kommunicera med varandra är viktig för att få en gemensam uppfattning av vad ett redskap 

ska användas till i leken. När pedagoger var närvarande upplevdes barn följa vad som tycktes 

förväntas av dem. Den fysiska miljön kan genom många riktlinjer och regler användas för att 

organisera och kontrollera barngruppen. Det kan vara regler och rutiner som rör vad som får 

eller inte får göras och vem som får eller inte får göra något. Pedagogernas vilja att förstå 

barnens intentioner lyfts också fram som en viktig faktor för lekens kreativitet. 

Tre pedagogiska atmosfärer 
Utifrån Johanssons (2011) insamlade material har det framträtt tre olika atmosfärer. Dessa 

skiljer sig när det kommer till pedagogernas närvaro och vilja att möta barnen i deras egen 

värld samt även när det gäller olika grader av kontroll från pedagogerna.  

Samspelande atmosfär 

Den samspelande atmosfären kännetecknas av att pedagogerna strävar efter ett närvarande 

möte med barnen i barnens världar. Det finns en nyfiken, positiv och flexibel inställning hos 

pedagogerna när de möter barnen i verksamheten. Detta betyder att de vuxna tar en aktiv roll i 

leken så barnen uppmuntras att pröva och får stöd av pedagogerna då barns intentioner ses 

som meningsfulla för leken. Materialet på förskolan är inte låst till olika rum utan är flyttbara 

mellan rummen, vilket skapar möjlighetsrum som beskrivs som en plats som präglas av 

öppenhet och ett inbjudande förhållningssätt. Pedagogerna vill bryta de traditionella tankarna 

om att bus och bråk begränsas i förskolan och inte tillskrivs någon mening.  

Instabil atmosfär 

En instabil atmosfär karaktäriseras av att de vuxna skiftar mellan att vara närvarande i barnens 

värld och hålla en vänlig distans. Det upplevs finnas en stress hos pedagogerna över 

administrativa uppgifter. Det gör att när de fysiskt är närvarande med barnen samtalar de ändå 

med varandra istället för att aktivt delta i barnens lek. Pedagogernas förhållningssätt till 

barnens lek är ofta att inte störa och inta en övervakande roll där de bara deltar kortare stunder 

eller vid konflikter och frågor. Pedagogerna visar starkt både positiva och negativa 

känslomässiga reaktioner vilket gör det svårt för barnen att förstå situationen och den vuxnas 

intentioner. Vid stressade situationer riktar pedagogerna koncentrationen på att ta sig igenom 

situationen, vilket genererar få samtal med barnen. De stressade situationerna påverkas av 

barnantalet och uppstår ofta kring omsorgssituationerna. Pedagogerna vill undvika att det 

uppstår alltför många konflikter under dagen.  

Kontrollerande atmosfär 

En pedagogisk verksamhet med en kontrollerad atmosfär kategoriseras av att de vuxna strävar 

efter kontroll och detta påverkar barnens intentioner. Det finns en vänlig maktutövning och ett 

förhållningssätt där strävan är ordning och struktur. Pedagogerna vill veta vad barnen gör och 

var de är. Gränser och regler blir tydliga och ska följas. Konsekvenser av att inte följa regler 
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kan bli att barnet förlorar tillgången till leksaken eller objektet. Det är de vuxna som vet vad 

som är bäst för barnen, vilket ger ett vuxenperspektiv på verksamheten.  

Läroplanen för förskolans syn leken 
I förskolans läroplans värdegrund och uppdrag står det att  

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

och aktivitet (Skolverket, 2016, s 6).  

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 inomhus 

som utomhus (Skolverket, 2016, s 7).  

Leken tillskrivs ett högt värde för barns utveckling och för lärandet i förskolan. Förskolan ska 

vara en verksamhet som förmedlar värden, normer, ämneskunskaper och samverkar med att 

ge barnen inflytande över sin dag. Läroplanen för förskolan vill att lek ska erbjudas i många 

olika former för att barnens fantasi, samspel och lärande ska stimuleras och utvecklas. Leken 

ska användas på ett medvetet sätt av pedagogerna och strävan ska vara att leken och det 

lustfyllda lärandet genomsyrar förskolans verksamhet. De vuxna ska stötta leken och lärandet 

både genom planering av miljön och i samspelet med barnen (Skolverket, 2016).  

Läroplanen för förskolan lyfter också varje barns rätt att mötas efter individuella behov och 

intressen. En närvarande vuxen är viktigt för att se barnen och möjliggöra att möta varje barns 

egna behov (Skolverket, 2016). Utbildningsdepartementet (2010) har i arbetet med 

revideringen av läroplanen för förskolan 2010 betonat leken som oerhört värdefull för barns 

välmående och lärandet. För att stärka detta hänvisas det till FN:s barnkonvention artikel 31 

om att varje barn har rätt till lek. Min tolkning utifrån läroplanen för förskolan (Skolverket, 

2016) är att lek är en utgångspunkt för förskolans verksamhet och barn har rätt att få uttrycka 

sig på olika sätt. Leken är en uttrycksform för barnet att förmedla upplevelser, tankar och 

erfarenheter 

Teoretisk utgångspunkt 
I detta kapitel av arbetet redogörs det för det sociokulturella perspektivet som är utgångspunkt 

när resultatet analyseras. Jag lyfter relevanta begrepp för arbetets syfte och frågeställningar.  

Förutsättningar för utveckling 
Som en teoretisk utgångspunkt för detta examensarbete har jag valt att använda det 

sociokulturella perspektivet där Lev Vygotskij är frontfigur. Detta pedagogiska perspektiv 

fick stort genomslag under 1980 och 1990-talet. Vygotskijs grundtanke om människans 

individuella utveckling är att den speglar dess omgivning och att miljön har en stor betydelse. 

Ett viktigt verktyg för människan är språket som ger möjlighet att kommunicera med varandra 

men även för att sätta ord på sina egna tankar (Philips, 2014). Språket kan ses som en länk 

mellan att kommunicera med andra och att utveckla sitt individuella tänkande (Säljö, 2011).  

Ett viktigt begrepp inom det sociokulturella perspektivet är den proximala utvecklingszonen 

som syftar på det ett barn klarar med hjälp av till exempel en vuxen eller en kamrat men inte 
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klarar av på egen hand. Barnet kan med hjälp av en vuxen eller en kamrat, utveckla en 

förmåga att genomföra uppgiften själv (Philips, 2014). Askland och Sataøen (2014) betonar 

att dessa utmaningar inte får vara för stora eller svåra, utan de ska vara rimliga för barnet. Det 

är endast det som ligger inom närmsta utvecklingszonen som barnet kan imitera. Philips 

(2014) beskriver att Vygotskij såg att det sociala har en stor vikt för barns beteende, 

kunskaper och färdigheter då barnet influeras och inspireras i samspel med andra.   

Vygotskijs tankar om leken 
Enligt Strandberg (2006) hade Vygotskij en syn på barnen och leken som kunde beskrivas 

som följande 

I leken är barnen inte bara aktiva, de är absorberade. De är inte bara delaktiga, de är 

kreativa huvudpersoner med rätt att experimentera, utveckla och omforma det som finns. 

I leken undersöker de och utvecklar regler, roller, meningar och verktyg (Strandberg, 

2006, s 67).  

Vygotskij såg att barnen i leken vågade anta roller, språk och agerande som låg bortom vad de 

utanför leken inte visste de bemästrade (Strandberg, 2006). Det centrala i leken enligt det 

sociokulturella perspektivet är gemenskapen och att barn genom att leka tillsammans skapar 

sin egen kultur. I leken tolkar och bearbetar barn verkligheten, känslor och upplevelser. Barn 

använder leken i ett meningsskapande syfte och för att få utlopp för sin fantasi. I leken sker en 

internaliseringen där barnen absorberar den kultur med tillhörande värderingar, kunskaper och 

händelser som omvärlden skapat och bearbetar detta för att få en personlig förståelse Löfdahl, 

2004). 

Lärandemiljön 
Enligt Säljö (2011) beskriver Vygotskij människans vilja att möta sin omvärld som en 

medierad aktivitet. Människan använder fysiska och psykologiska artefakter för att öka sin 

förmåga i olika sammanhang, fysiska artefakter är redskap som människan skapat till exempel 

pennan, kniven, och hammaren. Psykologiska redskap används för att tänka och kommunicera 

med varandra och Vygotskij ansåg det vara grundläggande för mötet mellan människor. 

Siffersystem och allra viktigast språket är psykologiska redskap. Säljö (2014) beskriver att 

Vygotskij såg att genom de olika artefakterna medieras vår omvärld till oss människor. Det 

vill säga artefakterna förmedlar och gör omvärlden möjlig att tolka och hantera. Vår omvärld 

erbjuder resurser som tillhör en kultur, vilket i sin tur påverkas av vilka fysiska och 

psykologiska redskap som erbjuds. Medieringen fungera som ett tolkningsfilter som påverkas 

av vår kultur. Kultur innefattar normer, kunskap, fysiska och psykologiska redskap som är 

knutna till en viss kontext, till exempel förskolan. 

Pedagogens roll är att agera som en handledare och betonas som viktig då dess uppgift är att 

skapa förutsättningar för att den proximala utvecklingszonen ska nås. Vygotskijs teori ser 

glädje och lust som grundläggande faktorer för lärande. Pedagogens uppgift är att se var varje 

barns individuella proximala utvecklingszon ligger för att kunna locka till utveckling. 

Vygotskij förespråkade att barnets delaktighet i sitt eget lärande och lärandemiljön i förskolor 

ska präglas av barnens intressen. I lärandemiljön ska möjligheten till många olika aktiviteter 

erbjudas och utstråla inspiration och glädje (Phillips, 2014). 
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Metodologisk ansats och metod  

Denna del av arbetet innehåller metodval för detta arbete, val av förskolor och respondenter, 

genomförandet av undersökningen, reliabilitet, validitet och de forskningsetiska aspekterna 

som arbetet har följt.  

Val av metod 
Backman (2008) skriver att det valet av metod ska baseras på vilket syfte och de 

frågeställningar arbetet har. Mitt syfte är att synliggöra och få svar på pedagogers 

erfarenheter, upplevelser och lärdomar av att organisera den fria leken och hur den påverkar 

verksamheten och barnen . Valet stod därför mellan enkät och intervjuer. Bryman (2011) 

skriver att intervju ger större möjlighet att få ett djupare svar genom att du som intervjuar kan 

ställa följdfrågor. Mitt val av metod föll därför på att genomföra semistrukturerade intervjuer. 

Denna intervjumetod innebär att det finns en flexibilitet att följa respondentens svar men som 

intervjuare kan du förbereda med en intervjuguide som fokuserar intervjun till arbetets tema. 

Metodvalet syftade till att vilja studera och få en djupare förståelse för pedagogers syfte, 

upplevelser och lärdomar kring att organisera den fria leken. 

Val av förskolor och respondenter 
Urvalet av förskolor har inte varit slumpmässigt då det fanns en vilja att hitta ett specifikt 

arbetssätt. Valet av förskolor gjordes genom att fråga klasskamrater ifall de hade kännedom 

om avdelningar som arbetade med att organisera den fria leken. De avdelningar som framkom 

tog jag kontakt med via mail och telefon. Tre respondenter hittades genom detta 

tillvägagångssätt. För att få tag på fler respondenter skickades även en förfrågan ut i 

Facebook-grupperna Förskolan.se, Förskoleupproret och Pedagogiska tips och trix för 

förskollärare. Där fick jag kontakt med en förskolechef som hjälpte mig få kontakt med en 

pedagog som tackade ja till att delta. Det geografiska läget var inte en viktig faktor för mina 

frågeställningar och jag valde därför förskolor som var utspridda på två olika städer i Sverige. 

Valet av pedagog blev slumpvis beroende på vem som fanns tillgänglig när jag ringde. På den 

avdelningen jag fick kontakt med genom Facebook rekommenderade förskolechefen en 

pedagog att göra intervjun med. Det blev därför den pedagogen som deltog. Sammanlagt blev 

det fyra pedagoger från fyra olika förskolor har intervjuats för att få svar på undersökningens 

frågeställning. Antalet intervjuer baserades på den tidsram arbetet skulle göras inom samt att 

det fanns svårigheter att få tag i respondenter. Alla intervjusamtal och hela 

undersökningsprocessen har varit frivilligt att delta i.  

Av de pedagogerna som intervjuats har en varit barnskötare och tre förskollärare, därför har 

valet fallit på att benämna de som pedagoger och inte förskollärare. Tre respondenter har varit 

kvinnor och en respondent var man. Av de avdelningar som har deltagit i undersökningen 

hade tre av dem ca tjugo barn. Den sista avdelningen hade fem barn, med anledningen att det 

fanns specialpedagogiska behov i den gruppen samt ett stort behov av språkligt stöd. En av 

avdelningarna hade åldergruppen 1-5 år medan de andra var äldrebarnsavdelning med åldern 

3-6 år och den avdelning som hade 5 barn var barnen 5-6 år. I genomsnitt var det 3 

heltidstjänster fördelade på 3-5 pedagoger, beroende på om pedagogerna på avdelningen 

arbetade heltid eller deltid.  
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Jag valde även att ge pedagogerna och förskolorna fiktiva namn. Anna arbetar på Äpplet, Eva 

arbetar på Päronet, Lars arbetar på Bananen och Sofia arbetar på Apelsinen. I de exempel som 

det förekommer namn på barn så har även dessa bytts ut för att undersökningen ska följa de 

etiska riktlinjerna.  

Genomförande 
Kontakt togs med förskolecheferna på de förskolor jag fått tips om av klasskamrater med ett 

informationsbrev (Bilaga 1) om att jag skulle skicka ut en förfrågan till pedagogerna på de 

specifika förskolorna. En förfrågan skickades sedan ut till tjugofem pedagoger via mail i form 

av ytterligare ett informationsbrev som vände sig till pedagogerna (Bilaga 2). I det 

informationsbrevet beskrevs undersökningssyfte, de etiska aspekterna samt en önskan om 

återkoppling ett visst datum. Efter några dagar hade jag fått tre återkopplande mail, alla 

tackade nej, då valde jag att ringa till de förskolorna som ännu inte svarat och följa upp 

muntligt. Jag kände att arbetets tidsram var snäv för att vänta på återkoppling via mail från 

resterande. I telefonsamtalet gjordes en kort sammanfattning kring studiens syfte och de etiska 

aspekterna. För att säkerställa att pedagogerna fått all information så skickades 

informationsbrevet till dem igen via mail efter samtalet. I telefonsamtalet bestämde vi tid för 

genomförandet av intervjun och jag ställde frågan om det var okej att ljudinspela intervjun för 

att använda under arbetets gång. Alla respondenter godkände att bli ljudinspelade. En 

intervjuguide (Bilaga 3) mailades ut till de pedagoger som tackat ja för att ge dem möjlighet 

att förberedda sig. Informationen som gavs var att dessa frågeformuleringar fungerade som en 

utgångspunkt inför intervjun och kunde komma utvecklas i flera följdfrågor. 

Intervjuerna genomfördes på respektive pedagogs förskola under dagtid, i ett avskilt rum där 

vi utan avbrott kunde prata. Pedagogerna fick läsa igenom informationsbrevet samt lämna ett 

skriftligt samtycke (Bilaga 4) och det belystes även muntligt om deras rättigheter att de när 

som helst kunde dra sig ur undersökningen. Respondenterna hade även informerats om att de 

skulle bli ljudinspelade och att detta material kommer transkriberas för att efter det raderas. 

Intervjuerna tog mellan 20-25 minuter, vilket var något kortare än jag räknat med men alla 

kändes givande och gav en variation. Då jag angivet längre tid till pedagogerna, kände jag 

heller ingen stress att jag behövde runda av intervjun på grund av tidsbrist. Fokus har under 

intervjuerna varit på respondenten, vilket har gjort att frågorna ställts i olika ordning och 

följdfrågor har baserats på respondentens svar. Alla intervjuer avslutade med att öppna upp 

för pedagogerna att lägga till om de kände att mina frågor missat något. Vid två av 

intervjuerna fick jag en rundtur på avdelningen efter att vi avslutat inspelningen, vilket jag 

verkligen uppskattade då det gav mig en bild av det pedagogerna pratat om i intervjun. 

Databearbetningsmetod 
Efter intervjuerna så avlyssnade jag det inspelade materialet och transkriberade med strävan 

att vara så ordagrann som möjligt, jag valde att plocka bort små ord som inte hade relevans 

för innehållet. Samtalen har spelats upp flera gånger under transkriberingen för att 

transkriberingen ska bli så precis som möjligt. Ljudfilerna raderades efter transkriberingen. 

Transkriberingarna har sedan bearbetats genom att dela upp frågorna för att försöka hitta 

mönster och skillnader i respondenternas svar. För att få en struktur i detta arbete har jag 

arbetat med post-it-lappar med anteckningar på de olika kvaliteter som framkommit. Jag har 
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också antecknat på det utskrivna materialet, med reflektioner kopplade till min teoretiska 

utgångspunkt. Utifrån detta har det sammanställs ett resultat med olika tema. 

Reliabilitet och validitet 
Reliabilitet beskriver vilken tillförlitlighet studien har och mäter om resultatet skulle bli 

detsamma om man upprepade undersökningen eller om resultatet påverkats av tillfälliga 

händelser eller rådande förhållande (Bryman, 2011). Roos (2014) skriver även om att det 

handlar om noggrannheten när forskaren samlat in data samt att den mängd som samlats in är 

tillräcklig för att dra slutsatser av. Som undersökare är det viktigt att strukturera 

undersökningen och intervjuer så att det i största möjliga mån är neutralt från forskarens egna 

förutfattade tankar. När jag genomförde min undersökning utgick jag från samma 

intervjuguide och alla intervjuer gjordes i ett avskilt rum och alla intervjuer ljudinspelades. 

Inspelningen valdes för att fånga pedagogernas egna ord. När jag transkriberade materialet 

lyssnade jag noggrant flera gånger för att få en så exakt utskrift som möjligt. Utifrån 

transkriberingen har jag sammanfattat ett resultat. Min noggrannhet i undersökningen ger en 

ökad reliabilitet. Jag har utgått från samma intervjuguide men följt pedagogernas svar så 

följdfrågorna har varierat vilket ger en negativ påverkan på reliabiliteten. Det är svårt att 

genomföra en intervju på exakt samma sätt som någon annan eftersom följdfrågorna som jag 

ställde var personligt utformade.  

Validitet är ett mått på i vilken utsträckning undersökningen svarar på det syftet arbetet har 

och inget annat. Ger den valda metoden och det insamlade materialet svar på arbetets 

frågeställningar? I min undersökning har jag använt mig av semistrukturerade intervjuer och 

en intervjuguide som varit utformad utifrån arbetets syfte. Då jag hade som avsikt att 

undersöka och få en djupare förståelse för pedagogernas syn på min frågeställning, gav de 

semistrukturerade intervjuerna och intervjuguide gav det möjlighet att fördjupa mig i 

frågorna. Mitt resultat svarar på studiens frågeställningar.  

Generalisering  
Johansson och Svedner (2010) beskriver att generaliserbarheten för en undersökning syftar på 

om resultatet kan gälla i fler sammanhang. Bryman (2011) ser att det som forskare är önskvärt 

att kunna generalisera sin forskning. Det är svårare att generalisera en undersökning som är 

gjord med en kvalitativ metod, så som semistrukturerade intervjuer, än om man använder sig 

av en kvantitativ metod och enkäter. Detta beror på att semistrukturerade intervjuer oftast görs 

med ett mindre antal respondenter och en enskild verksamhet. Min undersökning går därför 

inte att generalisera. 

Etiska principer  
Ett examensarbete ska ta hänsyn till samma etiska principer som vid forskning. För att 

forskare ska vinna förtroende hos samhället och att forskningen ska hålla en hög kvalité bör 

de forskningsetiska principerna följas (Bryman 2011). Det finns olika krav som 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet som ska 

följas under hela studiens arbetsprocess. Kraven överlappar varandra och bildar en helhet. 

Dessa krav finns i syfte för att skydda individen. 
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Informationskravet innebär att forskaren ska informeras om den studie som ska göra. Samtliga 

som medverkar och dess anhöriga ska få information om att medverkan är helt frivillig och du 

som deltagare har rättigheten till att avbryta när som helst (Vetenskapsrådet, 2011). Detta krav 

tog jag hänsyn till när jag skickade ut mitt informationsbrev till pedagogerna, vid 

telefonsamtalen och vid intervjuerna. Mina kontaktuppgifter fanns tillgängliga så att de hade 

möjlighet höra av sig om det uppstod funderingar eller de skulle vilja dra tillbaka sin 

medverkan.  

Samtyckeskravet betyder att respondenterna har rättigheten att ta egna beslut om de vill delta i 

undersökningen eller inte. Skulle undersökningen innefattat intervjuer med barn hade 

samtycke från vårdnadshavare också krävts. Ett samtycke ska baseras på att respondenten får 

information om studiens syfte, hur arbetet följer de forskningsetiska principerna samt att 

deltagandet är helt frivilligt (Bryman, 2011). Pedagogerna fick lämna samtycke att delta i 

undersökningen både muntligt vid bestämmelsen av intervjun samt ett skriftligt samtycke vid 

intervjun. Både skriftligt och muntligt betonades det att de fick dra tillbaka sitt deltagande 

utan att behöva ange orsak både innan, under eller efter intervjun.  

Konfidentialitetskravet är den tredje principen och syftar till att de uppgifter som samlas in 

ska behandlas konfidentiellt och ingen obehörig ska kunna ta del av dem. Det ska värnas om 

att de som deltar i undersökningen är anonyma i redovisningen av undersökningen (Bryman, 

2011). I min undersökning användes inga namn under intervjun, de fiktiva namnen användes 

redan när jag transkriberade och det inspelade materialet raderades efter transkribering. 

Pedagogerna informerade i informationsbrevet om att alla uppgifter skulle behandlas 

konfidentiellt och att pedagogers och förskolors namn är fiktiva i arbetet.  

Nyttjandekravet ska uppfyllas genom att respondenterna informeras om vad det insamlade 

materialet ska användas till och att det ska användas i något annat syfte än det som uppges 

(Bryman, 2011). Det förklarades i informationsbrevet att materialet enbart skulle användas till 

mitt examensarbete och när det var godkänt och publicerat kommer materialet att raderas.  
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Resultat  
Resultatet nedan presenteras utifrån de olika teman som framkommit under bearbetningen av 

materialet. Det framkom olika sätt att organisera den fria leken, en strävan efter det sociala 

barnet, att barnen visade motstånd mot organisationen, pedagogernas förhållningssätt till 

leken och stängda dörrar, samt yttre faktorer som påverkade verksamheten.  Jag har valt att 

använda mig av blockcitat även i resultatdelen för att det ska vara tydligt vad som är hämtat 

direkt från mina intervjuer. När pedagogerna citerar eller lyfter resonemang som de hört från 

barnen så är det markerat med kursiv text i blockcitaten. Alla namn som används på 

avdelningar, pedagoger och barn är fiktiva. Syftet med arbetet är att studera vilka 

erfarenheter, upplevelser och lärdomar pedagogerna har med ett organiserat system av den 

fria leken, vidare vill jag synliggöra vilka konsekvenser det får för barnens lek och 

verksamheten.   

Att organisera den fria leken 
När pedagogerna organiserar den fria leken i verksamheten så använder de sig av olika 

redskap. Avdelningen Päronet använder sig av valkort, där pedagogen väljer ut ett antal kort 

med olika aktiviteter på som barnen sedan får välja mellan. Det görs i turordning och barnen 

placerar sedan det valda valkortet på ett schema på väggen bredvid en bild på sig själva. Alla 

aktiviteter presenteras inte som ett val för barnen, detta beror på tidpunkten på dagen. Om det 

är många barn så vill pedagogerna sprida ut dem på avdelningen och är det färre barn så 

försöker de samla barnen i samma rum. Vill barnen byta aktivitet så vänder de sig till 

pedagogen eller om pedagogen ser att barnen inte har något att göra kan de fånga upp dem 

och vända sig till det schema de använder. Pedagogen plockar då fram nya valkort för barnet 

välja på. Det är pedagogen som styr vilka aktiviteter som finns att välja på för barnen men det 

är barnen som får ta beslutet om vilken aktivitet de vill göra. På avdelningen Bananen 

placerar pedagogerna ut kort på barnen på dörrarna eller så blir barnen tilldelade ett 

aktivitetskort. Här är organisationen alltid styrd av pedagogerna.  

Avdelningen Äpplet använder inga fysiska redskap i sin organisation, utan det förmedlas 

genom att barnen verbalt berättar om sina val eller att pedagogerna förmedlar lekgrupperna 

som skulle användas. Barnen får själva önska aktivitet under förmiddagen och pedagogerna 

avgör då om det är okej eller om de får välja något annat. Beslutet tas utifrån om de tycker det 

är tillräckligt med barn i det rummet eller vid den aktiviteten. Det finns däremot inte ett uttalat 

maxantal för alla rum utan det beror på gruppsammansättningen för just det tillfället. På 

eftermiddagen blir barnen indelade i lekgrupper om två eller tre, där det även ges en bestämd 

aktivitet av pedagogerna. Det är viktigt på Äpplet att aktiviteten ska pågå i minst trettio 

minuter, sen får barnen byta aktivitet men inte lekgrupper. Vilken lek eller aktivitet barnen 

ska ägna sig åt ligger på pedagogen att bestämma, även om barnen får lämna ett önskemål. 

Apelsinen arbetar med aktivitetsstationer där antalet barn som får vara på samma station åt 

gången förmedlas till barnen genom lappar där antalet barn förmedlas i skrift och bild. Barnen 

rör sig sedan på eget initiativ mellan de olika aktiviteterna beroende på vilken aktivitet de 

väljer. Det är alltid barnen som gör valet av aktivitetsstation. Sofia på Apelsinen berättar att 

deras miljöer och aktivitetsstationer har utformats i samråd med barnen. Barnen har fått tycka 

till om antal barn på stationerna och vad som ska lekas var. De använder inte någon form av 
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bokningskort som förflyttas mellan stationer på grund av att Sofia upplevt dilemman av detta 

från tidigare erfarenheter. 

Det framträder att pedagogerna organiserar upp miljön och barnen anpassar sig till detta när 

de gör sina val eller att pedagogerna gör valet av lek åt barnen. Pedagogerna på alla 

avdelningar menar att deras arbetssätt ger en lugnare miljö både för barn och vuxna. Det blir 

mindre spring på avdelningen, mindre konflikter och ljudvolymen sjunker, vilket framhålls 

som önskvärt.  

Det sociala barnet  
Arbetssättets syfte berättar pedagogerna är att bidra till relationsbildning mellan barnen och 

att de ska känna sig trygga med att leka med många av kamraterna i gruppen. Några av 

pedagogerna upplever att om barnen får välja själva så väljer de gärna samma kompis och 

samma aktivitet. Apelsinen skiljer sig från detta då pedagogerna upplever att barnen väljer 

aktivitet efter vad de vill göra och oberoende av vad kompisen valt. Sofia ger mig ett 

exempel,  

Det är liksom inga konstellationer, att ena kan bara leka med en men ingen annan. Utan 

det är mer att nu är jag sugen på att bygga och då kollar man där, Ja det får vara 4 i 

byggen, nu är Kim och Charlie där, ja men det gör inget att det är Kim och Charlie bara 

jag får vara med och bygga. Så det är nog den största fördelen tycker jag (Sofia, 

Apelsinen). 

Vid en av intervjuerna ställer jag frågan om varför de väljer att organisera den fria leken och 

vad pedagogen anser att det bidrog med,  

Korten efter lunchen har vi nog haft i 5 år kan jag tänka mig och det är väl för att man 

ska, barn är ju ganska smarta av sig, så de som inte vill göra något kommer ofta undan 

med att inte göra någonting. Det är väl en orsak till att man har börjat med kort 

överhuvudtaget eller placerar dem utom, sen är det väl att man får leka med olika 

kompisar och lära känna olika i gruppen. För i den fria leken, fria alltså att man delar in 

dem så väljer de alltid den kompisen de brukar leka med (Lars, Bananen). 

Det finns en önskan att barnen inte ska göra ingenting utan ska välja en lek eller aktivitet. 

Lars ser det viktiga i att organisationen av den fria leken bidrar till att barnen leker med olika 

kompisar. Vidare ser Lars att det påverkar leken hur pedagogen sätter ihop barnen i de olika 

rummen. 

Det beror på vilka som är i rummen, stoppar du in, stoppar in och stoppar in, men sätter 

du 4 eller 5 barn i ett rum som erbjuder mer rollek och lite bygg med klossar så har du 

barn som inte är sådana så funkar det inte. Så ofta så försöker man få med någon som är 

lite mer så och kan dra med dem andra i det (Lars, bananen).  

Barnens kompetenser i leken har en betydelse när pedagogerna delar upp barnen i de olika 

rummen. Detta för att barnen ska inspirera och hjälpa varandra men även om barnen önskar 

att byta rum. Pedagogerna anser att det var viktigt att tänka på var de placerar ut barnet för att 

det påverkar gruppkonstellationen.  
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På avdelningen Päronet ligger inte fokuset på att para ihop barnen i nya konstellationen utan 

att ge barnen lugn i leken. Barnen får leka med den kompisen de leker bäst med enligt 

pedagogernas upplevelse. Eva på Päronet lyfter att detta arbetssätt har hjälpt de barn som har 

ett behov av framförhållning att få stöttning i att leka och använda sin fantasi. Hon ger ett 

exempel på en pojke som haft svårt att leka men som med hjälp av valkort fått mer fokus och 

sedan kunnat utveckla leken till exempelvis kreativa byggen. Eva upplevde att denna pojke 

fått ett ökat självförtroende. 

Stationerna och materialet 
Att barnen ska få pröva på olika material som erbjuds av förskolan ses som viktigt och att 

organisationen ger möjlighet att testa på material barnen inte själva skulle välja i första hand. 

De olika stationerna eller rummen är tematiserade av pedagogerna utifrån olika lärandemål i 

läroplanen för förskolan. Det finns bygg och konstruktion, språk och litteratur, matematik, 

kreativt skapande i form av ateljéer, drama och rörelse i form av hemvrå och musikrum. Djur 

och natur integrerades ofta i samband med konstruktionslek. Sofia på Apelsinen beskriver 

syftet med att planera miljön efter de olika lärandemålen är att det upplevs att aktiviteterna 

och samlingen blir ett för snävt forum att hinna lyfta alla lärandemål. En lärandemiljö som 

lockar och är rolig är viktigt för barnens lärande, då den fria leken anses vara där barnen lär 

sig allra mest.  

Det materialet som hör till stationen är i största utsträckningen låst till den stationen. Det finns 

undantagsfall om barnen motiverar varför de behöver det i en annan aktivitet, till exempel för 

att räkna med eller måla av. Anna på Äpplet berättar att när det är få barn kvar stänger de 

vissa rum, då får barnen att ta med det de vill leka med till ett annat rum. På avdelningen 

Päronet är materialet flyttbart då de tycker att det är viktigt att barnen får använda det 

materialet de behöver för att kunna följdfölja sina idéer och utveckla sin fantasi. Sofia på 

Apelsinen beskriver att de i största möjliga utsträckning arbetar med ofärdiga material, så att 

barnen får skapa det de vill leka med utifrån egen fantasi.  

Barn som visar motstånd 
Alla pedagoger ser arbetssättet som mycket fungerande och har svårt att se några negativa 

konsekvenser eller dilemman som uppstått. Med några följdfrågor som fokuserar på om 

barnen inte visar något motstånd så kunde pedagogerna se att det finns tillfällen som barnen 

inte vill följa organisationen. Det kan röra sig om att de inte vill leka med en viss kompis eller 

verkligen vill leka med en viss kompis. Ibland vill de inte leka i ett visst rum eller önskar leka 

där det är alla platser är upptagna. Pedagogerna försöker då agera flexibelt genom att byta 

rum eller aktivitet för barnet eller uppmuntra till att välja en annan station. Detta beror mycket 

på antalet barn som var närvarande på avdelningen den dagen. En dag som det var få barn 

fanns det större möjlighet för barnen att byta eller delta i leken även om det är maxantal i 

rummet eller på stationen. Anna på Äpplet tar även upp att barnen är väldigt medvetna om 

antalet barn som är tillåtna i ett visst rum och kan ibland säga till varandra   

Det får bara vara fyra här, så du får inte vara här (Anna, Äpplet).  

Som pedagog får du då reflektera över vad som leks i rummet, vilka som leker där och vilken 

tid det är på dagen. Är det bara fem barn kvar och det bara finns fyra platser i rummet, så 

måste alla få vara med 
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Ett annat exempel som framkommer är när jag frågar Anna vad det är som avgör att de känner 

att de behöver lekgrupper efter mellanmål.  

Det är nog oftast att man känner att de ändå hoppat ifrån och inte velat vara med den de 

blivit tilldelat. Nu säger jag emot mig själv för jag sa att det fungerar och de vill, men 

någon gång, det finns ju alltid någon gång det inte funkar också. Då känner man, Nä nu 

har de bara sprungit ifrån till sin favoritkompis och gjort annat, det har varit lite rörigt, 

stökigt och då känner vi att vi får göra något. Antingen grupper vi vet fungerar eller 

annat, vi försöker vara lyhörda för gruppen (Anna, Äpplet). 

I detta exempel visar barnen motstånd genom att gå ifrån den lekgrupp de blivit tilldelad av 

pedagogerna. 

Pedagogernas fördelning  
Pedagogerna har som strävan att vara med barnen i rummen eller på stationerna, men belyser 

att det inte finns tillräckligt många pedagoger. Det leder till att pedagogerna ofta deltar i 

starten av leken eller placerar sig där de upplever sig ha uppsikt över flera rum. En av 

pedagogerna upplever även att det var lätt hänt när det är lugnt att de tar tag i andra 

administrativa uppgifter då det är brist om tid för att göra detta annars. Pedagogerna önskar att 

de kunde vara mer närvarande i barnens lek och aktivteter för att kunna ge stöttning till att 

barnen kommer vidare i sitt tänkande och sin utveckling. Att som pedagog bidra med nya 

idéer och utmaningar som tar leken vidare är något som både Sofia på Apelsinen och Eva på 

Päronet belyser som viktigt. Sofia på Apelsinen tar även upp att som pedagog uppmuntra 

barnen att ta hjälp av en kamrat som kan visa hur den tidigare använt materialet för att 

utveckla och inspirera leken. Det ger barnen möjligheten att genom hjälpa varandra stärka sitt 

självförtroende och sin självkänsla.  

Får vi stänga dörren?  
Pedagogerna ställer sig olika till om barnen får stänga dörrarna till rummen när de leker. 

Majoriteten ser att barnen i vissa fall kan få stänga dörrarna, om de frågar om lov och kan 

motivera varför dörren ska vara stängd. Om leken ger anledning till att dörren ska vara stängd, 

till exempel om barnen leker att det är natt, så tycker Sofia på Apelsinen att det är okej. Men i 

största mån tycker hon att dörrarna ska vara öppna, då det ger en mer välkomnande känsla för 

de andra barnen i verksamheten. Avdelningen Päronet har som regel att dörrarna ska vara 

öppna, det är få tillfällen dörrarna får stängas och detta beror på att det hänt kränkande 

incidenter som inte får upprepas. På Äpplet och Bananen så varierar det om barnen får stänga 

dörrarna, pedagogerna ser att det är okej att stänga då de vuxna har möjlighet att ha koll på 

barnen genom fönster in till rummen. Det finns en vilja att ge barnen utrymme att leka i fred 

så länge pedagogerna känner att de kan ha koll genom till exempel fönster.  

En känsla av kaos 
Av erfarenheter såg några av pedagogerna att vissa barn hade svårt att hitta en kompis att leka 

med om dess närmsta kompis inte var där. Vissa barn upplevdes ha svårt att hitta något att 

leka med eller aktivera sig med, vilket ledde till mycket spring på avdelningen. Pedagogerna 

beskriver att innan organisationen gjordes så upplevdes deras avdelningar som kaosartade, 

rörig, ostrukturerade och det uppstod mycket konflikter. Faktorer som att det var små fysiska 

rum och även få rum på vissa avdelningar samt att det var stora barngrupper påverkade 
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upplevelsen att pedagogerna behövde organisera den fria leken. Sofia som arbetar på 

Apelsinen lyfter att många av deras barn går långa dagar på förskolan, det finns då en stor vikt 

i att miljön ska bidra till lugn och få barnen att må bra. Organisationen med aktivitetsstationer 

ser hon bidra till detta.  Pedagogerna upplever att barnen uppskattar organisationen och 

efterfrågar den när det uppstår sammanhang då organisationen inte genomförs, tillexempel vid 

samverkan med andra avdelningar på förskolan. Den struktur och lugn som organisationen 

bidrar med till verksamheten upplevs av pedagogerna som mycket värdefull för alla på 

avdelningarna.  

Analys  
I denna del av arbetet kommer jag analysera resultatet utifrån ett sociokulturellt perspektiv 

och tidigare forskning.  

Att organisera den fria leken - en kulturell kontext  
Säljö (2014) beskriver Vygotskijs syn på en kultur, där en kultur innefattar normer, 

kunskaper, fysiska och psykologiska redskap. De verksamheter som deltagit i undersökningen 

kan jämföras med att det skapas en kultur på förskolan. Att organisera den fria leken genom 

valkort/aktivtetskort, lekgrupper, utplacering av kort på barnen eller aktivitetsstationer skapar 

regler och rutiner för barnen och de vuxna som deltar i verksamheten att anpassa sig till. När 

pedagogerna skapat valkort, aktivitetskort, lappar där det står antal barn som får vara på varje 

station så skapar de fysiska artefakter. Dessa artefakter får barnen använda när de ska leka för 

att möta kulturen på förskolan. Barnen medierar den fria leken genom de olika metoderna för 

uppdelning. Utifrån denna organisation av den fria leken så blir barnen också medvetna om 

vilka regler som gäller, vilka rättigheter och inflytande de har. Hos avdelningen Apelsinen så 

har pedagogerna en strävan att barnen ska få inflytande över verksamheten, de har inkluderat 

barnen i arbete med att skapa organisationen och barnen får aktivt ta egna val under dagen 

utifrån denna organisation. Det finns inga stationer som inte används eller som barnen inte 

kan välja på. Detta till skillnad från avdelningen Bananen där valet alltid är pedagogernas, 

barnens inflytande i organisationen är där minimalt. De olika förutsättningarna för barnens 

inflytande skapar normer som är en del av förskolans kultur. Päronet som arbetar med valkort, 

ger barnen inflytande över sitt val men de valbara alternativen är pedagogstyrda. Pramling 

Samuelsson och Sheridan (2016) menar att en genomtänk verksamhet med rutiner och 

återkommande inslag, skapar en möjlighet för barnen att känna att de har översikt över sin 

dag. Utifrån resultatet kan jag dra slutsatsen, att organisera den fria leken bidrar till rutiner 

och återkommande inslag. Det skapar också olika möjligheter till barns inflytande.  

En annan aspekt är att förskolan ska enligt läroplanen för förskolan, erbjuda många olika 

ämnesdidaktiska kunskaper och ge varje barn möjlighet att få utveckla en nyfikenhet kring 

dessa (Skolverket, 2016) . Pedagogerna i min undersökning tar upp att de ser samling och 

pedagogstyrda aktiviteter som ett snävt forum att hinna med allt detta. De ser även den fria 

leken som det viktigaste forumet för lärande. Genom att pedagogerna medvetet använder 

miljön och skapar möjligheter för barnen att utforska de olika ämneskunskaperna så 

internaliserar barnen ny kunskap genom miljön. Läroplanen för förskolan (Skolverket, 2016) 

beskriver att leken ska användas för lärande och utveckling på ett medvetet sätt av 
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pedagogerna. Pedagogerna på Apelsinen hade resonerat i linje med Vygotskijs tankar om att 

ett tings transformerade betydelse och vill inspirera barnens kreativa förmåga genom att de i 

största utsträckning använder sig av ofärdigt material som barnen får skapa redskap att leka 

med. Det finns till exempel inget färdigt bilgarage, barnen får med byggmaterial skapa ett 

eget garage. Alla avdelningar har stationer eller aktiviteter som har en tydlig koppling till 

läroplanen för förskolan till exempel drama, teknik, naturvetenskap, skapande, språk och 

matematik . Även Tullgren (2004) såg i sin avhandling, att lärandemiljön ofta är utformade 

för att locka till lekar som pedagogerna ser som lärorika. I min undersökning definierar 

pedagogerna lärorika som att utforska de kunskapsämnen som läroplanen för förskolan tar 

upp.  

Det sociala barnet och den proximala utvecklingszonen 
Det finns ett samband med resultatet i min studie och med Vygotskijs tanke om den 

proximala utvecklingszonen (Philips, 2014). Pedagogerna resonerar att det är viktigt för 

barnen att ha en god relation med alla i gruppen och att utveckla kompetenser kring många 

lärandematerial. I leken bearbetar barnen verkligheten, känslor och upplevelser. Med en 

organisation där barnen får möta olika kamrater i leken så influeras den med fler erfarenheter 

och det kan ses som att barnen får en bredare sociala och kulturell förståelse (Löfdahl, 2004). 

Varje barn internaliserar sin omvärld och får en personlig förståelse. Alla barn har med sig 

unika kunskaper och upplevelser in i leken. Dessa kunskaper delas sedan och mellan barnen 

skapas det en ny kultur.  

Pedagogerna ser sin deltagande roll som stöttande och någon som kan ge tips och idéer för att 

barns lek och kreativa förmåga ska utvecklas. Det stämmer in på Vygotskijs syn på 

pedagogen som en handledare som skapar förutsättningar för att barnet ska kunna nå den 

proximala utvecklingszonen (Philips, 2014). Eva på Päronet belyser även att valkorten 

fungerar som ett sätt att stötta leken och ge barnen en fokus som sedan utvecklades till stora 

kreativa byggen men även fantastiskt estetiskt skapande. För de barn som hade svårt att hitta 

koncentrationen och få igång leken fanns ett behov att som pedagog stötta dem in i en lek. 

Med hjälp av den stöttning kunde de egen hand skapa kunskaper om hur de kan leka. Det blir 

en annan aspekt av den proximala utvecklingen och lek, att det inte bara behöver betyda att 

utveckla barns lek utan att ge barn tillträde till att leka. Läroplanen för förskolan (2016) lyfter 

leken som en viktig uttrycksform. Sofias syn på att barnen uppmuntras ta hjälp av varandra 

för att utveckla leken, är även ett sätt uppmuntra att barnen når sin proximala utvecklingszon 

med hjälp av en kompetent vän.  

Lars menar att gruppsammansättningen är viktig när pedagogerna placerar ut barnen, så att de 

ska kunna dra med varandra in i leken. Ett barn som till exempel har stor kompetens för 

rollek, skulle kunna inspirera och stötta barn som inte än utvecklat samma intresse och 

kompetens för denna lek. Eriksson Bergström (2013) ser i sin undersökning om att statiska 

och tematiska rum inte gynnar lekens kreativitet. De flesta avdelningarna i min undersökning 

såg materialet som låst till stationen eller rummet. Det var enbart en avdelning som såg 

möjligheten till kreativitet genom att låta barnen flytta materialet.  
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Pedagoger, dörrar och maktstrukturer 
Löfdahl (2004) såg att ett sätt att kontrollera barnen och verksamheten var att organisera den 

fria leken. Det bidrog till att barnen fick leka ostört men att de i mindre utsträckning inspireras 

av kamraternas lek och söker tillträde till den. Alla de avdelningar som deltagit i min 

undersökning använder den fysiska miljön för att kontrollera och organisera barngruppen 

genom riktlinjer och regler. Det såg Eriksson Bergström (2013) som ett sätt för pedagogerna 

att ha kontroll. Det framkom även att utformningen av den fysiska miljön påverkade hur 

pedagogerna använde sig av miljön. I min studie lyfts det att pedagogerna upplevde ett hinder 

i att avdelningarna var små och utrymmet inte var optimalt disponerat. För många barn i de 

större rummen bidrog till mycket spring och hög ljudvolym, något som inte sågs som hållbart 

varken som lärandemiljö eller arbetsmiljö.  

När det kom till hur pedagogerna ställde sig till att låta barnen stänga dörrarna så varierade 

svaren. Oavsett om de ville att dörrarna skulle vara öppna eller att de fick stängas så ville 

pedagogerna ha möjlighet till att ha koll. Pedagogerna belyste, precis som i Eriksson 

Bergströms (2013) avhandling, att fönster i dörrarna var uppskattade då barnen kunde få 

känslan av att leka ostört men pedagogerna kunde ha koll. Vid mina intervjuer, så använde 

pedagogerna just uttrycken ha koll eller kika in, vilket jag tolkar tyder på mer på en form av 

kontroll och makt än ett sätt att skapa kontakt. På Apelsinen är det ibland okej att stänga 

dörren om barnen önskar det för lekens handling men pedagogerna önskar att det är öppet för 

att alla ska känna sig välkomna. Det hör ihop med att barnen får byta stationer efter egen vilja 

och att barnens val inte ska begränsas av stängda dörrar. På Päronet har de erfarenheter av 

kränkande behandling när dörrar varit stängda. Då de inte är tillräckligt med pedagoger för att 

vara en i alla enskilda rum så ser de öppna dörrar som viktigt i ett förebyggande syfte. Det kan 

ses handla om att ha kontroll men också att värna om varje barns trygghet. 

Barn som visar motstånd 
Anna på Äpplet lyfte ett exempel där barnen använder maxantalet i ett lekrum för att utesluta 

en kamrat ur leken. Detta är ett tydligt exempel på att barnen omförhandlar de vuxnas regler 

och riktlinjer i syfte att skydda leken, vilket Löfdahl (2004) skriver om. Anna beskriver att 

som pedagog är viktigt att se sammanhanget i dessa fall, så att ingen blir utanför och inte har 

någon annan att leka med. Ur ett barnperspektiv finns det en balansgång mellan att känna en 

vilja att skydda den gemenskap som uppstått i leken och släppa in ytterligare en kamrat. 

Skånfors (2013) ser att uteslutning av en kamrat är ett sätt för barn att visa att de behöver egen 

tid eller vill vara i fred med den konstellation som var där från början. Det kan även vara ett 

sätt att för barnen visa ett motstånd mot förskolan som en social och kulturell kontext. Att 

organisera leken genom att dela upp barnen i olika rum som de sedan ska vara i gör att barnen 

inte rör sig på samma sätt mellan rummen. Det skulle kunna minska risken att sätta barnen i 

dilemmat att vilja skydda leken och släppa in en till kamrat, då de i mindre utsträckning ställs 

inför det scenariot.  

Barnen visar även motstånd mot organisationen på andra sätt. Detta sker genom att de blir 

ledsna och bryter ihop, som Anna på Äpplet uttryckte det, när de inte blir tilldelade den 

kamrat eller aktivitet som de önskar. Detta uppstår även på de andra avdelningar, när barnen 

säger ifrån eller fysiska lämnar den aktivitet de blivit tilldelad eller valt. Pedagogerna bemöter 

detta olika. Anna på Äpplet uttrycker att det innebär att de ibland har lekgrupper efter 
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mellanmålet också om barnen lämnat sina lekgrupper och inte följt strukturen och dess regler. 

Eva på Päronet menar att de försöker fånga upp barnen när de bara går omkring, för att låta 

dem göra ett nytt val utifrån nya valkort. Detta kan ses som olika sätt att bemöta barnens 

intentioner.  

Atmosfärer 
Precis som Johansson (2011) så analyseras de olika aspekterna av att organisera den fria leken 

genom valkort, utplacering av kort, aktivitetsstationer eller lekgrupper, som en helhet. Vilka 

faktorer lyfter pedagogerna i sina intervjuer som påverkar varför de vill använda sig av en 

organisation av den fria leken och vilken pedagogisk atmosfär speglar dessa miljöer? Det 

finns faktor i förskolan som pedagogerna upplever påverkar dem och hur de då förhåller sig 

till barnen. Något som belyses under intervjuerna är att de inte är tillräckligt med pedagoger 

för att vara en pedagog i varje rum, vilket leder till att de kan delta en stund för att se till att 

barnen kommer igång är. När pedagogerna väljer sin placering så är det oftast där de känner 

att det finns barn de behöver ha ett extra öga på, där de har uppsikt över flera rum eller går att 

nås snabbast av barnen. Det tyder på en instabil atmosfär, där de vill undvika att det uppstår 

konflikter samt att de intar en övervakande position när de vill ha uppsikt över så stor del av 

avdelningen som möjligt. Sofia på Apelsinen lyfter även att det finns en stress kring de 

administrativa uppgifterna som pedagogerna har, de känner att de måste passa på att ta tag i 

dessa uppgifter när det upplevs som lugnt i verksamheten. Som analysen har påvisat tidigare 

så finns det en strävan efter kontroll inom dessa organisationer, eftersom de vuxna i olika 

utsträckning vill veta vad barnen gör och var de är. Det betyder att det skulle kunna definieras 

som en kontrollerande atmosfär. På Äpplet och Bananen är fallen så är barnens intentioner om 

vad de vill leka och vem de vill leka med, något som pedagogerna bortser ifrån när de skapar 

konstellationer. Det är vad som en kontrollerande atmosfär kategoriseras av. På Apelsinen och 

Päronet får barnen i större utsträckning följa sina intentioner, då de har ett större inflytande 

över valet av lek, antingen genom att få välja på valkort eller rör sig mellan de olika 

aktivitetsstationerna i organisationen.  

Det som gemensamt finns hos alla pedagoger är en strävan efter att samspela mer med barnen 

i deras egen lek. Pedagogerna känner att de begränsas av personaltätheten och att det är 

mycket annat som kräver tid. I de stora barngrupper som är i dagens förskola så ser 

pedagogerna att det blir för intensivt när det är för många i samma rum. Miljön behöver 

organiseras upp och sprida ut barnen för att barnen ska må bra och få ro i leken.  
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Diskussion 
Denna del av arbetet innehåller en diskussion av mitt metodval och mitt resultat i relation till 

tidigare forskning, litteratur och min teoretiska utgångspunkt.  

Metoddiskussion 
Den första svårigheten som jag mötte på var det en låg svarsfrekvens från de pedagoger som 

tillfrågades att delta. Arbetet hade en snäv tidgräns och jag ville ha undersökningsdelen 

genomförd i god tid. Jag tog då kontakt med förskolorna via telefon, gav en kortare 

sammanfattning av min undersökning för att sedan skicka mitt informationsbrev i efterhand. 

Det resulterade i tre semistrukturerade intervjuer med pedagoger från olika förskolor. Att 

använda Facebook som ett forum för att komma i kontakt med avdelningar som arbetade på 

detta sätt, ser jag som givande då undersökningen hade känts för snäv med färre intervjuer än 

fyra. Det materialet som jag fick in ser jag som tillräckligt för att svara på studiens 

frågeställningar. Fler intervjuer hade kanske gett större variation i resultatet men min 

reflektion är ändå att det fanns en variation i svaren hos de deltagande pedagogerna. Mitt 

resultat går inte att generalisera, då det är för få respondenter. Med den variationen som fanns 

i mitt insamlade data så tror jag ändå att verksamheter som organiserar leken på liknande vis 

kan få lärdomar och ges möjlighet till reflektion utifrån mitt arbete.  

Vid genomförandet upplevde jag att det fungerade mycket bra att utgå från en intervjuguide 

som gav mig stöd. Det var första gången jag genomförde intervjuer så det underlättade att 

använda ljudinspelning. Fokus kunde därmed ligga på samtalet och respondenten. 

Pedagogerna var tillmötesgående och svarade på alla mina frågor. Det upplevdes inte uppstå 

någon stress över tiden då jag angivet längre tid än det tog vilket gav mig ett lugn som 

intervjuare. Den förberedda intervjuguiden mailades ut till alla respondenter några dagar 

innan genomförandet av intervjun. Pedagogerna gav positiv respons på att fått intervjuguiden 

innan då de fått tid att reflektera och lyfta frågorna med sina kollegor.  

Hade jag genomfört undersökningen igen så hade jag använt mig av samma metod. Den gav 

mig genom samtal och interaktion med pedagogerna bra material att svara på mina 

frågeställningar. Med arbetets syfte att studera vilka erfarenheter, upplevelser och lärdomar 

pedagogerna har kring att organisera den fria leken anser jag inte att exempelvis enkät eller 

observationer skulle ge samma validitet till arbetet. Det hade däremot varit spännande att 

komplettera intervjuerna med observationer för att få en större inblick i hur pedagogerna 

förhåller sig till barnens lek i praktiken. Vid analysen av vilken atmosfär som arbetssättet 

resulterar i, hade observationer gett en noggrannare analys. I detta arbete fanns tyvärr inte den 

tiden. 

Resultatdiskussion  
Läroplanen för förskolan (Skolverket, 2016) beskriver att barn ska kunna växla mellan olika 

aktiviteter under sin dag på förskolan. Ur ett sociokulturellt perspektiv så hittar jag en 

förklaring till att organisera den fria leken. Mitt resultat visar att barnet får en roll som en 

social aktör och dess sociala kompetens ses som något som ska utvecklas och värnas om. 

Förskolan är en social kontext, att delta i den verksamheten kräver en förmåga att 

kommunicera och interagera med de andra deltagande människorna. Läroplanen för förskolan 

(Skolverket, 2016) lyfter även att en viktig aspekt av lärande sker i samspel, mellan pedagog 
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och barn men även barn sinsemellan. Min reflektion är att läroplanen för förskolan baseras på 

tankar som stämmer överens med Vygotskijs tankar om det sociala som viktigt för lärande 

och utveckling. Pedagogerna berättar att de tagit avstamp i läroplanen för förskolan när de 

format organisationen och lärmiljön. Det gör att jag får en teoretisk förståelse av syftet med 

att organisera den fria leken, då läroplanen för förskolan speglar Vygotskijs tankar.  

Det beskrivs även i läroplanen för förskolan att strävan ska vara att barnen har ett reellt 

inflytande över verksamheten (Skolverket, 2016). Det finns en vilja att inkluderar barnen i 

organisationens uppbyggnad och en tro på barns egen kompetens att välja vad de vill leka. 

Inflytandet sker på de vuxnas premisser, då det är pedagogerna som upprättat organisationen 

av den fria leken. Det framträder också ett vuxenperspektiv på vad barnen ska leka och med 

vem. Här får barnen ett litet inflytande och om de önskar byta så är det de vuxna som avgör 

om och var de får byta till. I en verksamhet där de arbetar på detta sätt under största delen av 

dagen, ser jag att det innebär att barnen inte får något stort inflytande. Det går emot vad 

läroplanen för förskolan betonar om barns inflytande.  

Det väcker funderingar kring varför pedagogerna väljer att använda sig av dessa 

organisationer. Av analysen ses tydliga faktorer som stämmer överrens med den instabila och 

den kontrollerande atmosfären. Det synliggörs yttre faktorer som påverkar verksamhetens 

förutsättningar. Pedagogerna berättar om en önskan att vara mer närvarande, men att 

personaltäthet, den fysiska utformningen av avdelningen och de stora barngrupperna 

begränsar. Det är få timmar det är full personalstyrka och även när alla pedagoger är där så är 

antalet rum alltid fler än pedagogerna. För att barnet ska nå sin proximala utvecklingszon så 

behövs en pedagog som kan stötta för att klara utmaningen. Jag ser en risk att barnet inte når 

sin proximala utvecklingszon om pedagogerna inte har tid att vara närvarande i leken. 

Jag reflekterar kring var möjligheten till vila eller återhämtning finns i dessa organisationer. 

Med tanke på att barnen på vissa avdelningar parades ihop två och två så finns ett syfte att alla 

ska delta. Skånfors (2013) lyfter att barn kan visa motstånd genom att dra sig undan och inte 

ständigt vilja samverka med andra. Pedagogerna som deltog i undersökningen beskrev att de 

hade vila i olika former efter lunchen, men all resterande tid inne var det den organiserade 

leken eller pedagogstyrda aktiviteter. Eva berättade att det genom valkorten går det att välja 

lugn och ro i form av en läshörna. Bananen har ett rum där de har läsvila efter maten, men 

syftet med rummet är att leka där inne när de använder det i uppdelningen då de ställt in 

material där som syftar till lekaktivitet. Pramling Samuelsson och Sheridan (2016) tycker att 

den pedagogiska miljön ska ge möjligheter för barn att vara för sig själva och det är något 

både vuxna och barn borde värna om och se till att det möjliggörs.  

 

Eva berättade om ett exempel med en pojke på avdelningen hon arbetade på,  

De blir mycket lugnare och trygga i sig själva, speciellt ett barn som man såg i början att 

han kunde inte, han visste inte - jag kan inte – han visste inte hur han skulle göra men 

nu ser man riktigt hur han. Till exempel igår, så var det att han gick in i det här 

filmrummet och oj vilken vägbana han hade byggt, helt själv utan att känt att en 

pedagog skulle vara med eller någon kompis. Det är faktiskt väldigt roligt att de börjar 

klara av att ta egna initiativ och sen fantasin, att de fått igång det tänket. 

Det vill jag sätta i relationen med läroplanen för förskolan och förskolans uppdrag.  
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Förskolan ska ge barnen stöd i att utveckla en positiv uppfattning om sig själva som 

lärande och skapande individer. De ska få hjälp att känna tilltro till sin egen förmåga att 

tänka själva, handla, röra sig och lära sig (Skolverket, 2016,s 5). 

Att organisera den fria leken ses fungera som ett sätt att ge stöttning till barn att känna en 

tilltro till sin egen förmåga. Genom valkorten som Päronet arbetade med så ger pedagogerna 

förslag och idéer på vad barnen kan fokusera på i sin lek. Utifrån givna förutsättning kan 

barnen kreativ skapa och leka. Vägen till att leka är olika för alla barn. Det är en viktig aspekt 

att reflektera över, att för vissa barn är det prioriterat att ge dem verktyg att hitta leken och 

bygga en självkänsla. I detta fall kan en styrning av pedagogerna ses som handledning för 

barnets rätt till lek. 

Slutsats 
Fyra pedagoger har delat med sig av kunskaper, lärdomar och erfarenheter med att organisera 

den fria leken. Utifrån de semistrukturerade intervjuerna har jag arbetat fram ett resultat. Det 

har analyserats och diskuterats i relation till det sociokulturella perspektivet och tidigare 

relevant forskning. Arbetssättet får visst stöd i den sociokulturella teorins syn på lärande men 

möter motstånd i tidigare forskning om maktstrukturer och pedagogiska atmosfärer samt 

läroplanen för förskolan. Det finns, enligt mig, flera aspekter som behöver reflekteras över när 

pedagoger väljer att organisera den fria leken. Viktiga perspektiv att reflektera över är barns 

inflytande och barn som behöver återhämtning. Det synliggörs faktorer som har en betydande 

roll för hur pedagogerna agerar och varför de anser det finnas ett behov av att organisera den 

fria leken. Låg personaltäthet och stora barngrupper i kombination med att många barn har 

långa dagar på förskolan berättar pedagogerna påverkar miljön. Av detta arbete tar jag med 

mig att förskolans verksamhet är komplex och det viktiga i att möta varje barngrupp efter 

varje barn i gruppen. Det finns en större medvetenhet hos mig kring maktförhållanden och en 

vilja att arbeta för att möta barnets intentioner. Förskolan ska enligt min tolkning av 

läroplanen (Skolverket, 2016) ge alla barn möjlighet till utveckling, lärande och inflytande.  

Vidare forskning 
När det kommer till att organisera den fria leken i förskolan, så upplevde jag att det inte fanns 

mycket forskning som gjorts det senaste årtiondet. Mitt arbete har undersökt pedagogernas 

erfarenheter, upplevelser och lärdomar kring att organisera leken, vilket ger ett perspektiv på 

området. I vidare forskning skulle det vara intressant att genomföra observationerna för att få 

en uppfattning kring hur det pedagogerna beskriver ser ut i praktiken men även närma sig 

barnens upplevelser.   
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Bilagor 

Bilaga 1 – Informationsbrev till förskolechefen 

Hej!  

Mitt namn är Sara Lerider och jag läser till förskollärare på Karlstad universitet. Just nu 

skriver jag mitt examensarbete om organisation av den fria leken i förskolans verksamhet. Jag 

önskar genomföra intervjuer med förskollärare som arbetar på avdelningar där man använder 

sig av att barnen får ”boka”/blir tilldelade en plats i ett lekrum där platserna är begränsade. 

Undersökning kommer följa forskningsetiska principer där alla får lämna samtycke att delta 

samt att de när som helst under undersökningen kan avbryta sitt deltagande. Allt insamlat 

material behandlas konfidentiellt, alla namn kommer vara fiktiva och kasseras efter att arbetet 

slutförts och publicerats. Jag kommer skicka ut en förfrågan till några av förskollärarna på 

förskolan ***. Vid frågor är du välkommen att kontakta mig via mail eller telefon.  

Med vänliga hälsningar 

 

Sara Lerider 

***********@hotmail.com 

****-****** 
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Bilaga 2 - Informationsbrev till pedagogerna 

Hej!  

Jag heter Sara Lerider och läser till förskollärare på Karlstads universitet. Just nu skriver jag 

mitt examensarbete och har valt att fokusera på organisationen av den fria leken. Jag kommer 

att undersöka arbetssättet att organisera den fria leken genom att barnen får ”boka”/blir 

tilldelad en plats i ett lekrum som har begränsade antal plaster. Med den fria leken syftar jag 

på den tiden inomhus då det inte erbjuds en pedagogstyrd aktivitet. Syftet med studien är att 

synliggöra pedagogers erfarenheter, synpunkter och lärdomar kring organisationen av den fria 

leken och vilka konsekvenser det får för leken och verksamheten.  

Jag kommer att använda mig av enskilda intervjuer som metod för att samla in data till min 

undersökning. Intervjun beräknas ta ca 30-60 minuter och genomföras under vecka 17-18. 

Intervjun kommer att spelas in för att ingen information ska falla bort och allt insamlat 

material kommer att behandlas konfidentiellt. Du som respondent har när som helst under 

intervjun rätt att avbryta eller inte svara på frågor men även efter intervjun dra tillbaka ditt 

deltagande. Materialet kommer då kasseras och inte användas i undersökningen. Ditt namn 

och förskolans namn kommer vara fiktiva och inte gå att urskilja i resultatet. Efter att arbetet 

är slutfört och publicerat på Karlstads universitets forskningsbas – DiVa så kommer all 

insamlad data att raderas. Du är då välkommen att ta del av det färdiga arbetet.  

Om din avdelning använder sig av den beskrivna organisationen med att boka eller bli 

tilldelad plats i ett lekrum och om du kan delta i intervjun så ber jag att du återkopplar till mig 

under vecka 15/16, så att vi tillsammans kan bestämma när intervjun ska genomföras. 

Intervjufrågorna kommer sedan skickas till dig några dagar innan intervjun.  

Med vänliga hälsningar 

Sara Lerider 

Telefon: ****-****** 

Mail: **********@hotmail.com 

 För ytterligare information om examensarbetet kontakta kursansvariga 

Ami Cooper ***.******@kau.se 

  

Susanne Hansson *******@kau.se 
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Bilaga 3 – Intervjufrågor  

De röda frågorna är tänkta som stöd om de inte själva tar upp detta i sin beskrivning.  

Hej! Här kommer ett intervjuschema inför intervjun med mig, Sara Lerider. Tanken är att 

dessa frågor ska fungera som en utgångspunkt med öppenhet för följdfrågor. De röda frågorna 

är tänkta som hjälpfrågor för att få svar på huvudfrågan. Är det något du undrar över eller 

tycker låter konstigt är det bara att höra av dig. 

Med vänliga hälsningar,  

Sara Lerider  
****-****** 
***********@hotmail.com 
 

Vilken ålder har barnen du arbetar med? 

Hur många barn och pedagogerna är ni på er avdelning? 

Kan du berätta om hur ni organiserar den ”fria leken” i er verksamheten? 

 Hur stor del av dagen arbetar ni på detta sätt? Vilka tider/tillfällen? 

 Varför valde ni att arbeta på detta sätt? Vilka faktorer påverkade? Hur såg 
organisationen av denna tid ut innan? 

 Hur väljer barnen rum? Bara genom att säga det? Bokningskort? Scheman? 

 Om det är ni pedagoger som väljer rum till barnen – är det slumpmässigt eller finns 
det ett tänkt syfte med hur ni fördelar barnen? 

Hur ser de olika rummen ut? Hur är de kategoriserad/tematiserade? 

 Hur många rum är det? 
 Vad har avgjort antal barn som får vara i samma rum på en gång? 

  Är de föränderliga och påverkas av barnens intressen? 

 Hur fungerar det med material? Får barnen använda material från olika rum? Väljer 
de ett material som tas med till det valda rummet? Är det bara det material som är 
utplacerat i rummet som finns att använda som redskap i leken? 

Vilka positiva konsekvenser för barnen och verksamheten har du upplevt med att arbeta 
på detta sätt? 
Vilka negativa konsekvenser för barnen och verksamheten har du upplevt med att arbeta 
på detta sätt? 

 Vilka dilemman har uppstått? Hur hanterades dessa? 

Hur fördelar sig ni pedagoger i de olika rummen och varför fördelar ni er på detta sätt?  
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Bilaga 4 – Informationsbrevet och skriftligt samtycke 

 
Hej!  

Jag heter Sara Lerider och läser till förskollärare på Karlstads universitet. Just nu skriver jag 

mitt examensarbete och har valt att fokusera på organisationen av den fria leken. Jag kommer 

att undersöka arbetssättet att organisera den fria leken genom att barnen får ”boka”/blir 

tilldelad en plats i ett lekrum som har begränsade antal plaster. Med den fria leken syftar jag 

på den tiden inomhus då det inte erbjuds en pedagogstyrd aktivitet. Syftet med studien är att 

synliggöra förskollärarnas erfarenheter, synpunkter och lärdomar kring organisationen av den 

fria leken och vilka konsekvenser det får för leken och verksamheten.  

Jag kommer att använda mig av enskilda intervjuer som metod för att samla in data till min 

undersökning. Intervjun beräknas ta ca 30-60 minuter och genomföras under vecka 17-18. 

Intervjun kommer att spelas in för att ingen information ska falla bort och allt insamlat 

material kommer att behandlas konfidentiellt. Du som respondent har när som helst under 

intervjun rätt att avbryta eller inte svara på frågor men även efter intervjun dra tillbaka ditt 

deltagande. Materialet kommer då kasseras och inte användas i undersökningen. Ditt namn 

och förskolans namn kommer vara fiktiva och inte gå att urskilja i resultatet. Efter att arbetet 

är slutfört och publicerat på Karlstads universitets forskningsbas – DiVa så kommer all 

insamlad data att raderas. Du är då välkommen att ta del av det färdiga arbetet.  

Med vänliga hälsningar 

Sara Lerider 

Telefon: ****-****** 

Mail: ***********@hotmail.com 

 För ytterligare information om examensarbetet kontakta kursansvariga 

Ami Cooper ***.******@kau.se  

Susanne Hansson *******.*******@kau.se  

 

Jag har tagit del av informationen gällande studien och lämnar härmed mitt samtycke 

att delta 
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