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Abstract 

The purpose with this study is to increase the knowledge on how preschool teacher´s define 

free play and if that definition can be related to the play that the preschool teacher´s describe 

exists in each preschool. The study is based on semi-structured interviews with four active 

preschool teachers. The results in this study shows that the preschool teacher´s definition of 

free play can be related to Friedrich Fröbel’s definition of free play. The play is based on 

freedom and the children is the ones who decides what they want to play, where and how. Based 

on descriptions from the preschool teacher´s, the play in each preschool have characteristics 

features of free play. The difficulties that the preschool teachers mentioned is lack of time, the 

number of children and how the preschool teacher´s organize themselves at the dailyrutins. The 

preschool teachers think that play is one of the most important thing of children´s growth and 

learning. Process experience, communicate, socials skills, use imagination and to cooperate, is 

some of the words that the preschool teachers use to describe the purpose with play in preschool.  
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Sammanfattning 

Syftet med denna studie är att bidra med kunskap om hur pedagoger i förskolans verksamhet 

definierar fri lek och hur denna definition kan relateras till den lek som pedagogerna beskriver 

utifrån respektive verksamhet. Metodvalet för denna studie var halvstrukturerade intervjuer 

med fyra verksamma pedagoger i Mellansverige. Resultatet i denna studie visar att 

pedagogernas definition av begreppet fri lek kan kopplas till Friedrich Fröbel´s definition av 

detsamma. Det handlar om att leken ska ses som en frihet, där barnen själva får bestämma 

lekens innehåll och utformning. Den lek som pedagogerna beskriver i respektive verksamhet 

har mer eller mindre karaktäristiska drag av den fria leken. Svårigheterna som pedagogerna 

uttrycker är tidsbrist, barngruppens storlek och organiseringen av pedagogerna vid 

rutinsituationer. Leken ses som en viktig del i barnens utveckling och lärande. Begrepp som 

pedagogerna bland annat använder för att beskriva syftet med lek är att barnen får: bearbeta 

erfarenheter, kommunicera, sociala kompetenser, använda fantasi och samarbeta.  
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1 Bakgrund 
Under hela vår utbildning har vi matats med information och litteratur som beskriver hur viktig 

leken är för barn i förskolan. I Skolverket (2016) nämns leken på flera ställen, där det till 

exempel framgår att pedagoger i förskolan ska främja och locka till lek och att leken är en 

bidragande faktor till barns lärande och utveckling. Jag har även sett under mina VFU-perioder 

och när jag har vikarierat i olika verksamheter, vilken betydelse leken har för barnen. I leken 

anser jag att barnen lär sig att samspela med varandra, knyta nya kontakter, bearbeta 

erfarenheter och skapa ny kunskap. Under utbildningen har mitt intresse för leken ökats och jag 

har därför valt att göra ett examensarbete om just detta område.   

Under utbildningen fick vi även ta del av litteratur som beskrev det utvecklingspedagogiska 

perspektivets syn på lek och lärande. Sheridan och Pramling Samuelsson (2016) menade att ett 

lärande endast kunde ske när en pedagog var deltagande och hade planerat ett lärande utifrån 

läroplanen, detta kunde även ske under lekande former. När barnen lekte med varandra utan 

pedagog skedde endast lek, inget lärande. När jag läste detta stycke ställdes jag inför många 

frågor. Detta perspektiv på lek och lärande fick mig att inse att pedagoger inom förskolans 

verksamhet har olika uppfattningar om just lek och lärande, men även andra begrepp som ingår 

i förskolans verksamhet. Lillemyr (2002) menar att vilken uppfattning pedagoger har beror på 

den teoretiska utgångspunkten pedagogen utgår ifrån, vilket avspeglar pedagogens barnsyn, 

kunskapssyn och förhållningssätt. Dessa skillnader finns bland pedagoger även om alla i 

utgångspunkt arbetar efter förskolans läroplan, Lpfö 98.    

Utifrån det utvecklingspedagogiska perspektivets kunskapssyn styrdes mina tankar in på hur 

pedagoger uppfattar den fria leken i förskolan. Hur definierar ett antal pedagoger den fria leken 

och hur kan den definitionen relateras till den lek som pedagogerna beskriver utifrån respektive 

verksamhet. Den fria leken finns ofta med som en stående punkt i den dagliga verksamheten i 

förskolorna och jag är intresserad av vad syftet med den fria leken är. Jag har valt att göra en 

jämförande studie för att tydliggöra hur uppfattningarna ser ut mellan ett antal pedagoger i 

dagens förskolor.  

Vad betyder då begreppet ”fri lek”. Friedrich Fröbel definierar begreppet och menar att den fria 

leken ska präglas av frihet. Barnen ska själva få välja lekens innehåll, vilken miljö och med 

vilka som leken ska ske tillsammans med. Den fria leken sker mellan barnen, men pedagoger 

bör vara närvarande på barnens villkor (Engdahl & Ärlemalm-Hagsér, 2015). Utöver denna 

definition anser jag även att pedagogerna kan vara deltagande i leken, antingen genom att delta 

i leken eller att närvara i rummet på annat sätt.   

Skolverket (2016, s.6) anser att ”Leken är viktig för barns utveckling och lärande” och att 

”Förskolan ska främja lärande, vilket förutsätter en aktiv diskussion i arbetslaget om innebörden 

i begreppen kunskap och lärande”. Min förhoppning är att jag genom denna studie kan bidra 

till en ökad kunskap om diskussioner om lek och fri lek existerar i arbetslaget och vad som sägs. 

I ett arbetslag, anser jag, att pedagogerna bör hjälpa, stärka och förbättra varandra och där är 

den dagliga kommunikationen viktig men även djupa diskussioner om viktiga begrepp eller 

situationer i verksamheten.  

Att göra denna studie anser jag är viktigt för att leken ses som en stor del av förskolan och är 

en viktig del av barnens utveckling. Förhoppningsvis kan denna studie ge en ökad kunskap om 

vilka varierande uppfattningar pedagoger kan ha om detta begrepp och hur det används i deras 
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verksamhet. Har den fria leken ett viktigt inslag i deras verksamhet? Ses den fria leken som en 

viktig del i barnens utveckling och lärande eller ses den endast som ett tidsfördriv mellan två 

planerade aktiviteter? Hur går diskussionerna om det i arbetslaget? 

1.1 Syfte  
Genom intervjuer med fyra olika pedagoger, verksamma i Mellansverige, är syftet med denna 

studie att öka kunskapen om pedagogers definition av begreppet fri lek och hur den fria leken 

används i förskolans verksamhet.  

1.1.1 Frågeställningar 
De frågeställningar jag kommer att utgå från i min studie är: 

- Hur definierar pedagogerna fri lek? 

- På vilket sätt kommer den fria leken till uttryck i verksamheten, enligt pedagogerna? 

- Vad anser pedagogerna är syftet med fri lek i deras verksamhet? 
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2 Forsknings- och litteraturgenomgång 
I detta kapitel kommer jag redogöra för tidigare forskning och övrig litteratur som har betydelse 

för denna studie. Kapitlet börjar med en teoretisk överblick över ämnet lek och kommer sedan 

övergå till annan forskning. Kapitlet avslutas med en sammanfattning av forsknings- och 

litteraturgenomgången i relation till studiens syfte.   

2.1 Teoretisk genomgång av lek  
Under den senare delen av 1900-talet har synen på barn förändrats. Barnet i förskolan har gått 

från att ses som ett objekt till att istället ses som ett subjekt, där barnet ses som kompetent och 

aktiv i sitt egna lärande (Lillemyr, 2002). Att synen på barn har förändrats menar Askland och 

Sataøen (2014) beror på att de tidigare teorierna har ersatts av andra teorier och ny forskning. 

Tidigare hade man en generell syn på barn där fokus bland annat låg på stadier. Under senare 

delen av 1900-talet har dessa teorier ersatts av teorier som istället satte fokus på kultur, social 

och personlig kompetens. Detta skifte förändrade även synen på barns lek (Lillemyr, 2002).  

2.1.1 Tre teorier, tre varierande syner på lek 
De tre teoretiker som kommer nämnas i detta avsnitt är Erik H Eriksen, Jean Piaget och L. S. 

Vygotskij. Sammanfattningsvis kan man se att synen på barn, hur ett lärande uppstår och vad 

syftet med lek är skiljer sig mellan dessa tre pedagoger och teoretiska perspektiv, det finns både 

likheter och skillnader. Både Eriksen och Piaget har en generell syn på barns utveckling och 

delar in den i stadier, eller i Eriksen´s fall, kriser (Lillemyr, 2002). Lillemyr (2002) menar att 

dessa stadier eller kriser kommer i en bestämd ordning och är beroende av de tidigare 

stadierna/kriserna. Vygotskij däremot ansåg att barns utveckling beror på den miljö och de 

interaktioner som barnet omges av. 

Eriksen hör till det psykodynamiska perspektivet, där han intresserar sig för individens 

personlighetsmässiga utveckling. Fokus hamnar på jagets behov och strävan mot att skapa sig 

en egen identitet och att försöka bevara den. Identitetens utveckling sker i samspel mellan 

barnet och individer i närmiljön. I dessa samspel anser Eriksen att barn hamnar i kriser (stadier), 

dessa kriser är utgångspunkten för identitetsutvecklingen. Till följd av dem kan barn under de 

första åren utveckla ångest. Eriksen anser att leken är viktig i individens psykosociala 

utveckling. Han menar att barnen kan använda sig av leken för att ta sig igenom de kriser som 

de möter (Lillemyr, 2002).  

Piaget är en pedagog som ses som en utav grundarna till det kognitiva perspektivet. Piaget 

intresserade sig för individens intellektuella utveckling. Vilket innebär den process som sker 

med våra tankar, kunskaper och erfarenheter men även minne och perception (Lillemyr, 2002). 

Piaget såg ett förutsägbart mönster mellan barn i samma ålder, han menade att barn tänkte eller 

inte tänkte på likartade sätt inom samma åldersgrupp (Halldén, 2011). Utifrån denna tanke skap-

ade Piaget sin stadieteori, vilken är indelad i fyra stadier och sträcker sig från när barnet är 

nyfött tills barnet är vuxen. I varje stadie sker en interaktion med omvärlden, där individen lär 

sig att hantera nya kunskaper om omvärlden, men även bygga vidare på de kunskaper man 

erövrat i tidigare stadier (Phillips & Soltis, 2014). Utifrån dessa stadier kan man även tolka hur 

barns lek förändras genom åren (Lillemyr, 2002). Lillemyr (2002) menar att leken ändrar ka-

raktär inom stadierna, där leken utvecklas allteftersom barnet får mer kunskap om sin omvärld 

men det beror även på de mentala förmågor som barnet utvecklar.  
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Vygotskij, grundare till det sociokulturella perspektivet, ansåg att individer får ny kunskap i 

alla sociala sammanhang och den kulturella kontexten är avgörande för vilken kunskap som 

individen får (Strandberg, 2009). Vygotskij ansåg att individer använder sig av redskap för att 

hantera världen, och det är genom hanterandet av redskapen och den sociala interaktionen det 

sker i som ett lärande uppstår. De redskap som Vygotskij nämner är fysiska och intellektuella, 

där språket anses som det viktigaste intellektuella redskapet (Säljö, 2014). Säljö (2011) menar 

att det är genom språket som individerna kan kommunicera och dela med sig av erfarenheter, 

vilket leder till ett nytt lärande.  

Lillemyr (2002) beskriver skillnaderna på lekens betydelse för barns utveckling och lärande 

utifrån de tre perspektiven. Alla tre pedagoger anser att barnen använder sig av erfarenheter i 

leken, men vad det leder till skiljer sig åt inom teorierna. Eriksen anser att barnen bearbetar 

kriser, problem och eventuell ångest i leken. Förutom att leken utvecklar individens egna iden-

titet menar Lillemyr (2002) att leken även bidrar till individens sociala utveckling, där barnet 

lär sig att samspela. Vygotskij anser däremot att barnen bearbetar erfarenheter tillsammans, gör 

dem hanterbara och skapar ny kunskap i leken. Leken är en sociokulturell interaktion mellan 

barn, där ett lärande uppstår. Enligt Jensen (2013) anser Piaget att det inte uppstår något nytt 

lärande i leken. När barn leker använder de sig av sina erfarenheter, sådant som de redan kan. 

Enligt Lillemyr (2002) använde Piaget begreppet assimilation, att individer använder sig av 

sina erfarenheter och kunskaper för att hantera och förstå omvärlden. Piaget menade att ett nytt 

lärande endast kunde uppstå vid imitation, när barn till exempel imiterar andra, sådant som de 

inte själva har erfarenheter eller kunskaper om sedan tidigare. Vidare menar Lillemyr (2002) 

att Piaget anser att lek och imitation är nödvändiga för barnets intellektuella utveckling.   

2.2 Pedagogers varierande teoretiska utgångspunkter i 
relation till verksamheten  

Johansson (2004) menar att synen på barn och syn på lärande även skiljer sig åt mellan 

pedagoger. Dessa skillnader är avgörande för hur verksamhetens atmosfär, pedagogers 

förhållningssätt och arbetssätt i verksamheten utvecklas, vilket i slutändan påverkar barnens 

möjligheter till lärande och utveckling.  

Askland och Sataøen (2014) nämner att de psykologiska teorierna, såsom Eriksen och Piaget, 

förr präglade förskollärarutbildningen till viss del. Som jag tidigare nämnt, förklarar dessa 

teorier barn på en generell nivå, helt oberoende av tid och rum. Askland och Sataøen (2014) 

menar att man inte kan se på dagens barn genom dessa teorier, utan man ska se barn utifrån den 

samlade kontext och det sociala sammanhang som barnet befinner sig i. Även Skolverket (2016) 

förtydligar att pedagoger ska se till varje barns behov och intressen och ta hänsyn till den 

livssituation och de erfarenheter barnet har.  

I studien som nämns i den vetenskapliga artikeln Johansson (2004) ser författaren ett samband 

mellan pedagogers barnsyn och kunskapssyn och den atmosfär som råder i verksamheten. 

Syftet med studien är att ta del av de pedagogiska möten som sker i verksamheten och få syn 

på pedagogers arbetssätt och förhållningssätt i arbetet med de yngre barnen i förskolan. 30 

förskolor deltog i studien och Johansson (2004) använde sig av både intervjuer, observationer 

och enkäter. Istället för ett individuellt deltagande har Johansson (2004) fokus på hela 

arbetslagets barnsyn och kunskapssyn. Studien utgår från Merleau-Ponty´s teori om livsvärldar 

där Johansson (2004) belyser begreppet intersubjektivitet som ett viktigt begrepp relaterat till 

denna studie. Intersubjektivitet betyder att individer går in i varandras livsvärld, individerna 
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kommunicerar, delar erfarenheter och tillsammans skapar de en helhet. Johansson (2004) menar 

att det är just intersubjektivitet som sker vid de pedagogiska mötena mellan barn och pedagog. 

Som pedagog bör man vara medveten om de möten som fungerar och när möten mellan två 

livsvärldar inte fungerar. Johansson (2004) anser att intersubjektivitet är en viktig förutsättning 

för att ett lärande ska uppstå.  

Den atmosfär som framträde i verksamheten berodde till stor del på pedagogernas barnsyn och 

syn på lärande. Inom varje tema framträdde tre underkategorier, som i relation till varandra 

skapar en verksamhet som Johansson (2004) mött i sin studie.  

 

Verksamhetens atmosfär Pedagogens barnsyn Pedagogens kunskapssyn 

Samspelande atmosfär Barn som medmänniska Tilltro till barns förmåga 

Instabil atmosfär Vuxna vet bättre Avvakta mognad 

Kontrollerande atmosfär Barn är irrationella Straff och belöning 

 

I den samspelande atmosfären, där pedagogen utgår ifrån barnets intresse och ser barnet som 

en aktiv deltagare i sitt egna lärande, menar Johansson (2004) att pedagogerna skapar 

möjligheter till att gå in i barnens livsvärld. I den kontrollerande atmosfären, där vuxna anser 

att barn inte har några intentioner med sina handlingar och använder sig av hot och belöning 

för att ett lärande ska ske, bygger på en relation med avstånd mellan pedagog och barn. 

Pedagogen ser barnet som passiv i sitt lärande och anser att de vuxna ska överföra all kunskap. 

Den instabila atmosfären ses som ett mellanting mellan de två andra, även här ses barnet som 

en passiv mottagare men lärandet utgår ifrån barnets mognad. Där pedagoger anser att lärande 

sker efter mognad eller genom straff och belöning uppstår ett avstånd och intersubjektiviteten 

uteblir mellan barn och pedagog. Pedagogerna ser inte till barnen som egna subjekt, utan har 

en syn på barn på generell nivå (Johansson, 2004). Johansson (2004) menar att i arbetet med de 

yngre barnen i förskolan är intersubjektivitet en nödvändighet för att skapa de bästa 

förutsättningarna för att ett lärande ska ske.   

Eftersom Johansson (2004) riktar in sig på hela arbetslagets perspektiv, framkommer inte varje 

pedagogs individuella syn utan det är arbetslagets karaktäristiska syn som framförs. Under 

observationerna ser Johansson (2004) skillnader mellan pedagogernas handlande, både 

beroende på situation och barn. Men hon tydliggör även att vissa arbetslag hade en tydlig vision 

och hade samma arbetssätt och förhållningssätt i verksamheten. Dessa skillnader anser 

Johansson (2004) beror på arbetslagets systematiska diskussion om begreppen barnsyn och 

kunskapssyn. Hon menar att alla arbetslag diskuterar dem, men de arbetslag där diskussionerna 

skedde systematiskt och i olika sammanhang hade tillsammans utvecklat gemensamma 

strategier och förhållningssätt. Även Lillemyr (2002) belyser vikten av att arbetslaget diskuterar 

tillsammans, detta för att skapa en gemensam vision och visa en enad front utåt, både i 

barngruppen och mot vårdnadshavare. Enligt Skolverket (2016) anses denna diskussion om 

begreppen kunskap och lärande, som en del av förskolans uppdrag. Diskussionen leder i sin tur 

till att främja barnens lärande. 

Barnsyn, kunskapssyn och syn på lärande, menar Lillemyr (2002) skapar en pedagogisk 

grundsyn. Den pedagogiska grundsynen påverkar hur man ser på barn, fostran, barns lek och 

lärande. Lillemyr (2002) menar att alla individer som arbetar med barns fostran, har en 
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pedagogisk grundsyn. Vissa pedagoger är mer medvetna om den än andra. En pedagogisk 

grundsyn kan relateras till ett teoretiskt perspektiv, innehållande begrepp och en förståelse för 

fostran och lärande (Lillemyr, 2002). Utifrån de atmosfärer som Johansson (2011) såg i sin 

studie framträdde konstruktivism, behaviorism och mognadsteori.  

2.3 Vad är lek?  
Att definiera vad lek är anser Lillemyr (2002) är en svårighet. Leken kan ses på många olika 

sätt beroende på vilket perspektiv som leken ses genom. Askland och Sataøen (2014) menar att 

leken får varierande syfte och betydelser för barn beroende på det teoretiska perspektivet. Att 

komma fram till en definition på begreppet lek, som överensstämmer med alla teoretiska 

perspektiv är svårt. Lillemyr (2002) anser att det beror på att leken berör hela barnet.  

Jensen (2013) menar att leken ska vara lustfylld och spontan och själva processen, leken, ska 

vara viktigare än produkten. Lillemyr (2002) beskriver även leken som en viktig aktivitet för 

alla barn. När barn befinner sig i leken utvecklas deras sociala förmågor. Barnen samspelar med 

varandra, kommunicerar och får möjlighet till att ta del av andras perspektiv.  

Knutsdotter Olofsson (2003) beskriver leken som en som-om värld, en värld som barnen skapar. 

Det som sker inom leken är inte på riktigt, det som görs och sägs sker endast i som-om världen, 

avskild från verkligheten. I leken får barnen möjlighet till att förhålla sig till verkligheten och 

gå in i en roll. Inom leken finns leksignaler, Knutsdotter Olofsson (2003) menar att med hjälp 

av dessa signaler vet barnen om det som sker är lek eller verklighet. Leksignaler kommer till 

uttryck i både mimik, röstläge, kroppsspråk och tal. Förutom att förhålla sig till leksignaler 

behöver barnen även följa lekregler. Reglerna och signalerna skapar en ram för leken, de barn 

som går in i leken behöver följa dessa regler ända tills barnet väljer att avbryta leken 

(Knutsdotter Olofsson, 2003).  

Barnens erfarenheter och upplevelser är utgångspunkten i leken, men även föremål, leksaker 

och den miljö barnen befinner sig i (Knutsdotter Olofsson, 2003). Knutsdotter Olofsson (2003) 

menar att barnen genom leken får möjlighet till att förändra den upplevda situationen efter 

barnens egna intentioner och tycke. I leken tränar barnen upp sin föreställningsförmåga, fantasi 

och kreativitet. Miljöer, föremål och leksaker i relation till erfarenheter, väcker associationer 

inom barnet och skapar möjligheter till en lek. Skolverket (2016) anser att verksamheten och 

den miljö som finns ska utgå från barnens intressen och erfarenheter och locka barnen till att 

leka och utforska. Genom leken får barnen möjlighet till att bearbeta erfarenheter och 

upplevelser men det är även där barnen erövrar kunskap.  

Enligt Lillemyr (2002) är det vanligt att leken delas in i lekformer. Lekformerna utgår ifrån 

stadieteorier, där man anser att leken utvecklas i samband med ålder. Lekformerna som Lillemyr 

(2002) nämner är: funktionslek, rollek, regellek, rörelselek och konstruktionslek. Utöver dessa 

nämner även Mjaaland Heggestad (2014) symbollek, projicerad lek och imitations lek. Hon 

benämner alla dessa lekar som olika former av dramatiska lekar, som alla är någon form av 

låtsaslek.  

Lillemyr (2002) anser att leken har en central roll i förskolans verksamhet och han nämner tre 

anledningar till varför leken är viktig inom förskolan.   

- Pedagoger och andra vuxna kan genom observationer av lek, få ny kunskap om barn 

och om lekens betydelse för barn.   
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- Barn får bearbeta erfarenheter, utforska och använda fantasin. Leken leder till att barn 

får en större kunskap om sig själv.  

- Barn får möjlighet till att socialisera sig genom leken. 

2.4 Fri lek  
Engdahl och Ärlemalm-Hagsér (2015) utgår från Fröbel´s definition av fri lek. Han menar att 

lek ska ses som en frihet, barnet ska ha kontroll över leken och själv få välja dess innehåll och 

utformning. Synen på pedagogers deltagande i den fria leken varierar. Engdahl och Ärlemalm 

(2015) menar att en del pedagoger anser att den fria leken ska vara helt fri från pedagoger medan 

andra anser att pedagoger bör vara aktivt närvarande och finnas till för barnen vid behov. Utan 

pedagogers deltagande kan barnen skapa maktordningar vilket kan leda till att barnen utesluter 

andra barn från leken. Även Knutsdotter Olofsson (1996) har erfarenheter av den delade åsikten 

om pedagogers deltagande i den fria leken. Hon beskriver även att pedagoger inte vill störa 

barnen i leken, utan endast går in i leken för konflikthantering.  

I den studie som nämns i Knutsdotter Olofsson (1996) har författaren tillsammans med 

pedagoger på en avdelning försökt få barnen att leka mer, främst låtsas lekar och under längre 

perioder. I studien skulle pedagogerna använda sig av en lekpedagogik som, under studiens 

gång formulerades till den fria lekens pedagogik av Knutsdotter Olofsson (1996). Studien 

genomfördes av observationer i barngrupp, där syftet var att se leken ur barnets perspektiv. 

Knutsdotter Olofsson (1996) menade att det var innehållet i leken utifrån barnets perspektiv 

som var det viktigaste och för att komma åt den informationen var hon själv tvungen att delta, 

för att komma nära barnen.  

Vid studiens början infördes tre principer som pedagogerna på avdelningen skulle arbeta efter 

gällande lek: ge tid för lek, inte onödigtvis störa barn som leker och att ofta delta i barnens lek. 

Istället för att ha flera planerade aktiviteter och rutinsituationer under dagen hade avdelningen 

endast två, en samling och lunch med efterföljande vila. Mellanmålet ställdes fram på 

avdelningen och barnen fick själva ta sig när det passade dem. Genom att ge tid för lek skedde 

det per automatik att pedagogerna inte behövde störa barnen i leken i lika hög grad som tidigare. 

Pedagogerna blev även mer delaktiga i barnens lek, antingen genom att samspela tillsammans 

med barnen eller genom att sitta bredvid och finnas till, för att eventuellt stödja barnen i leken, 

utmana eller ge förslag (Knutsdotter Olofsson, 1996). Knutsdotter Olofsson (1996) menar att 

pedagogerna även fick möjlighet till att påverka barnen, förtydliga och förklara genom 

deltagandet i leken. Pedagogerna i studien märkte på barnen hur de stärktes genom all lek de 

upplevde. I leken gick barnen in i en roll och klarade av sådant de tidigare inte skulle gjort. 

Strukturen inom arbetslaget förändrades, en pedagog ansvarade för de praktiska uppgifterna 

medan resten av pedagogerna satt ner med barnen och var närvarande i leken. Till följd av detta 

upplevdes barngruppen lugnare, även pedagogerna och barngruppen blev mer sammansvetsad 

(Knutsdotter Olofsson, 1996). 

Knutsdotter Olofsson (1996) anser att en verksamhet innehållande till största del vuxenstyrda 

aktiviteter passiviserar barnen. Barnen väntar på pedagogernas tillsägelser för vad som ska 

hända härnäst och eftersom barnen inte själva tar egna initiativ försummas barnens förmåga till 

kreativitet och fantasi. I den fria pedagogiken är det mindre vuxenstyrda aktiviteter och till stor 

del barninitierade aktiviteter. Leken avbryts inte i onödan, dagens planering är flexibel och det 

är utifrån barnens intressen som aktiviteterna sker. Lillemyr (2002) anser i sin tur att både 

barninitierad och vuxeninitierad lek är viktig inom förskolan. Leken är viktig både för det 

individuella barnet men leken är även ett viktigt verktyg vid lärandesituationer. I förskolans 
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läroplan finns riktlinjer och strävansmål angående lek, som pedagoger ska sträva mot. Leken 

ses som en viktig del i barnens utveckling och lärande och leken främjar även barnens fantasi, 

kreativitet, samarbetsförmåga och förmåga att lösa problem (Skolverket, 2016). Pedagoger ses 

som en viktig deltagare i barnens lärande och Skolverket (2016) menar att pedagogen ska se till 

varje barns bästa och vara involverade i de samspel som sker i verksamheten.   

2.5 Lek och lärande 
Enligt Skolverket (2016) ska lärande ske på ett lekfullt sätt. Pedagogerna i verksamheten ska 

utifrån barnens intressen skapa möjligheter för lek och lärsituationer där barnen kan utmanas. 

Förutom leken, ses samspel som en viktig del i lärandet. Pedagogerna ska engagera sig i 

samspel både med hela barngruppen men även med det enskilda barnet. Både Pramling 

Samuelsson och Johansson (2006) och Broström m.fl. (2015) har i sina studier fokus på barns 

lärande: lek och lärande i relation till varandra respektive pedagogers syn på barns lärande.  

Pramling Samuelsson och Johansson (2006) har i sin studie undersökt relationen mellan lek och 

lärande i vardagliga situationer. Syftet med studien var att undersöka hur stor del lärande som 

fanns i leken och hur stor del lek som fanns i lärandesituationerna. Genomförandet av studien 

gjordes genom videoobservation av två olika situationer i verksamheten, där samspelet mellan 

barn och pedagog stod i fokus. Den ena situationen skedde vid matbordet medan den andra 

situationen skedde under fri lek. Situationerna var inte planerade utan skedde naturligt mellan 

barn och pedagog, både utifrån barnens initiativtagande men även av pedagogerna. I denna 

studie riktades fokus mot pedagogernas tillvaratagande av barnens initiativ i situationerna som 

observerades. Pramling Samuelsson och Johansson (2006) menar att pedagogerna har en viktig 

roll i barnens lek men även i deras lärande. Det behöver vara ett ständigt givande och tagande 

mellan barn och pedagog men även mellan barnen för att det ska ske ett lärande. Utifrån studiens 

teoretiska utgångspunkt, Merleau-Pontys livsvärlds teori, visar Pramling Samuelsson och 

Johansson´s (2006) studie att det fanns både lek och lärande i de båda situationerna som 

observerades. Barn och pedagog tar del av varandras livsvärld, det sker ett utbyte av kunskap 

på ett lekfullt sätt och författarna ser även att barnen försöker skapa sig en förståelse av den nya 

kunskapen i relation till egen erfarenhet. 

I artikel Broström m.fl. (2015) har författarna undersökt pedagogers uppfattningar om barns 

lärande i förskolan. Studien genomfördes i flera länder, där Sverige var ett utav dem. Deltagarna 

fick ta del av en enkät innehållande 4 frågor, med förutbestämda svar. Resultatet visar att lek, 

interaktion med andra barn och vuxna, möjlighet till olika aktiviteter och stöd från pedagogerna 

ansågs som viktiga faktorer för barns lärande. Situationer som bidrar till barns sociala förmåga 

och situationer som utgår från barns initiativ ansåg de svenska deltagarna var de viktigaste 

situationerna som karaktäriseras som lärande. Fri lek och lek där barn och vuxna interagerar 

tillsammans kom på tredje respektive fjärde plats. Att leka med andra barn, sågs som den 

viktigaste aktiviteten för barns lärande. Även att barn får se vad andra barn gör/säger och vad 

vuxna gör/säger sågs som viktiga aktiviteter.   

Broström m.fl. (2015) såg ett samband mellan lek och förskolans läroplan. Lek är ett 

väletablerat begrepp i de deltagande ländernas läroplan och ses som en viktig del i barns 

utveckling och lärande. I Broström m.fl. (2015) ansågs även lek som en av de viktigaste 

aktiviteterna för barns lärande. 
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2.6 Sammanfattning av forsknings- och 
litteraturgenomgången 

I relation till studiens syfte ”pedagogers definition av begreppet fri lek och hur den fria leken 

kommer till uttryck i verksamheten”, kommer här en sammanfattning av forsknings- och 

litteraturgenomgången.  

Det teoretiska perspektivet som pedagogen utgår ifrån är avgörande för pedagogens barnsyn, 

kunskapssyn och syn på lek, vilket i slutändan påverkar hela verksamheten (Lillemyr, 2002; 

Johansson, 2004). Både Johansson (2004), Broström m.fl. (2015) och Pramling Samuelsson 

och Johansson (2006) såg i sina studier att den teoretiska utgångspunkten som deltagarna i 

studien hade påverkade resultatet. Johansson (2004) och Pramling Samuelsson och Johansson 

(2006) anser båda att pedagogernas barnsyn och kunskapssyn är avgörande för att situationer 

där lärande sker ska uppstå i verksamheten. Pramling Samuelsson och Johansson (2006) anser 

även att det är avgörande för att situationer där lek och lärande samspelar ska uppstå.   

Det som karaktäriserar lek är att barnen skapar en som-om värld, där verkligheten avskärmas 

(Knutsdotter Olofsson, 2003). Leken ska vara lustfylld och ske på barnens initiativ och den 

anses vara viktig för barns lärande (Jensen, 2013; Lillemyr, 2002). I leken får barnen möjlighet 

till att bearbeta erfarenheter och med hjälp av miljö, föremål och redskap är dessa faktorer 

utgångspunkten för lek (Knutsdotter Olofsson, 2003). Utifrån förskolans läroplan ses leken som 

en viktig del i barnens lärande och utveckling (Skolverket, 2016). Skolverket (2016) menar att 

barnen får möjlighet till att utveckla sin fantasi och kreativitet i leken, men även sina sociala 

förmågor. Verksamheten ska även locka till lek och utgå från barnens intressen. Pramling 

Samuelsson och Johansson (2006) anser att pedagogen har en viktig roll i barnens lärande, där 

lärandet ska ske lekfullt men även att pedagogen ska ta tillvara på barnens initiativ. Även 

Broström m.fl. (2015) ser i sin studie att bland annat lek, samspel med andra och stöd från 

pedagoger anses som viktiga situationer för barns lärande. 

Fri lek sker under barnens initiativ. Barnen har kontroll över lekens innehåll, utformning och 

miljö (Engdahl & Ärlemalm-Hagsér, 2015). Inom den fria leken ska pedagogerna vara 

närvarande, där de både kan delta i leken eller närvara i samma rum, men där deltagandet sker 

på barnens villkor (Knutsdotter Olofsson, 1996). Knutsdotter Olofsson (1996) menar att 

pedagogernas närvaro gör barngruppen lugnare, pedagogerna får en inblick i vad som händer i 

leken och kan finnas till som stöd för barnen. De tre principer som Knutsdotter Olofsson (1996) 

använde i sin studie: ge tid för lek, inte onödigtvis störa barn som leker och att ofta delta i 

barnens lek, är grundstenar inom den fria leken.  
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3 Teoretisk utgångspunkt 
Min analys av datainsamlingen i detta arbete kommer att utgå från Lev S. Vygotskij´s 

sociokulturella perspektiv. Avsnittet kommer att utgå från Säljö (2014; 2011) och Strandberg´s 

(2009) tolkning av Vygotskij´s teori men även Jensen (2013) och Lindqvist (1997) tolkning av 

Vygotskij´s lekteori. Vygotskij har haft en stor betydelse för dagens utvecklingspsykologi och 

pedagogik (Säljö, 2011), vilket avspeglas i förskolans läroplan, Lpfö98, som bland annat 

präglas av det sociokulturella perspektivet (Sheridan & Pramling Samuelsson, 2016). 

Enligt Säljö (2011) anser Vygotskij att individer lär sig hela tiden i alla sociala sammanhang 

och detta är en process som pågår under hela livet. Beroende på vilka redskap och sociala 

interaktioner individer tar del av utvecklas de olika (Säljö, 2014). Genom redskap som 

utvecklats av människan, får människan en förmåga till att förstå och hantera dess omvärld och 

problem som individen ställs inför. Dessa redskap, som även benämns artefakter, beskriver 

Säljö (2014) som både fysiska och intellektuella. De fysiska redskapen är materiella, såsom 

hammare, väska och penna. De intellektuella redskapen består bland annat av språket och andra 

system vi använder när vi tänker, såsom siffror och alfabetet. När individer tar till sig kunskap 

om artefakter, menar Säljö (2011) att individen approprierar. Kunskapen utvecklas successivt 

och sker både genom att individen själv använder den specifika artefakten, men även genom att 

se hur någon annan använder det. Användandet av artefakter och kommunikation mellan 

individer beskriver Säljö (2014) som viktiga beståndsdelar för att individer ska skapa ny 

kunskap. Strandberg (2009) i sin tur nämner ytterligare två begrepp som kännetecknar lärande, 

situerade aktiviteter och kreativitet. De sociala interaktioner som människan deltar i, både 

sådana som sker mellan människor och mellan människor och redskap, bildar det material som 

individer samlar i huvudet, de inre processerna, såsom tankar, kunskap och språket.  

Kontext, kultur och sociokulturell interaktion är återkommande begrepp inom det 

sociokulturella perspektivet. Begreppen är ett samlings ord för de individer, den miljö, 

artefakter, värderingar och kunskaper som finns inom just den specifika situationen. Alla dessa 

delar påverkar hur individen utvecklas och förvärvar förmågor (Strandberg, 2009). Strandberg 

(2009) kopplar dessa begrepp till förskolans värld och menar att den miljö som finns bör vara 

genomtänkt. Lärmiljön i förskolan styr möjligheterna för interaktioner, aktiviteter, artefakter 

och kreativitet. Den förmedlar även kunskap, erfarenheter, känslor och förväntningar som i sin 

tur påverkar barnens lärande.  

Vygotskij anser att lek bygger på händelser som barnen har upplevt i verkligheten. Utifrån dessa 

händelser i kombination med fantasi skapar barnen en lek (Jensen, 2013). Lindqvist (1997) 

menar att fantasi är en tolkning av verkligheten. Genom att barnen reproducerar egna 

erfarenheter i leken och använder sig av fantasi, görs erfarenheterna hanterbara för barnen. I 

den fiktiva situationen som leken utgör, kombinerar barn både verkliga händelser, tankar och 

känslor. Enligt Jensen (2013) imiterar barn andra personer och händelser som de sett i 

verkligheten, men gör det på sitt egna sätt i leken. Barnen gör detta för att de är nyfikna på det 

specifika fenomenet. Genom att ta denna karaktär eller ingå i en situation i en lek medföljer ett 

antal förutbestämda regler som barnet förhåller sig till. Dessa regler utgår från erfarenheter som 

barnet själv har om den specifika karaktären eller händelsen. Jensen (2013) beskriver 

Vygotskij´s syn på begreppen fantasi och kreativitet i relation till lek. För att skapa en lek 

behöver barn vara både kreativ och fantasifull. De barn som är kreativa med sina erfarenheter 

har även större fantasi. Att vara kreativ med sina erfarenheter betyder att individen bryter ner 
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sina erfarenheter i små delar och tar sedan olika delar och skapar en helhet, vilket blir 

utgångspunkten för leken.  

Den närmsta utvecklingszonen är ett begrepp som används inom det sociokulturella 

perspektivet. Säljö (2011) beskriver det som zonen mellan vad barnet klarar av själv och vad 

barnet klarar av med rätt stöd. Utifrån detta stöd kan barnet senare klara av uppgiften själv, 

vilket gör att barnet får ny kunskap och utvecklingszonen ökar. Enligt Jensen (2013) menar 

Vygotskij att den närmsta utvecklingszonen inte sker i leken på grund av att barnet upplevs 

äldre än vad det är i leken. Vygotskij menar att det är leken som möjliggör att barnet klarar av 

att ta detta steg själv, utan något stöd från en annan individ.  

Med det sociokulturella perspektivet som utgångspunkt i denna studie ger det mig som forskare 

redskap till att tolka och analysera den kommande datainsamlingen. De begrepp som jag 

kommer att använda mig av vid analys och tolkning av datainsamlingen är artefakter, 

sociokulturella interaktioner, närmsta utvecklingszonen, lärmiljö, fantasi och kreativitet. Dessa 

begrepp är viktiga inom det sociokulturella perspektivets syn på lärande och inom Vygotskij´s 

lekteori. Alla begrepp anser jag går att koppla till leken, vilket är utgångspunkten i denna studie. 

Genom att utgå från det sociokulturella perspektivet ser jag individer som sociala och i ständig 

interaktion med omvärlden, där lärande uppstår i just dessa sociokulturella interaktioner mellan 

människor och mellan människor och artefakter. 
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4 Metodologisk ansats och val av metod  
Kvalitativa och kvantitativa metoder är två metoder som kan användas för att samla in data till 

sin studie. Christoffersen och Johannessen (2015) anser att de kvalitativa metoderna har en 

högre grad av flexibilitet till skillnad från kvantitativa metoder, där svarsalternativen redan är 

förutbestämda, som till exempel i en enkät. I en kvalitativ metod är frågorna öppna och svaren 

kan bli fylligare och mer detaljrika. Vidare beskriver Trost (2010) att kvantitativa metoder 

kännetecknas av att arbeta med siffror, göra mätningar och jämförelser. Vid kvalitativa metoder 

framträder istället mönster inom det specifika området eller bland deltagarna. Antal informanter 

som man vill ha i sin studie styr även valet av metod. I kvantitativa metoder är kvantitet viktigt, 

i kvalitativa metoder används istället ett fåtal informanter. Utifrån Trost (2010) och 

Christoffersen och Johannessen´s (2015) beskrivning av kvalitativa och kvantitativa metoder 

har jag utifrån mitt syfte valt att använda mig av en kvalitativ metod. Jag är inte intresserad av 

att generalisera, utan jag vill utgå från ett få antal informanter, jämföra deras utsagor och försöka 

hitta ett mönster.  

4.1 Val av kvalitativ analysmetod  
Fejes och Thornberg (2015) menar att en metodansats innehåller bestämda riktlinjer vad gäller 

både datainsamlingen och analysen av materialet. I denna studie kommer jag använda mig av 

den kvalitativa analysmetoden fenomenografi. Denna analysmetod fokuserar på att beskriva 

och analysera människors uppfattningar och tankar om ett fenomen (Dahlgren & Johansson, 

2015). Relaterat till studiens syfte passar denna metodansats väl, då det är pedagogernas 

uppfattningar om fenomenet fri lek som står i fokus. Dahlgren och Johansson (2015) beskriver 

analysmetoden inom fenomenografi i 7 steg, där alla steg är beroende av varandra och sker till 

viss del samtidigt. Det resultat som framkommer från analysen benämns som utfallsrum, vilket 

innebär de skilda uppfattningar som framkommer under intervjuerna om det specifika 

fenomenet. I det material som ska analyseras ska forskaren försöka urskilja mönster och hitta 

de utfallsrum som framkommer bland alla deltagare. Fokus hamnar på att urskilja variation 

mellan uppfattningarna, vilket innebär att forskaren både behöver leta efter likheter och 

skillnader (Dahlgren & Johansson, 2015).  

4.2 Val av metod  
Vilken metod som används i arbetet beror på det syfte som ställts och den metodansats som 

valts (Fejes & Thornberg, 2015). Utifrån den fenomenografiska metodansatsen och syftet i 

denna studie är det metoden intervju som passar bäst. I relation till det sociokulturella 

perspektivet skapas en sociokulturell interaktion mellan intervjuaren och informanten vid en 

intervju. I det samspel som skapas utbyts kunskaper och erfarenheter.  Dahlgren och Johansson 

(2015) belyser att forskaren inom fenomenografi använder sig av halvstrukturerade intervjuer. 

Vid intervju som metod kommer intervjuaren åt individens tankar, känslor och upplevelser av 

det specifika ämnet eller området. Intervjuaren får möjlighet till att ställa motfrågor till de svar 

som framkommer och det skapas en dialog mellan bägge parter i samtalet. Genom detta 

ömsesidiga samtal finns det möjlighet till att svaren från informanten blir detaljerade och mer 

beskrivande (Christoffersen & Johannessen, 2015). Dahlgren och Johansson (2015) menar att 

detaljerade och beskrivande svar är målet inom fenomenografi för att analysen ska bli fyllig. 

Utöver det ömsesidiga samtalet är det viktigt att intervjuaren även ställer uppföljandefrågor där 

intervjuaren till exempel kan be informanten att utveckla sitt svar ytterligare. 
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Inom fenomenografi ska forskaren använda sig av halvstrukturerade intervjuer med öppna 

frågor (Dahlgren & Johansson, 2015). Genom att ha öppna frågor blir det möjligt för 

informanten att formulera ett eget svar (Trost, 2010). Innan intervjuerna genomförs ska 

forskaren strukturera en intervjuguide. En intervjuguide är en guide för intervjuaren med 

förutbestämda frågor och teman som är relaterade till studiens syfte och frågeställningar 

(Dahlgren & Johansson, 2015). Trost (2010) menar att intervjuaren inte bör följa intervjuguiden 

utan ställa frågorna i den följd som passar samtalet. Hur intervjun utvecklas beror på de svar 

som informanten ger (Dahlgren & Johansson, 2015). Bryman (2011) menar att intervjuaren kan 

ställa nya frågor, utifrån de svar som informanten ger. Både Trost (2010) och Dahlgren och 

Johansson (2015) belyser vikten av att intervjuaren är nyfiken och lyssnar på informantens svar, 

både genom att ställa uppföljandefrågor men även genom kroppsspråket. Dahlgren och 

Johansson (2015) menar att forskaren inom fenomenografi bör spela in intervjuerna då 

intervjuerna som första steg i analysen ska transkriberas. Även Trost (2010) belyser vikten av 

ljudupptagning under intervju. Forskaren får möjlighet till att lyssna på intervjun igen, skriva 

ut den ordagrant, höra tonfall och ordval. Vid ljudupptagning behöver intervjuaren inte föra 

några anteckningar under intervjun, vilket gör att intervjuaren kan koncentrera sig fullt ut på 

samtalet. Trost (2010) nämner även nackdelar, såsom att mimik och gester går förlorat och det 

massiva arbetet med att lyssna och transkribera alla intervjuer.  

4.3 Urval  
De kvalitativa intervjuerna genomfördes med fyra olika pedagoger, som alla representerade 

varsin avdelning på två olika förskolor inom samma kommun. Jag gjorde ett målstyrt urval av 

deltagare till studien. Bryman (2011) beskriver målstyrt urval där forskaren väljer ut deltagare 

som är relevanta för forskningsfrågorna och syftet. De krav som ställdes på de deltagande 

pedagogerna var att de skulle vara legitimerade förskollärare och varit verksamma inom 

förskolan i minst två år. Dessa krav formulerades på grund av att jag ville att deltagarna skulle 

ha möjlighet till att relatera begreppet fri lek till deras verksamhet, men även för att deltagarna 

skulle ha fått möjlighet till egen erfarenhet inom ämnet. Utifrån mina kriterier gav 

förskolechefen mig namn på pedagoger som passade till min studie. 8 pedagoger kontaktades 

och blev tillfrågade om att delta i denna studie, endast 4 stycken samtyckte till deltagande. De 

deltagande pedagogerna är verksamma inom varierande barngrupper, både äldre barns-, och 

syskonavdelning och pedagogerna har arbetat inom förskolans verksamhet mellan 7–27 år.  

4.4 Genomförande 
En förskolechef kontaktades via mail där ett informationsbrev och en samtyckesblankett 

bifogades. Informationsbrevet innehöll information om mig, information om studien och dess 

syfte, studiens urvalsgrupp och metodval. Förskolechefen gav mig sedan namn på passande 

deltagare till studien. Pedagogerna kontaktades via mail, där informationsbrev och en 

samtyckesblankett bifogades. I informationsbrevet fick pedagogerna information om studiens 

syfte, om deltagarnas syfte, metodval, etiska principer och information om mig och 

kontaktuppgifter.  

Intervjuerna var halvstrukturerade med öppna frågor. Bryman (2011) anser att forskaren ska 

använda sig av halvstrukturerad intervju om det finns ett särskilt syfte med intervjun, då kan 

några specifika frågeställningar eller teman vara en utgångspunkt. Utifrån syfte och 

frågeställningar formulerades teman med några enstaka frågor i en intervjuguide (Bilaga 2), 

som var utgångspunkten i intervjuerna. Informantens svar styrde intervjun, varje intervju är inte 

upplagd på samma sätt. Frågorna kom i varierande ordning och de följdfrågor som uppkom, 
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utgick från informantens svar. Tid för intervjuerna fick pedagogerna bestämma, då det är deras 

verksamhet och pedagogernas tid som kommer i första hand. Intervjuerna skedde på 

pedagogernas arbetsplats, i ett avskilt rum. Trost (2010) menar att val av plats är viktig inför en 

intervju. Informanten ska känna sig trygg och så gott det går ska intervjun ske ostört. Varje 

intervju spelades in, vilket godkändes av deltagarna i samtyckesblanketten och intervjuerna 

pågick i cirka 20 minuter. Efter varje intervju antecknades några enstaka tankar och funderingar 

och sedan transkriberades hela intervjun. Efter att alla intervjuer var genomförda och 

transkriberade var det dags att börja med dataanalysen.  

4.5 Dataanalys  
Inom den fenomenografiska analysmetoden används en analysmodell innehållande 7 steg 

(Dahlgren & Johansson, 2015).  

Steg 1. Bekanta sig med materialet. Efter att intervjuerna var gjorda transkriberades varje 

intervju. I detta steg är det som sagt dags att bekanta sig med materialet och det gjorde jag 

genom att läsa igenom intervjuerna upprepade gånger. Under tiden förde jag anteckningar på 

tankar och funderingar som dök upp.  

Steg 2. Kondensation. Jag sammanställde pedagogernas uttalanden som hörde till respektive 

frågeställning. Här ska forskaren hitta väsentliga uttalanden och uppfattningar om fenomenet i 

förhållande till frågeställningarna i studien, vilket Dahlgren och Johansson (2015) kallar 

passager. Alla dessa passager från informanterna ligger till grund för jämförelser i nästa steg.  

Steg 3. Jämförelse. Inom varje frågeställning jämfördes alla passager med varandra för att 

försöka hitta skillnader och likheter. Dahlgren och Johansson (2015) menar att det kan vara 

svårt att tolka informanternas utsagor och hitta likheter och skillnader, då informanterna kan 

använda sig av olika uttryck och synonymer för samma uppfattning. 

Steg 4. Gruppering. De likheter och skillnader som uppkommit relateras till varandra och 

grupperas.   

Steg 5. Artikulera kategorierna. Utifrån de grupperingar som gjorts i steg 4 ligger nu fokus på 

likheter inom grupperingen, och utifrån dem utformas kategorier. Svårigheten här menar 

Dahlgren och Johansson (2015) är att avgöra hur varierande likheterna kan vara inom samma 

kategori. Steg 4 och steg 5 kan behöva upprepas för att alla kategorier ska bli bra.  

Steg 6. Namnge kategorierna. I steg 6 är det dags att namnge kategorierna. Namnet ska vara 

relativt kort och sammanfatta vad det är kategorin handlar om.  

Steg 7. Kontrastiv fas. Inom detta steg ska forskaren se över alla passager och jämföra dem med 

varandra för att se om de passar in i fler än en kategori. I den kontrastiva fasen är det vanligt att 

forskaren upptäcker att fler kategorier hör ihop med varandra, det är viktigt att varje kategori är 

så detaljerad som möjligt (Dahlgren & Johansson, 2015). 

4.6 Reliabilitet och validitet  
Bryman (2011) anser att en hög reliabilitet fås genom att samma studie ska kunna genomföras 

av någon annan forskare och samma resultat ska uppnås.  Skulle samma frågor ställas vid ett 

annat tillfälle till de deltagande pedagogerna i denna studie, skulle förmodligen svaren inte bli 

helt desamma. Frågorna utgick ifrån pedagogens uppfattning och erfarenhet om fri lek. Trost 

(2010) menar att människans lärande ingår i en process. Individer hamnar i nya situationer och 

får nya erfarenheter vilket påverkar våra uppfattningar successivt. Med denna syn, som kan 



 

15 

 

relateras till det sociokulturella perspektivet, kan forskaren inte förvänta sig att få samma svar 

även vid nästa tillfälle. Dahlgren och Johansson (2015) menar att vid fler intervjudeltagare 

skulle det eventuellt uppstå fler utfallsrum av det specifika fenomenet. I denna kvalitativa 

studie, representeras endast ett fåtal av de utfallsrum som finns.  

Målet som forskare är att vara objektiv, men Trost (2010) menar att det är omöjligt att vara helt 

objektiv. Forskarens värderingar, tidigare kunskaper och intressen kommer påverka de val som 

görs i intervjun, analysen och resultatframställningen (Christoffersen & Johannessen, 2015). 

Samma intervju kan genom två olika individer tolkas och upplevas på varierande sätt. 

Följdfrågor som uppkommer från både informanten och intervjuaren kan variera beroende på 

individ.  

Validitet, vilket innebär att val av metod och den data som samlats in är relevant för studiens 

syfte och frågeställningar. Genom min beskrivning av syfte, metodval, genomförande och 

intervjufrågor, kan jag som forskare påvisa relevansen av den data som insamlats. Det är även 

viktigt att jag relaterar datainsamlingen till vald teori och tidigare forskning (Christoffersen & 

Johannessen, 2015). Genom den detaljerade beskrivningen av metod och genomförande ökar 

jag möjligheten till att någon annan forskare ska kunna genomföra denna forskning vid annat 

tillfälle, men att våra varierande värderingar och uppfattningar kan påverka vår tolkning och 

analys av materialet.  

Enligt Bryman (2011) är det svårt att anse att en kvalitativ studie, där det endast är fåtal 

deltagare, går att generalisera. I denna studie är det endast fyra pedagogers uppfattningar som 

framkommer i resultatet. Skulle denna studie göras med fyra andra pedagoger, utifrån samma 

intervjuguide, är det inte säkert att samma resultat uppnås. Bryman (2011) menar att de 

deltagare som är utvalda att delta i en kvalitativ studie, inte kan ses som representanter för en 

hel population, eller i detta fall yrkesgrupp. Vidare menar Bryman (2011) att forskaren i en 

kvalitativ studie istället ska koppla generaliserbarheten till hur forskaren har dragit slutsatser 

mellan teori och data.   

4.7 Etiska överväganden 
I ett examensarbete bör forskaren tänka över de etiska aspekterna man kommer att ställas inför, 

både innan, under och efter arbetet. Varken de individer som deltar i forskningen eller individer 

som indirekt kan påverkas av forskningsresultatet får fara illa. All insamlad data från 

intervjuerna måste användas i sin helhet, forskaren får inte ändra innehållet till fördel för sin 

egna studie. För att motverka detta måste forskaren följa några etiska krav: 

informationsskyddskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet, 2017).  

Ett informationsskyddsbrev (Bilaga 1) skickades ut till alla tänkta deltagare i studien. Där 

informerades deltagarna om studiens syfte, deltagarens syfte i studien, metodval och uppgifter 

om mig som forskare. Deltagarna informerades även om att deltagandet sker frivilligt och att 

deltagaren när som helst kan avbryta sin medverkan. Utöver denna informationen informerades 

deltagarna om konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Genom all information i 

informationsskyddsbrevet ska deltagarna själva ta ställning till om de vill ge samtycke till 

deltagande eller ej. Genom en underskrift i samtyckesblanketten godkänner deltagaren all 

information som ges i informationsskyddsbrevet och sitt deltagande (Löfdahl, 2014).  

Vid en intervju kan endast deltagandet ske konfidentiellt, vilket innebär att endast forskaren vet 

vem deltagaren är. I informationsskyddsbrevet blev deltagarna informerade om att all data 
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avidentifieras i studien, vilket innebär att namn, verksamhet och ort avkodas, för att deltagarna 

inte ska kunna identifieras. Under studiens gång förvaras all datainsamling på en säker plats för 

att obehöriga inte ska kunna ta del av det. När studien är avslutad kommer all datainsamling 

som gjorts till denna studie att förstöras (Vetenskapsrådet, 2017). Nyttjandekravet innebär att 

deltagarna ska informeras om att datainsamlingen endast används till denna specifika studie, 

vilket informerades i informationsbrevet (Löfdahl, 2014). 
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5 Resultat och analys 
I detta kapitel kommer jag redovisa min analys av det insamlade materialet från de kvalitativa 

intervjuerna och koppla det till det sociokulturella perspektivet. Kapitlet är indelat i kategorier 

som utgår från intervjufrågorna och svaren från pedagogerna. De framträdande kategorierna 

utifrån materialet är: Den fria leken, pedagogens roll i den fria leken, den fria leken i 

verksamheten och syftet med fri lek i verksamheten.   

5.1 Den fria leken 
Begreppet fri lek används inte i den vardagliga kommunikationen i verksamheterna utan 

pedagogerna använder sig av begreppet lek. Pedagog A blir lite eftertänksam men säger: ”Jag 

tror inte att vi säger, nu är det dags för fri lek, utan vi säger, nu leker vi. Vad vill ni leka med? 

Vad vill ni göra nu?” Pedagog D beskriver i sin tur vilka begrepp de använder i verksamheten:  

Vi pratar nog inte om fri lek, utan vi pratar om till exempel innelek, utelek, bygglek, rollek 

och skapande istället. Vi skriver aldrig fri lek, vi pratar sällan om det när vi har 

avdelningsplanering eller så heller. (D)  

När pedagogerna fick frågan om att definiera begreppet fri lek blev alla eftertänksamma och 

tog god tid på sig innan de svarade. Men något som alla pedagoger var överens om angående 

den fria leken var att det är en lek som pågår under en längre tid.  

Men jag tänker i alla fall, att fri lek är när det är en längre period, så att barnen hinner komma 

in i leken. /---/ Alltså, för mig, långa lekperioder, det är jätteviktigt tycker jag, att man inte 

avbryter i ett kör. Och inte har en massa, det är ju viktigt med både samlingar och andra 

aktiviteter men det är viktigt att ha den här långa tiden för lek. (B)  

Att ge tid till lek ses som en viktig faktor för den fria leken. Som ett resultat av det beskriver 

pedagog A: ”Ja när det blir en riktigt sån där bra lek, när de får ett jätteflow, det händer ju så 

otroligt mycket.” Begreppet flow beskriver Sandberg (2008) är ett tillstånd som barn hamnar i 

när barnen får möjlighet till att befinna sig i lek under längre tid. Vidare menar hon att totalt 

engagemang och fokus kännetecknar flow. Även Pedagog C menar att barnen får en speciell 

upplevelse av att få befinna sig i lek under en längre tid. 

Jag tänker, gött att bara få vara i den där lekmiljön, att bara få leka och vara i den här 

fantastiska lek världen. Och leka att man är riddare och prinssessor och drakar, eller monster 

och spöken eller vad det nu kan tänkas vara, och bara va i det. Och få känna hur det är. Alltså, 

det är ju helt underbart. (C)   

När pedagogerna beskriver den fria leken återkommer ett antal begrepp. Utöver tid nämns även 

fantasi som merparten av pedagogerna ansåg var viktigt, men även miljön i verksamheten, 

rekvisita och att man har samma fokus.  

Ja det krävs fantasi, och det krävs rekvisita, någonting att leka med. En tillåtande atmosfär, 

att man får vara den man är, att man är trygg så man kan sätta igång. Tid, det är jätteviktigt, 

att det finns tid. Uppmuntran krävs också, för all lek kanske inte passar på alla ställen. (A)  

Att barnen har samma fokus och om man ska va med i samma lek, så är det, då behöver det 

vara att man har fokus på det som händer på något sätt. Att man delar fokus, det är ju början 

på samvaron i leken, att man är inne i samma historia liksom. (B)  

Pedagog C menar att det inte krävs något mer än fantasi för att den fria leken ska kunna ske. 

Det tror jag kan ske vart som helst, alltså så länge man har fantasi, så kan man leka vad som 

helst. Och jag tror att det är också som det här att man laddar olika saker med lek, som gör 
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att vad som helst kan bli, alltså en soppskål eller en träslev, alltså en magisk spåkula, vad vet 

jag. Bara man liksom lever sig in i det, och tänker liksom att, va häftigt. Jag tror inte att det 

finns några hämningar. (C)   

Pedagog A och pedagog C menar att den fria leken har regler, men att dessa regler skiljer sig 

mot styrd lek, som pedagog A menar är en lek med givna regler som ska följas. I den fria leken 

benämns reglerna som oskrivna och svåra att uttala. Pedagog A menar att: ”Den fria leken har 

ju också sina egna regler via förhållningssätt, hur vi ska vara mot varandra.” Pedagog C 

beskriver reglerna i den fria leken så här: 

I den fria leken, då blir det mer, det blir mer abstrakt allting. Det blir regler som liksom, man 

i leken kommer överens om är okej eller inte. Och det är ju sånt som kan ställa till det om det 

kommer någon annan in i leken som inte kan de här oskrivna reglerna. Och det kanske inte 

alltid heller att barnen vet vilka reglerna är, det kanske inte är uttalat en gång utan man kanske 

bara vet det. (C) 

Pedagogerna beskriver barnens roll som en viktig del i den fria leken. Pedagog D anser att 

barnen självständigt ska få vara i leken och få välja fritt. ” Men att låta dem välja fritt bland det 

vi har, och att självständigt vara i leken. Det ser jag som en viktig del.” Självständighet, göra 

egna val och styra leken sammanfattar pedagogernas beskrivningar om barnens roll.  

Jag vill ju att barnen ska styra mest. Jag tycker att det är det friskaste. […] Det är något 

speciellt över en fungerande lek tycker jag, man blir glad och lugn samtidigt och allting om 

det är som att leken funkar. Då tycker jag att det är bäst. Är barnen med och driver leken då 

tycker jag att det är bäst. (B)  

Jag skulle nog beskriva fri lek, som när barnet får, liksom, bestämma, får ha inflytande över 

sin egen lek. Det skulle nog jag säga att, ja att man har möjligheten att välja själv och att 

kunna stanna i leken, det tänker jag är fri lek. (C)  

5.1.1 Teoretisk koppling 
Enligt pedagogerna är fantasi en viktig faktor för att den fria leken ska kunna ske. Vygotskij 

anser i sin lekteori att fantasi i kombination med barnens erfarenheter är grundläggande för 

leken. Fantasifullhet och kreativitet är viktiga egenskaper hos barn men även vuxna för att leken 

ska fungera. Kreativiteten handlar om att använda små byggstenar från olika erfarenheter som 

tillsammans bildar en helhet och en grund för en lek (Jensen, 2013). En av pedagogerna anser 

att fantasin är det enda som krävs för att fri lek ska ske. Genom fantasi, anser pedagogen att 

barn kan ladda föremål med lek. Att ha förmågan att kunna förändra föremål från vad det 

egentligen är till något helt annat i leken, anser pedagogen är en viktig egenskap hos barn. Enligt 

Strandberg (2009) är det den kreativa idén som är det viktiga utöver föremålen. Att kunna se 

föremålet man har framför sig med andra ögon, till exempel att en stol i självaverket är en båt, 

ses som en viktig kreativ process. Vygotskij menade att barnet ”låter mening bli överordnad 

objektet” (Strandberg, 2009, s.108).  

I den fria leken skapas en sociokulturell interaktion utifrån Vygotskij´s syn på lärande. Inom 

den sociokulturella interaktionen som barnen befinner sig i sker ett lärande. Inom denna 

interaktion möts barn eller barn och artefakter, som i sin tur delar med sig och lär varandra ny 

kunskap (Säljö, 2014). Att skapa möjligheter för interaktioner och låta barnen vara delaktiga är 

av stor vikt för att barnen ska skapa en förståelse för den upplevda händelsen eller den 

förändring som skett menar Strandberg (2009). En tillåtande atmosfär ur ett sociokulturellt 

perspektiv, ses som vad pedagogerna tillåter barnen att ha tillgång till, inom till exempel 
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artefakter och interaktioner i verksamheten. Att pedagogerna är tillåtande, anser Strandberg 

(2009) i likhet med pedagog A, leder till att barnen blir självsäkra och trygga i sitt egna lärande.  

Att ge tid för lek är alla pedagoger överens om är viktigt och att det ger en positiv inverkan på 

barnen. Leken ses som ett viktigt verktyg för lärande, då det skapar en sociokulturell interaktion 

(Jensen, 2013). I leken möter barnen artefakter (rekvisita) av olika slag, andra barn och de ges 

möjlighet till att bearbeta erfarenheter och göra dem hanterbara. Genom att barnen ofta får 

möjlighet till att leka, får använda sin fantasi och kreativitet och få se hur andra barn leker och 

använder sin kreativitet och fantasi, skulle man kunna tänka sig att barnen ökar sin förmåga till 

att leka. 

Barnen ses som självständiga i den fria leken och pedagogerna anser att barnen ska vara de som 

driver leken framåt. Vygotskij anser att leken utgår från barnens erfarenheter (Jensen, 2013), 

det är då viktigt att barnen får möjlighet till att själva få producera en lek, utifrån egna 

erfarenheter och sin fantasiförmåga.  

Inom den fria leken anser pedagogerna att det finns outtalade regler. Vygotskij anser att dessa 

regler skapas utifrån de barn som ingår i den givna leken. Barnens erfarenheter och 

föreställningar om det specifika fenomenet eller händelsen som leken handlar om, skapar 

reglerna som barnen förhåller sig till i leken (Jensen, 2013).  

5.2 Pedagogens roll i den fria leken 
Att stödja, inspirera, agera medlekare och närvara är de begrepp som pedagogerna använder för 

att beskriva pedagogens roll i den fria leken. Alla pedagoger är överens om att vilken roll 

pedagogen tar beror på barnen och den lek som råder.  

Jag tror att det är väldigt viktigt att vi pedagoger är med och vägleder ibland, det måste man 

tror jag ibland. För att lek är väldigt komplext, det är väldigt många faktorer som ska fungera 

för att leken fungerar helt enkelt, det är inte alla barn som har dom, man brukar säga lekkoder, 

att man vet när man träder in i en lek. /---/ Och jag tror att vi kan göra mycket där genom att 

ge verktygen till att lära sig hur man kommer in i leken. (C)    

Man får ju ta lite den roll som det kräver, känns det som. En del barn behöver mer ordning 

och reda, då får man vara med och förklara för dem. Och en del barn är jättetacksamma för 

att man leker med och vidareutvecklar deras fantasi. Det blir liksom från övervakare till 

medlekare, det får ge sig efter situationen. (D)   

Pedagog A anser att pedagogerna även ska skapa miljöer som inspirerar till fri lek. Både 

utrymmen, miljö och rekvisita ska vara väl genomtänkta. Vidare beskriver Pedagog A sin roll i 

verksamheten där hen ser sig som en vägledare, någon som barnen kan fråga för att få 

inspiration till leken.  

Jag tänker att, mitt perspektiv, så ska ju barnet ha en större roll än jag som pedagog, för det 

är ju deras grej. Jag är mer som en vägledare, och kanske inspiratör om jag behöver va. Någon 

som man kanske kan fråga för att tillföra någonting om det är något som de behöver. Men 

jag känner att det är de som först och främst bestämmer vad de vill göra med sin lek, jag är 

mer som en bas runt ikring som man kan ta hjälp av, så tänker jag. (A)  

Pedagogerna uttrycker även svårigheten med att delta i leken utan att försöka styra den. 

Pedagog D menar att när en vuxen deltar i leken kan det hämma barnens lek. ” Vi har ju, det är 

ju jättesvårt att delta utan att lägga sin egen prägel på det hela. Och de vet ju redan innan vi går 

in i den leken vad jag tillåter eller inte.” En annan svårighet som pedagog A och B beskriver är 

att pedagoger inte kan leka på samma sätt som barnen.  
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För som vuxen, tänker jag, man kan aldrig liksom leka denhära, gå in så i leken som de gör. 

Man kan inte riktigt det på samma sätt i varje fall, även om man kan vara med en stund och 

bidra med en ny vinkel kanske. (B) 

Jag tror också att som vuxen, jag leker ju också som vuxen. Jag har lätt för att leka som 

vuxen, men för andra kan det vara svårt, svårare. Vi har olika roller, olika förmågor också 

tror jag, att slänga sig med. För man måste ju ha lite leksinne för att få bli med för barnen 

också, att man är välkommen in. (A)  

Även om det är en svårighet att ingå i leken med barnen, anser pedagog C att det är en viktig 

egenskap att kunna delta. 

Jag tror att nyckeln till att vara en bra pedagog är att man kan leka med barnen, men samtidigt 

kunna vara en ledare. Att man kan leda barnen, men man är med dem och leker med dem. 

Man verkligen går in i det, med hela sig. Och verkligen typ försöker i alla fall. Man leker ju 

kanske inte på samma sätt som man gjorde när man var barn, för det blir ju inte så. Men att 

man åtminstone fantiserar tillsammans. Jag tycker det är jättekul när man kan leka så på det 

viset, vardagsmagi. (C)  

5.2.1 Teoretisk koppling 
En närvarande pedagog kan relateras till Vygotskij´s teori om den närmsta utvecklingszonen. 

Där pedagogen är den som har den större kunskapen och kan förmedla, stödja och vägleda 

barnen till att utveckla nya förmågor och ett nytt lärande (Säljö, 2011). Dock ansåg Vygotskij 

att den närmsta utvecklingszonen inte skedde i leken (Jensen, 2013), men utifrån pedagogernas 

syn på pedagogens roll i den fria leken kan man tänka sig att barnen ändå behöver stöttning och 

vägledning för att komma vidare i leken eller vid en eventuell konflikt. Pedagogen har även en 

viktig roll som medlekare, pedagogen kan då visa de barn som behöver hjälp att leka. Vid nästa 

tillfälle är möjligheterna större att barnet själv kan komma in i leken eller att barngruppen själva 

kan lösa en konflikt. Pedagogerna nämner svårigheter med att vara medlekare, då det kan leda 

till att deltagande hämmar leken. Vygotskij anser däremot att det är viktigt att det finns samspel 

även mellan barn och pedagog ur en lärande synpunkt (Strandberg, 2009). Strandberg (2009) 

menar att för att barn ska kunna lära sig behöver barnen se hur lärandet ska gå till. Det är viktigt 

att samspelet skapar ett lärandetillfälle för alla individer och inte att pedagogen ska överföra 

kunskap till barnet. 

Ytterligare roll som pedagogerna beskriver är att skapa inspirerande miljöer som lockar till lek. 

Att skapa en inspirerande lärmiljö är viktigt då den påverkar både lärandet men även vilka 

möjligheter barnen har till att skapa en lek (Strandberg, 2009). Strandberg (2009) menar att 

pedagogerna bör skapa en lärmiljö som utgår ifrån vilka möjligheter barnen har till 

interaktioner, aktiviteter, vilka artefakter som finns tillgängliga och att lärmiljön skapar en 

möjlighet för barnen att vara kreativa. För att barnen ska kunna vara kreativa i en miljö krävs 

det att miljön inte är ”färdig”, som Strandberg (2009) uttrycker det. Inom det sociokulturella 

perspektivet ses hela den sociokulturella kontexten som en viktig del i utvecklingen. Den 

sociokulturella kontexten innefattar både miljö, individer, artefakter och den atmosfär som finns 

inom den specifika kontexten. 

5.3 Den fria leken i verksamheten 
Den lek som pedagogerna beskriver existerar i respektive pedagogs verksamhet i dag innehåller 

vissa delar som kan relateras till den fria leken. Pedagogerna försöker låta leken få större 

utrymme i verksamheten, minska onödiga avbrott och vara närvarande pedagoger i leken och i 
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barngruppen. Pedagog D beskriver deras lek till viss del som fri, men anser att pedagoger och 

verksamheten sätter upp ramar som barnen måste förhålla sig till.  

Våran fria lek den är ju inte riktigt fri. Vi ger ju hela miljön som de ska leka i, vi ger dem 

regler, vi ger dem förhållningssätt och vi ger dem kamrater och allt är ju egentligen styrt från 

oss från början. Så man kan väl egentligen inte kalla den fri som sån. Utan de är väl mer fria 

att välja inom våra ramar, vad de ska göra. (D)   

För att uppnå lek under längre perioder försöker pedagogerna ha en verksamhet med mindre 

avbrott för att ge leken ett större utrymme i verksamheten. Pedagog B anser att pedagogerna till 

exempel kan dela ut frukten direkt till barnen där de befinner sig, för att undvika ytterligare ett 

avbrott i leken. Utöver fruktstunden nämner pedagogerna även samling och utevistelse som 

situationer som kan störa leken.  

Vi försöker att få en vardag där vi inte, med så lite avbrott som möjligt. För bryter man hela 

tiden, är det ingen idé för barnen att börja leka. Det blir ändå snart att vi ska väl gå ut, eller 

vi ska väl äta frukt, eller vi ska väl göra någonting annat. Det är så viktigt att man ger barn 

tid att komma igång, och sen också att få fortsätta. Även om några går ut, så kanske ett gäng 

som har en jättebra lek, får fortsätta att leka den. (A)  

Jag kan tycka att, den är, eftersom den teoretiskt sett är det viktigaste vi gör. Så borde ju 

den få fortgå när den fungerar. /---/ Vi har alltid en samling runt 10 tiden på förmiddan till 

exempel, men den kan ju ligga allt från tjugo i tio till tjugo över tio. Så det är lite, vi 

försöker ta den när så många som möjligt gör ett uppbrott i leken. (D)  

Pedagog C och D beskriver hur deras verksamhet arbetar med att vara närvarande pedagoger. 

Pedagog C anser att de försöker att vara närvarande genom att de sitter med barnen och att de 

leker med dem. Pedagog D förklarar hur arbetslaget har organiserat sig i verksamheten: 

Vi är tre i arbetslaget och då fördelar vi oss alltid så att en har det övervakande ansvaret och 

sköter service. När vi är ute tillsammans till exempel, så ser man att en har översikten, då kan 

de andra två gå och leka. Det gör vi väl i stort sett. Det är vårt mål att få vara med i dem här 

upptäckande leksituationerna. (D)  

Att nå den fria leken i verksamheten anser pedagogerna kan vara svårt. Barngruppen, 

rutinsituationer och tid är några av de faktorer som pedagogerna nämner påverkar situationen. 

Pedagog A menar att arbetslaget försöker att sprida ut sig i de olika rummen, men 

organisatoriskt så är det inte alltid möjligt. ”Även om vi ska, om vi försöker sprida ut oss i alla 

rum så blir det ju att organisatoriskt, så behöver vi ju duka ibland.” Pedagog D beskriver 

situationen utifrån barngruppen: 

Men så sitter man i en situation, där det finns barn med speciella behov, vi är 22 stycken, och 

då får man jämka lite, för att den här stunden så har vi bestämt tillsammans att vi ska ha lugn 

och ro till exempel. Men annars kanske vårt ideal ligger i att man får leka på det stället som 

man behöver leka för tillfället. Men det fungerar väl inte alltid. (D)  

Pedagog A beskriver hur hens arbetslag har arbetat för att värdesätta leken i verksamheten. Men 

pedagog A anser att arbetet behöver pågå under en längre tid för att det ska sätta sig, både i 

barngruppen och i verksamheten.  

Vi behöver jobba mer. vi behöver ha det här fokus ett tag, för att få det riktigt implanterat i 

barngruppen. Nu har vi några barngrupper som leker riktigt, riktigt bra. Vi har också barn 

som har svårt att komma in i lek, som vi måste vara med och hjälpa in i lek. Och sen också 

tänka mer kring våra miljöer. För de kanske vill vara där vi är, och vad finns det att leka med 

där vi oftast befinner oss. Det kanske man får tänka, att då kanske vi måste ta hit det just de 

barnen är intresserade av. /---/ Så det behöver vi absolut tänka kring, och få till mer. (A)  



 

22 

 

För att en verksamhet ska förändras behöver hela arbetslaget vara delaktiga. Pedagogernas 

respektive arbetslag har diskuterat hur verksamheten ska organiseras så att avbrotten minskar, 

om verksamheten ska ha samling och när, hur miljön ska utformas för att inspirera till lek och 

om lekens roll i verksamheten. Pedagog B beskriver diskussionen om samling: 

I flera arbetslag som jag har varit i, så har vi pratat om vikten av, eller hur man kan göra så 

att de får en längre period, hur man ska slippa att avbryta. När ska vi ha samling, för vi tycker 

någonstans att samling är bra, en del kanske stryker samling från listan, och tänker att vi har 

samlingen på ett annat sätt. /---/ Ja det är mest sånt som har varit att man har diskuterat i 

grupperna tycker jag, för det känns ändå som att de allra flesta tycker att det är viktigt med 

fri lek. (B) 

På pedagog A´s avdelning handlar diskussionerna om den miljö som finns på verksamheten. 

Hur arbetslaget ska planera och organisera miljön för att den ska inspirerar barngruppen till lek. 

Pedagog A nämner även vikten av att låta materialet vara flyttbart och vilka konsekvenser det 

kan bli av motsatsen. 

Ja, vi pratar jättemycket just nu. Vi försöker att få, dels tänker vi mycket kring våra miljöer. Hur vi 

skall utforma dem så att det finns lekar, där man kan bygga, där man kan ha en hemvrå, där man kan 

få vara. Men att materialet kan få vara flyttbart, har vi pratat mycket om. Om man vill bygga med 

tågbanan, då kan tågbanan flytta sig till där det finns plats. Så att det inte blir så att just där leker du 

med bara tågbana. För då kanske man, tänker jag, att man tar bort lite av barnens kreativitet, för de 

kanske ville vara i en annan hörna och ha ett annat material som vi inte ens har tänkt på, men barnen 

har ju en plan. Så, ja vi jobbar mycket med just det. (A)  

Pedagog D beskriver att pedagogerna inom arbetslaget får hitta en balans mellan allas ideal 

och menar att det inte går att följa allas, pedagogerna behöver jämka. 

Det blir lite så här, att man har kanske ett ideal då, att alla barn ska få leka precis där de är. 

[…] Några kanske känner mer för ordning och reda strukturen, och några känner mer för 

friheten. Det blir en liten jämkning. Vi får nog inte följa våra ideal allihopa, utan det är nog 

verkligheten. (D)   

5.3.1 Teoretisk koppling  
Den lek som sker i verksamheten, menar en av pedagogerna inte helt är fri lek. Det är många 

faktorer som redan är förbestämda som påverkar barnen och deras lek. Pedagogen menar att det 

som ses som fri lek i förskolan, är att barnen fritt kan välja utifrån de ramar som redan är 

förbestämda. Även Vygotskij anser att lärmiljön och individer påverkar, de är laddade med 

erfarenheter, förväntningar, artefakter och känslor som påverkar vad som är möjligt att göra i 

verksamheten (Strandberg, 2009). Lärmiljön påverkar alltså den lek som kommer att skapas, 

även pedagogerna och barnen påverkar vad som skapas. Alla individer bär på egna erfarenheter 

som tillsammans med miljön påverkar hela atmosfären som råder i verksamheten. 

De diskussioner som skapas i arbetslagen kan ses som sociokulturella interaktioner (Säljö, 

2011). Diskussionerna skapar ett lärande samtal vilket leder till att pedagogerna delger sina 

erfarenheter, tankar och kunskaper som i sin tur skapar nya kunskaper hos de andra pedagogerna 

(Strandberg, 2009). Strandberg (2009) anser även att arbetslagen bör involvera barnen i de 

förändringar som sker i verksamheten. Om barnen inte känner sig delaktiga, skapar det en 

oförståelse för förändringen och leder inte till någon positiv utveckling hos barnen.   

Att låta materialet vara flyttbart nämner en av pedagogerna är viktigt. Strandberg (2009) anser 

att lärmiljön ska inspirera till aktiviteter och interaktioner och att pedagogerna ska låta barnen 

vara delaktiga i de förändringar som sker i lärmiljön. Genom att låta materialet vara flyttbart 

följer pedagogerna barnens intentioner och låter deras kreativitet styra. 
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5.4 Syftet med fri lek i verksamheten 
Alla pedagoger är överens om att leken har en stor betydelse i förskolans verksamhet och att 

leken behöver få ett större utrymme i den dagliga verksamheten. När pedagogerna ska beskriva 

syftet med att använda sig av lek i förskolans verksamhet används begreppen: bearbeta 

erfarenheter, samarbeta, sociala kompetenser, kommunikation och träna sin förmåga till fantasi. 

Pedagog A beskriver lekens syfte utifrån kommunikation: 

Det som händer med barnen, det är ju den här förmågan till kommunikation. Om jag kan 

kommunicera, och jag får respons av mina kompisar, så är det ju att jag blir ju synlig. Det är 

ju en självkänsla för var och en, det här att uppleva saker tillsammans i en gemenskap med 

andra, att man har någonting tillsammans, det är otroligt värdefullt. Förmågan att 

kommunicera, att bli förstådd och göra sig förstådd. (A)  

Pedagog C anser att barnen får med sig värdegrunder och sociala färdigheter inför skolan genom 

leken. Vidare beskriver pedagog C hur viktig leken är för barnens utveckling: ” Kan du inte 

leka jag menar, hur ska du, om du inte kan fantisera och bearbeta saker genom lek, det är ju 

grundläggande. Enligt min mening är det grundläggande för hela ens utveckling egentligen.” 

Både pedagog B och D nämner begreppen bearbetning, erfarenheter och att leken är ett tillfälle 

för barnen att få prova och misslyckas. Vidare beskriver pedagog B en situation där leken är ett 

viktigt redskap för bearbetning:  

Säg att de har varit på sjukhus, så kommer de hem och leker att dockan är sjuk. Det är ju 

bearbetning, fast det är något påtagligt som de kan hantera. Det är ofarligt på alla vis, hur 

mycket sprutor de än får så händer det ingenting. (B)  

Pedagog D anser att leken är viktig för barns lärande. ”Det är ju barns hela värld, det är ju där 

de får prova, klara eller misslyckas. Få leva ut sin fantasi, känns det som. Det är ju deras lärande 

egentligen.” 

Pedagog C beskriver den negativa syn som finns på lek, ”har du bara lekt idag?” och vikten av 

pedagogernas kunskap om lekens betydelse i förskolan.  

Man får inte glömma bort leken, för leken är så mycket. Det har också varit pratat tidigare, 

vad har du gjort idag? Att föräldrar frågar det hemma, vad har du gjort idag? Jag har lekt. 

Jaha har du bara lekt. Det blir liksom, det duger liksom inte på något vis. Det är då det är så 

viktigt att vi pedagoger vet vad det är barn lär sig genom lek, så att vi kan presentera det. 

Men vet du, barn lär sig det här och det här i lek, idag har ditt barn lärt sig det här, för att han 

har lekt, med det här och det här. Men då krävs det också att vi har den kompetensen vi 

pedagoger och att vi ser vad som händer i leken, så sett. (C) 

5.4.1 Teoretisk koppling 
I den sociokulturella interaktionen som leken skapar, används kommunikation. En av 

pedagogerna menar att genom att ha en förmåga till att kommunicera, blir barnet synlig, vilket 

ökar barnets självkänsla. Kommunikation ses som en viktig artefakt inom det sociokulturella 

perspektivet. Kommunikationen inom den sociokulturella interaktionen möjliggör att 

individerna kan förmedla erfarenheter och ta till sig ny kunskap. Genom att kommunicera 

utvecklas individernas språk och det är det verbala språket som sedan skapar individens tankar 

(Säljö, 2014). Strandberg (2009) förtydligar att kommunikationen som sker inom den 

sociokulturella kontexten behöver innehålla ett rikt ordförråd för att barnen ska kunna utveckla 

sitt egna ordförråd och kunna föra rika samtal.    

Den negativa syn på lek, som en av pedagogerna beskriver finns, där lek endast ses som en 

handling och inte ett lärande, är helt motsatt Vygotskij´s syn på lek. Vygotskij anser att lek är 
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ett viktigt verktyg i barnets lärande. Leken skapar en sociokulturell interaktion och 

interaktionen sker både mellan barn, mellan barn och pedagog, men även mellan barn och den 

miljö och de artefakter som finns tillgängliga. Inom denna sociokulturella interaktionen skapas 

nya erfarenheter, kunskaper och färdigheter mellan barnen (Säljö, 2011). 

De begrepp som pedagogerna använder för att beskriva syftet med lek, såsom bearbetning, 

fantasi, kommunikation och skapa en gemenskap, kan alla kopplas till Vygotskij´s lekteori 

(Jensen, 2013). Leken ses som ett verktyg där barnen har möjlighet till att bearbeta upplevda 

händelser. Genom att barnen använder sig av leken, görs den specifika händelsen hanterbar och 

det skapar en större förståelse hos barnet (Jensen, 2013). Detta menar även en av pedagogerna 

då hen uttrycker att den upplevda händelsen, med hjälp av leken, blir ofarlig. Sjukhusbesök och 

andra svåra situationer som barn möter, blir hanterbara i leken.  
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6 Diskussion 
I detta kapitlet kommer den valda metoden att diskuteras och resultatet av datainsamlingen 

kommer att sättas i relation med forsknings- och litteraturgenomgången. Kapitlet avslutas med 

en slutsats av arbetet utifrån det teoretiska perspektivet och forsknings- och 

litteraturgenomgången i relation med studiens syfte.  

6.1 Metoddiskussion 
Att använda sig av intervju som metod för denna studie anser jag var ett bra metodval. Syftet i 

denna studie var att bidra med kunskap om hur pedagoger definierar den fria leken och hur den 

används i verksamheten. Att få ta del av pedagogernas tankar och uppfattningar om något 

specifikt fenomen kan på ett mycket väl fungerande sätt ske genom intervjuer. Hade metodvalet 

istället varit enkäter, hade inte möjligheten till följdfrågor eller utvecklande frågor varit möjligt.  

Några av deltagarna i denna studie har jag tidigare mött inom förskolans verksamhet, jag tror 

inte det påverkade min roll som forskare eller som intervjuare. För varje intervju, kändes 

situationen som intervjuare mer bekväm och det anser jag skedde helt oberoende av deltagaren. 

Det kan bero på att jag blev mer och mer förberedd på vilka frågor som fungerade, vilka 

eventuella följdfrågor som kunde ställas utifrån informantens svar och vilka frågor jag kunde 

ställa i relation till mitt syfte och frågeställningar. Genom att jag använde mig av intervju som 

insamlingsmetod hade jag möjlighet till att omformulera mina frågor, vid de tillfällen där 

informanten missförstod.  

Nu i efterhand skulle jag ha valt ett annat sätt att ta kontakt med pedagogerna på. I denna studie 

valde jag att skicka mail till alla pedagoger som var av intresse för denna studie, men endast 

hälften svarade och ville delta. En person meddelade att hen inte hade möjlighet att delta på 

grund av tidsbrist, men meddelade detta långt efter satt dag för återkoppling. Tre personer 

svarade inte alls på mailet. Hade jag istället ringt eller besökt verksamheterna personligen hade 

eventuellt bortfallet minskat.   

I denna studie har jag valt att endast använda mig av kvalitativa intervjuer som metod. Hade 

tiden funnits skulle det ha varit intressant att även observera verksamheten och koppla ihop 

observationerna i verksamheten och intervjuerna med pedagogerna. Genom att använda sig av 

två metoder skulle forskaren få en större bild av begreppet fri lek och hur det kommer till uttryck 

i verksamheten. Bryman (2011) anser att forskaren inte får reda på samma saker genom en 

observation som i en intervju, tillsammans kompletterar metoderna varandra. Vid en 

observation får forskaren inte ta del av deltagarnas tankar och upplevelser och vid en intervju 

får forskaren inte ta del av deltagarnas handlande.  

Då intervjuerna blev inspelade kunde jag vara helt fokuserad på det samtal som skedde mellan 

mig och informanten. Det möjliggjorde även att jag i efterhand kunde transkribera hela 

intervjuerna och få en tydlig bild av vad som sas.  

Dahlgren och Johansson (2015) anser att antalet deltagare i en studie påverkar antalet olika 

uppfattningar som uppkommer, vilket de kallar utfallsrum. Med fler deltagare kan man tänka 

sig att antalet utfallsrum ökar. Min vision var att ha fler deltagare i studien för att möjligheten 

till ett varierande antal utfallsrum skulle öka. 



 

26 

 

6.2 Resultatdiskussion 

6.2.1 Den fria leken 
Knutsdotter Olofsson (1996) nämner tre grundstenar inom den fria lekens pedagogik: ge tid för 

lek, inte störa leken i onödan och att pedagogerna ofta ska delta i leken. Dessa tre karaktärsdrag 

använder även pedagogerna när de ombeds att definiera begreppet fri lek. I likhet med 

Knutsdotter Olofsson (1996) anser pedagogerna att verksamheten bör vara flexibel vad gäller 

samling och andra rutinsituationer som sker under dagen för att leken inte ska avbrytas. Alla 

pedagoger är överens om att det är viktigt att pedagoger ger barnen tid till att leka. Två av 

pedagogerna utvecklar detta uttalande ytterligare och menar att barnen hamnar i ett flow 

respektive att barnen får uppleva en lekvärld ordentligt. Knutsdotter Olofsson (1996) såg i sin 

studie att barnen stärktes av den lek de upplevde, genom de färdigheter barnen förvärvade.  

Utöver tid nämner två av pedagogerna även miljö och rekvisita som viktiga faktorer till den fria 

leken. Även Knutsdotter Olofsson (2003) anser att miljö och rekvisita, såsom föremål och 

leksaker, är utgångspunkten för leken, utöver de erfarenheter som barnen har. Miljö och 

rekvisita kan enligt Knutsdotter Olofsson (2003) väcka associationer hos barnen som start till 

en lek.  

En av pedagogerna anser att om verksamheten har en tillåtande atmosfär, där barnen känner sig 

trygga och självsäkra, ger större möjligheter till att den fria leken uppstår. En tillåtande atmosfär 

kan sättas i relation till en av de atmosfärer som Johansson (2004) kom fram till i sin studie, 

den samspelande atmosfären. Detta är en atmosfär där Johanson (2004) menar att pedagogerna 

ser barnen som aktiva deltagare i sitt egna lärande, pedagogerna utgår från barnens intressen 

och pedagog och barn ingår i en intersubjektivitet. Detta begrepp är relaterat till Merleu-Ponty´s 

livsvärlds teori och Johansson (2004) beskriver intersubjektiviteten som ett möte mellan barn 

och pedagog, där de går in i varandras livsvärld, kommunicerar, tar del av varandras 

erfarenheter och skapar en helhet. Att denna intersubjektivitet sker menar Johansson (2004) är 

en förutsättning för att ett lärande ska ske, men även för att barnen ska känna sig trygga med 

sin tillvaro och våga ta plats i verksamheten och i den lek som uppstår.  

Två av pedagogerna menar att till skillnad från styrd lek, där reglerna är givna för vad som är 

rätt och fel, är reglerna inom den fria leken outtalade och oskrivna. En av pedagogerna anser 

att reglerna skapas av de barn som ingår i leken. Knutsdotter Olofsson (2003) anser att en lek 

innehåller regler och signaler som utgör ramen för en lek. Vill barnen vara en del av leken måste 

dessa regler och signaler följas för att leken ska kunna fungera.  

Pedagogerna beskriver den fria leken som en lek där barnen är drivande, självständiga och 

fritt får välja vad leken ska innehålla, hur leken ska gå till och var leken ska ske. Denna 

beskrivning kan kopplas till Fröbel´s definition av fri lek, där frihet förespråkas. Utifrån 

pedagogernas beskrivningar av fri lek, finns även likheter med Knutsdotter Olofsson 

(2003;1996) och Johansson (2004). Knutsdotter Olofsson (2003) anser att en lek är något som 

barnen skapar, en som-om värld. I den fria lekens pedagogik utgår aktiviteterna från barnens 

intressen (Knutsdotter Olofsson, 1996). Att ha en tilltro till barnens egna förmåga och att se 

barnen som kompetenta är en förutsättning för att barninitierade lekar ska kunna uppstå i 

verksamheten, då dessa synsätt på barn skapar en samspelande atmosfär (Johansson, 2004). 

6.2.2 Pedagogens roll i den fria leken 
Enligt pedagogernas beskrivning av pedagogens roll i den fria leken, har den många olika roller. 

Vilken roll som pedagogen bör ta anser pedagogerna beror på situationen. De begrepp som 
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pedagogerna använde var stödjande, vägledande, medlekare och inspiratör. Enligt Knutsdotter 

Olofsson (1996) och Engdahl och Ärlemalm-Hagsér (2015) finns det olika uppfattningar om 

pedagogens roll i den fria leken. Då den fria leken ses som en barninitierad lek, där barnen 

självständigt ska få leka, anser en del pedagoger att leken ska vara helt fri från pedagoger för 

att de inte vill störa barnen i leken. Men å andra sidan finns det även pedagoger som anser att 

de bör vara närvarande och vara aktiva även i den fria leken. Knutsdotter Olofsson (1996) 

beskriver vikten av aktivt deltagande pedagoger utifrån det hon kom fram till i sin studie. 

Antingen lekte pedagogerna tillsammans med barnen eller fanns närvarande i samma rum. 

Genom att vara närvarande i leken kunde pedagogerna utmana och ge förslag till leken eller 

stödja barnen i leken då de fick en inblick i vad som pågick. Till följd av detta såg Knutsdotter 

Olofsson (1996) att barngruppen upplevdes lugnare.  

Pedagogerna i denna studie ansåg att pedagogen har en viktig roll för de barn som inte kan leka 

eller vet hur de ska göra för att få tillträde i en lek. Genom att visa hur man gör, vägleda och 

stödja de barn som behöver anser en av pedagogerna att pedagogen kan ge barnen verktyg till 

hur barnen ska gå tillväga. Att vara en aktivt deltagande pedagog anser även Pramling 

Samuelsson och Johansson (2006) är viktigt för barnens lärande i förskolan. Att vara en del av 

leken, ingå i samspel och ta vara på barnens initiativ skapar möjligheter för ett lekfullt lärande.  

Att vara en medlekare utan att styra den lek som pågår uttrycker pedagogerna som en svårighet. 

Pedagogerna anser att vuxna inte kan leka på samma sätt som barn och en av pedagogerna 

menar att deltagandet kan hämma leken. Enligt pedagogerna kan leken övergå till en vuxenstyrd 

lek, eller vuxeninitierad lek som Lillemyr (2002) benämner det. Han anser att det är viktigt att 

det finns både barninitierad lek och vuxeninitierad lek i förskolan. Leken är ett viktigt verktyg 

för lärandesituationer och relaterar det då till den vuxeninitierade leken, men att lärandet sker 

på ett lekfullt sätt. Knutsdotter Olofsson (1996) anser däremot att en verksamhet med till största 

del vuxeninitierade situationer passiviserar barnen. Hon menar då att barnen inte tar egna 

initiativ och det leder till att barnens förmåga till kreativitet och fantasi försummas. Skolverket 

(2016) i sin tur anser att leken ses som ett viktigt verktyg för barns utveckling och lärande. 

Pedagogens roll är att skapa miljöer som inspirerar, utmanar och lockar till lek och att delta i 

de samspel som finns i verksamheten.   

Att både kunna leka med barnen och vara en ledare för barnen anser en av pedagogerna är 

viktiga egenskaper till att vara en bra pedagog. Precis som Pramling Samuelsson och 

Johansson (2006) menar med vikten av ett ständigt tagande och givande mellan barn och 

pedagog, för att ett lekfullt lärande ska ske. 

6.2.3 Den fria leken i verksamheten 
I intervjuerna med pedagogerna framkommer det en strävan om att leken ska få större utrymme 

i verksamheten, att pedagogerna minskar på onödiga avbrott och att pedagogerna är närvarande 

i leken tillsammans med barnen. Pedagogerna anser att det inte alltid är möjligt att få detta att 

fungera på grund av tidsbrist, barngruppens storlek och hur pedagogerna organiserar sig vid 

rutinsituationerna i verksamheten. En av pedagogerna uttrycker att pedagogerna inte alltid kan 

följa sitt egna ideal utan får försöka göra det bästa av situationen.  

För att minska på tillfällen där pedagogerna behöver avbryta barnens lek anser pedagogerna att 

vissa rutinsituationer i förskolan kan vara föränderliga. Samling, fruktstund och utevistelse var 

de situationer som pedagogerna tog upp. Frukten kan ges där barnen befinner sig, samlingen 

kan läggas tidigare eller senare än planerat och de barn som leker bra inne får möjlighet till att 

få vara kvar i den leken. Dessa förändringar gjorde även förskolan som var deltagande i 
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Knutsdotter Olofsson´s (1996) studie, vilket medförde att barnens lek fick pågå under längre 

tid.  

I likhet med Knutsdotter Olofsson (1996), beskriver en av pedagogerna hur arbetslaget 

organiserar sig för att vara närvarande i barnens lek men ändå kunna utföra de praktiska saker 

som behöver göras i verksamheten. En pedagog sköter de praktiska delarna vilket gör att de 

andra två pedagogerna kan vara deltagande i barnens lek. Sker den fria leken i utemiljön är det 

istället en av pedagogerna som har den övervakande rollen, medan de andra två pedagogerna 

är närvarande tillsammans med barnen. Det arbetslag som var deltagande i Knutsdotter 

Olofsson´s (1996) studie delade även de upp sig på detta vis. Att endast en pedagog ”springer 

runt” och de resterande sitter ner, gör barngruppen lugnare, tillskillnad mot om alla pedagoger 

skulle ”springa runt” och både utföra praktiska uppgifter och vara närvarande i leken.  

En av pedagogerna nämner vikten av att diskutera tillsammans i arbetslaget, för att 

verksamheten ska kunna förändras, både förhållningssätt och arbetssätt. Processen för att det 

ska ske är lång och arbetslaget behöver ha samma fokus under lång period för att det ska ge 

resultat i verksamheten. De ämnen som diskussionerna i arbetslagen handlar om gällande lek 

är hur miljön ska utformas för att inspirera barnen till lek, om verksamheten ska ha samling och 

när den ska ske, hur pedagogerna ska organisera den dagliga verksamheten för att leken ska få 

större utrymme och lekens värde i förskolan. Johansson (2004) såg i sin studie att i de arbetslag 

där pedagogerna hade systematiska diskussioner om, i detta fall, begreppen barnsyn och 

kunskapssyn, hade ett gemensamt arbetssätt och förhållningssätt i verksamheten. Även 

Lillemyr (2002) och Skolverket (2016) belyser vikten av att arbetslag har systematiska 

diskussioner om begrepp i förskolan. Lillemyr (2002) anser att arbetslaget skapar en gemensam 

vision och visar sig som en enad front utåt. Johansson (2004) anser att det är pedagogernas 

barnsyn och kunskapssyn som påverkar den atmosfär som finns i verksamheten. I denna 

atmosfär rymmer verksamhetens förhållningssätt, arbetssätt och regler som barnen behöver 

förhålla sig till.  

En av pedagogerna beskriver att pedagogerna inom arbetslaget får hitta ett ideal, en vision som 

alla pedagoger kan stå bakom, men det betyder inte att det är alla pedagogers ideal som 

synliggörs. Pedagogen menar att man behöver jämka, vilket innebär att pedagogerna inom ett 

arbetslag behöver kompromissa. Att pedagoger har olika åsikter kan kopplas till den 

pedagogiska grundsyn varje pedagog har. Lillemyr (2002) anser att varje individ som arbetar 

inom yrken som rör barns fostran har en pedagogisk grundsyn. Den består av vilken syn 

pedagogen har på barn, kunskap, fostran och lärande, och kan relateras till ett teoretiskt 

perspektiv. I artikel Johansson (2004), Pramling Samuelsson och Johansson (2006) och 

Broström m.fl. (2015) såg författarna att pedagogernas teoretiska utgångspunkt påverkade 

resultatet.   

6.2.4 Syftet med fri lek i verksamheten 
Lillemyr (2002) nämner tre anledningar till varför lek ska finnas i förskolans verksamhet: 

Pedagoger kan observera barnens lek och få ny kunskap om barn och om lekens betydelse för 

barn, barn får bearbeta erfarenheter och använda fantasin och barn får möjlighet till att 

socialisera sig genom leken. Pedagogerna i denna studie är även av den åsikten att leken har en 

stor betydelse inom förskolans verksamhet. I likhet med Lillemyr (2002) använder pedagogerna 

begreppen bearbeta erfarenheter, sociala kompetenser och träna sin förmåga för fantasi för att 

beskriva lekens syfte i förskolan. Utöver dessa begrepp nämner pedagogerna även 

kommunikation, samarbeta och att leken är en del av barnens lärande. Lillemyr (2002) anser att 
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barn som leker får en större kunskap om sig själv, detta nämner även en av pedagogerna. 

Pedagogen menar att barnen får en större självkänsla, i leken får barnet ingå i en gemenskap, 

bli sedd och förstådd av andra likväl som barnet skapar en förståelse för andra barn.  

Att leken är ett verktyg för att bearbeta verkliga händelser och erfarenheter är en återkommande 

åsikt både från tidigare forskning och från pedagogerna i denna studie. Knutsdotter Olofsson 

(2003) anser att barnen får möjlighet till att förändra den upplevda händelsen i leken och göra 

den hanterbar. Med hjälp av fantasi och kreativitet förändrar barnen händelsen utifrån eget 

tycke. Pedagog B beskriver en situation när barn bearbetar upplevda händelser i leken, som till 

exempel efter ett sjukhusbesök. Pedagogen menar att det som sker i leken inte är lika farligt 

och med hjälp av lekens verktyg blir händelser hanterbara för barnet. Både Eriksen, Piaget och 

Vygotskij anser att barnen bearbetar erfarenheter eller kriser genom leken (Lillemyr, 2002).  

Pedagog C anser att leken är en grundläggande egenskap hos barn och är avgörande för barns 

utveckling. Även pedagog D nämner begreppet lärande i relation till leken. I Broström m.fl´s 

(2015), där pedagogernas uppfattningar om barns lärande undersöktes, ansågs leken vara en av 

de viktigaste aktiviteterna som påverkar barns lärande. Att just lek var en viktig faktor, 

relaterade Broström m.fl. (2015) till landets läroplan. I läroplanen ses lek som en viktig del i 

barnens utveckling och lärande. Skolverket (2016) menar att lärandet ska ske på ett lekfullt sätt, 

där både pedagoger och barn är involverade. I likhet med Skolverket (2016) och Pramling 

Samuelsson och Johansson (2006) ansåg även Sveriges deltagare i Broström m.fl. (2015) att 

det är viktigt att pedagogerna utgår från barnens intressen och tar tillvara på barnens initiativ 

för att skapa situationer för lärande.  

6.3 Slutsats  
Mitt syfte i denna studie var att öka kunskapen om hur pedagoger definierar begreppet fri lek 

och hur den fria leken används i verksamheten. Fröbel´s definition av fri lek och den definition 

som pedagogerna i denna studie beskriver kan tydligt kopplas samman. Barnen är drivande, får 

göra fria val och bestämma lekens innehåll och utformning (Engdahl & Ärlemalm-Hagsér, 

2015). För att utveckla definitionen ytterligare utifrån pedagogerna och det sociokulturella 

perspektivet, kan man tolka att de val som barnen är fria att göra utgår från de ramar som redan 

är förutbestämda. Lärmiljön och de individer som ingår i verksamheten skapar tillsammans en 

atmosfär med erfarenheter, känslor, förväntningar och möjligheter till interaktioner, aktiviteter 

och kreativitet (Strandberg, 2009). I likhet med Knutsdotter Olofsson (1996) menar 

pedagogerna att pedagogen bör vara närvarande i leken vilket möjliggör att pedagogen kan 

stödja och vägleda barn som inte har tillräcklig kunskap om lek, att få tillträde till lek. Även de 

tre grundstenarna inom den fria lekens pedagogik uttrycktes av pedagogerna i studien: ge tid 

för lek, inga onödiga avbrott och aktivt deltagande pedagoger.  

Utifrån pedagogernas beskrivningar av den lek som finns på respektive avdelning i relation till 

pedagogernas definition av fri lek, kan man se vissa likheter. Pedagogerna strävar efter att låta 

leken vara över en längre tid, inte göra onödiga avbrott, vara närvarande pedagoger i leken och 

skapa inspirerande miljöer. Det framkommer att pedagogerna försöker att nå dessa 

beskrivningar av fri lek, men att det inte alltid är möjligt på grund av tidsbrist, barngruppens 

storlek och hur pedagogerna organiserar sig vid de dagliga rutinsituationerna.  

För att förändringar ska ske inom verksamheten krävs det att arbetslaget har systematiska 

diskussioner om leken. I respektive pedagogs arbetslag diskuteras vikten av lek, att minska 

avbrott, utformning av miljön för att inspirera till lek och hur rutinsituationerna i verksamheten 

ska organiseras på bästa sätt. Johansson (2004) såg i sin studie hur de systematiska 
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diskussionerna i arbetslagen påverkade verksamheten positivt. Med hjälp av de systematiska 

diskussionerna skapade arbetslagen ett gemensamt förhållningssätt och arbetssätt i 

verksamheten. Strandberg (2009) menar att diskussionerna inom arbetslaget skapar en 

sociokulturell interaktion och kallar dessa samtal för lärande samtal. Denna interaktion medför 

att pedagogerna i arbetslaget utbyter erfarenheter och kunskaper och tillsammans skapar en 

vision för verksamheten. Vidare beskriver Strandberg (2009) vikten av att låta barnen vara 

delaktig i de förändringsprocessen för att det ska skapa en förståelse hos barnen och ge en 

positiv inverkan på deras lärande och utveckling.   

Idén för denna studie tog sin början när jag fick ta del av Sheridan och Pramling Samuelsson 

(2016) syn på lärande i leken. Författarna ansåg att ett lärande skedde om pedagogen deltog och 

hade ett förutbestämt syfte, utan pedagogens deltagande skedde endast lek. Denna åsikt 

framgick inte av de deltagande pedagogerna i denna studie, utan de ansåg att leken var ett viktigt 

verktyg för lärande. I likhet med Lillemyr (2002) och Skolverket (2016) anser pedagogerna i 

denna studie att leken har en stor betydelse i förskolan. I leken anser pedagogerna att barnen 

får möjlighet till att bearbeta och hantera erfarenheter, kommunicera, få sociala kompetenser 

och ingå i en gemenskap med andra. Barnen får även lära sig ny kunskap, värdegrunder och att 

fantisera. Att bearbeta erfarenheter och att använda sig av fantasi nämner även Vygotskij i sin 

lekteori. Leken utgår ifrån barnens erfarenheter och i kombination med fantasi och kreativitet 

skapas en lek. Genom att barnen använder sig av sina erfarenheter i leken, görs de hanterbara 

för barnen. Leken skapar en sociokulturell interaktion mellan barnen, där barnen utbyter 

erfarenheter med varandra och samtidigt får ny kunskap (Jensen, 2013).  

Denna typ av studie är relevant för att påvisa ett antal pedagogers tankar och reflektioner om 

en betydelsefull del av förskolan, nämligen leken. Studien visar även på ett antal svårigheter 

som pedagogerna nämner med leken i förskolan, pedagogerna har en vision men i praktiken 

fungerar det inte alltid lika bra, då man ska ta hänsyn till barngruppen och dagliga rutiner. 

Lillemyr (2002) anser att begreppet lek är komplext och är svårt att definiera med få begrepp. 

När pedagogerna blev ombedda att definiera fri lek och beskriva vad de anser är syftet med lek 

i förskolan behövde deltagarna en stund att tänka efter. Genom deltagandet i denna studie, fick 

pedagogerna möjlighet till att reflektera över sin egna tolkning av den fria leken och blev på 

grund av det medvetna om sina egna tankar om leken i förskolan, då främst den fria leken. 

Några av pedagogerna har efter intervjun uttryckt vikten av reflektion och att de ansåg att 

intervjun fick dem att tänka till extra om deras egna åsikter. Jag tror att det är viktigt att 

pedagoger reflekterar över sina tankar och uppfattningar och är öppen för nya idéer och 

kunskaper och att arbetslaget även för systematiska diskussioner.  

6.4 Förslag på vidare forskning 
Leken har en stor betydelse i förskolans verksamhet och lyfts även fram i förskolans läroplan 

(Skolverket, 2016). Det som framkommer i resultatet av denna studie har många likheter med 

vad som står i Lpfö 98. Om tiden funnits hade det i nästa skede varit intressant att observera 

pedagogerna i respektive verksamhet för att sedan sätta deras utsagor i relation med 

observationerna i verksamheten.  
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Bilaga 1 
Informationsbrev till förskollärare.  

Detta är en förfrågan om deltagande i en studie om fri lek. 

Hej! 

Mitt namn är Ida Eklund Löfgren och jag läser 6:e terminen på förskollärarprogrammet vid 

Karlstads Universitet. Nu arbetar jag med mitt examensarbete som handlar om den fria leken i 

förskolans verksamhet. Syftet med min studie är att bidra med kunskap om hur pedagoger 

definierar begreppet fri lek och vad deras syfte med fri lek är i verksamheten. 

Fri lek är ett begrepp som jag stött på både i utbildningen men även när jag arbetat i olika 

förskolor och det är ett begrepp som jag känner att det finns delade meningar om. Min 

förhoppning är att genom ert deltagande få en ökad kunskap om pedagogers tankar, 

uppfattningar och erfarenheter om begreppet fri lek och på vilka olika sätt det kommer till 

uttryck i era verksamheter. 

Studien kommer att ske genom kvalitativa intervjuer, där intervjun kommer att ta cirka 30 

minuter. Med ert samtycke kommer intervjun även att spelas in. Deltagandet sker helt frivilligt 

och du har rätt till att närsomhelst avbryta ditt deltagande. Allt material som samlas in kommer 

endast att användas till min studie och efter att den har blivit godkänd, kommer materialet att 

förstöras. Ert deltagande i studien kommer att ske konfidentiellt, endast jag vet om ert 

deltagande, i studien kommer namn, förskola och ort att avkodas.  

För att delta i denna studie behöver jag ert samtycke. Genom detta samtycke godkänner ni även 

till all information jag angivit ovan. Samtyckesblanketten behöver jag ha in med underskrift 

innan intervju kan ske, via mail eller vid intervjutillfället. 

Intervjun kommer att ske under v.49, när det passar er och er verksamhet.  

 

Kontaktuppgifter vid eventuella frågor och funderingar: 

xxx-xxx xx xx / xxxxxxxx@xxxxx.com 

Tack på förhand! 

 

Med vänliga hälsningar  

Ida Eklund Löfgren 

 



 

 

 

Bilaga 2 
Intervjuguide.  

 

Allmänna frågor: 

Verksamma år inom förskoleverksamheten? 

Barngruppens ålder? 

 

Definiera fri lek: 

Vad är fri lek? 

Styrd lek eller fri lek? 

Har synen förändrats genom åren?  

Vad händer med barnen i den fria leken? 

Pedagogens roll? 

Existerar fri lek i er verksamhet? 

 

Syftet med fri lek i verksamheten: 

Diskuterar ni i arbetslaget om begreppet fri lek? 

Vad är syftet med fri lek?  

Plats. 

Tid. 

Låter ni leken styra verksamheten?  

 


