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Syftet med studien är att undersöka pedagogers uppfattningar om den fria leken i förskolan. Vi 
vill veta hur begreppet fri lek definieras av pedagogerna, vilken uppfattning pedagogerna har 
om sin roll och sitt deltagande i barns fria lek samt hur de resonerar kring vad som kan påverka 
den fria leken. 

Studien vilar på en kvalitativ forskningsansats och innefattar sex intervjuer med pedagoger som 
arbetar med barn i åldrarna ett till fem år. Intervjuerna genomfördes med ljudupptagning. 
Senare transkriberades intervjuerna och användes i analysmodellen meningskoncentrering. Det 
här resulterade senare i citat som exemplifierar intervjupersonernas reflektioner i resultatet. 

Resultatet visar att pedagogens roll ser olika ut beroende på situation. Pedagogens deltagande 
handlar om en balansgång mellan att delta och att inte delta. De flesta pedagogerna är överens 
om att den fria leken är viktig och de önskar att de kunde vara mer delaktiga i den.  

De flesta pedagogerna anser att fri lek är något som barnen väljer själva utan vuxenstyrning. 
Resultatet tyder dock på att pedagogerna verkar ha ett sorts kontrollbehov där de vill se att 
leken fungerar och samtidigt kunna gå in och styra upp vid behov.   

Inre faktorer, som deltagande, frihet, barnsyn och lärande, påverkar rollen som pedagogen 
antar. Även yttre faktorer så som material, tid och grupporganisation har stor betydelse för 
pedagogens handlande. Det är alltså vårt uppdrag som pedagoger att våga anta en 
mångfacetterad roll trots stor påverkan från vår omvärld.  
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1 Inledning 
Vi är tre studenter som läser till förskollärare på Högskolan för lärande och kommunikation i 

Jönköping. Vi har alla tre under våra olika VFU-perioder reflekterat över lek i allmänhet och 

den fria leken i synnerhet. Lek är ett svårdefinierat begrepp. När vi benämner fri lek menar vi 

lek som sker på barnets initiativ och villkor. Vi har mer än gärna gett oss in i barnens lekar, 

antingen genom inbjudan eller genom att vi själva har sökt oss till leken. Något vi har lagt 

märke till är att de ordinarie pedagogerna sällan är med i barns fria lek. Det här har fått oss att 

fundera på vad det kan bero på. Är det ett medvetet val eller handlar det helt enkelt bara om 

tidsbrist? Vi har funderat på hur pedagogerna ser på sin egen roll i den fria leken. Ser 

pedagogerna barns lek som ett tillfälle att göra ”viktigare” saker eller ser de den som ett 

värdefullt tillfälle att vara tillsammans med barnen? Vi tror nämligen att man aldrig kan bli 

för gammal för att leka. George Bernard Shaw sa ju trots allt: ”We don´t stop play because we 

grow old, we grow old because we stop play.”  

Ytterligare en sak som har intresserat oss är i fall det verkligen finns något som kan kallas fri 

lek. Det är ju trots allt vi vuxna som styr valet av miljö och material. Kan leken då verkligen 

vara fri?  

I läroplanen för förskolan belyser man vikten av att erbjuda en trygg miljö som även utmanar 

och lockar till lek. Det står även att samspelet mellan vuxna och barn är lika viktigt som att 

barn lär av varandra för att ett livslångt lärande ska kunna bli verklighet (Skolverket, 2006).  

 

 

Lek är liv 

Barnen leker. När de leker ekar livets egen låt i deras lekar. 

Gäll och yster – eller dystert dov ljuder den så länge den får lov. 

Allt de tror och vet om verkligheten gör de lek av. Det är märkligheten. 

Vuxna tror att lek är tidsfördriv. De har fel i detta. Lek är liv! 

(Kajenn) 
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2 Litteraturstudier 
Leken har historiskt spelat en stor roll i människors liv och är alltså inget nytt påfund. Redan i 

det antika Grekland för 2300 år sedan uppmärksammades lekens betydelse. Filosofen Platon 

menade att leken måste ligga till grund för all utbildning (Hägglund, 1989).   

Det som man lär sig under tvång och plåga lär man sig inte alls lika bra som det man lär sig under 
lustfyllda och lekfulla former. (Hägglund, 1989, s. 5) 

 

Redan på 300-talet f Kr ansåg Aristoteles, och även Jean Jacques Rousseau två tusen år 

senare, att barns undervisning helt skulle bygga på lek. För att kunna ge barn en harmonisk 

och naturlig utveckling menade de att vi måste acceptera att leken är det naturliga sättet för 

barn att inhämta kunskap (Hägglund, 1989).  

Leken är inte bara ett redskap för barns utveckling, den är något som alla barn har rätt till. Det 

här är något som man kan läsa om i FN:s barnkonvention, artikel 31. 

1. Konventionsstaterna erkänner barnets rätt till vila och fritid, till lek och rekreation anpassad 
till barnets ålder samt rätt att fritt delta i det kulturella och konstnärliga livet. 

2. Konventionsstaterna skall respektera och främja barnets rätt att till fullo delta i det kulturella 
och konstnärliga livet och skall uppmuntra tillhandahållandet av lämpliga och lika möjligheter 
för kulturell och konstnärlig verksamhet samt för rekreations- och fritidsverksamhet.              
(Lärarförbundet, 2005, s. 152) 

 

Även i Läroplanen för förskolan, Lpfö 98, kan vi läsa om hur betydelsefull leken är för att 

barn ska kunna få en bra start i livet.  

Alla som arbetar i förskolan skall samarbeta för att erbjuda en god miljö för utveckling, lek och 
lärande… (Skolverket, 2006, s. 10) 

2.1 Hur definieras begreppet fri lek? 
Begreppet fri lek har sitt ursprung i den tyske pedagogen Friedrich Fröbels pedagogik 

(Lindqvist, 1996). Fri lek är ett svårtolkat begrepp och uppfattas därför olika av människor. 

Fri lek uppfattas ibland som en lek fri från vuxnas engagemang när det gäller samspelet 

mellan barn eller lekens innehåll. Men den fria leken behöver de vuxnas närvaro för att barn 

ska få stöd och stimulans i sitt lärande och sin utveckling (Skolverket, 2005).  

Knutsdotter Olofsson (1996) håller med om detta när hon menar att den fria lekens pedagogik 

behöver en pedagog som tar ansvar för barn. Lindqvist (1996) menar precis som Knutsdotter 

Olofsson att leken bör ske på barns initiativ och villkor. De ska även i stor utsträckning få 

välja vad de leker och vem de leker med.   
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Vygotskij i (Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson, 2003) menar däremot att det inte 

finns något som vi kan kalla för fri lek eftersom olika lekteman föds ur den kultur och det 

sammanhang barnet lever i. Även Sommer (2005) håller med om att det inte finns något som 

kan kallas för fri lek eftersom det är de vuxna som sätter ramarna för verksamheten. Det 

handlar istället om en ”organiserad spontanitet” där pedagogerna bestämmer utformningen av 

leken.  

2.2 Pedagogens roll 
Pedagogens roll i leken har sett olika ut genom historien. Enligt Fröbel skulle leken vara fri 

från de vuxnas påverkan och krav. Det här är något som Brubacher i (Lindqvist, 1996) håller 

med om när han tolkar Fröbels teori som att barns lek ska vara självständig och den blomstrar 

när den inte störs av en vuxen. Enligt Ivarsson (1996) och Löfdahl (2002) menade Fröbel att 

pedagogens huvuduppgift var att lyssna till och vänta in barnets utvecklingspotential. Inom 

Fröbeltraditionen såg man barns utveckling som växternas där allt fanns med i arvet och 

skulle utvecklas med hjälp av pedagogens handledning.    

Även i Piagets och Homburger Erikssons teorier om utvecklingspsykologin ska den vuxne 

vara underordnad i leken och istället vara åskådare. Den vuxne ska alltså inte vara en aktiv 

deltagare enligt deras teorier. Det här resulterade i att man under en längre period såg leken 

som helig och att man som vuxen inte skulle lägga sig i den (Åm, 1986).  

Vygotskij belyser däremot med sin teori och sina tankar kring den proximala 

utvecklingszonen att barn som får handledning av vuxna eller mer kompetenta kamrater kan 

åstadkomma mer än vad de kan utföra på egen hand. Genom samspel och samarbete med 

vuxna och andra barn når barnet därmed högre nivåer (Bråten, 1998). 

Knutsdotter Olofsson (1996) menar att leken i den svenska förskolan traditionellt sett har varit 

barns ensak. Hon menar också att det länge ansetts vara fel att gå in i barns fria lekar och 

personalen passade därför på att göra annat under tiden barnen lekte. Hon anser emellertid att 

den trenden har vänt. Hon tycker att pedagogerna har börjat delta mer aktivt i lekandet på 

barns villkor. Det här är något som hon anser vara en revolutionerande förändring inom 

förskolan. Hon menar att det därför är vår uppgift som pedagoger att försvara barns lek på 

dess egna villkor. 

Kanske är ”den fria lekens pedagogik” den enda som i grunden tar barn på allvar och visar dem 
respekt? (Knutsdotter Olofsson, 1996, s. 177) 
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Det finns skilda meningar om hur en pedagog ska delta i barns fria lek. Skillnaderna grundar 

sig på vilket förhållningssätt pedagogerna har och hur det påverkar deras agerande i leken.  

I förskolan skall barn möta vuxna som ser varje barns möjligheter och som engagerar sig i 
samspelet med både det enskilda barnet och barngruppen. (Skolverket, 2006, s. 5) 

 

Vedeler i (Knutsdotter Olofsson, 1987) har studerat barns lek och drog då slutsatsen att det 

verkade vara lika viktigt att en vuxen var deltagande i leken och pratade med barnen som det 

var att barnen fick leka själva när leken fungerade. Beroende på barnens ålder var den vuxnes 

inblandning i leken olika betydelsefull, för yngre barn var det viktigare att pedagogen deltog i 

dialog med barnen medan äldre barn behövde få leka mer självständigt. Pedagogens roll bör, 

enligt Vedeler, därför vara att stimulera och vägleda barn utan att dominera. Även Åm (1986) 

medgav att pedagogerna borde ses som förebilder i leken och inte som auktoriteter. Det här 

ledde till att förtroendet mellan barn och pedagoger ökade och att barn på så vis vågade ge sig 

in i och leva ut i leken. Vidare ansåg Åm att när vi leker med barn förmedlar vi det dolda 

budskapet att vi leker med dem för att vi vill vara tillsammans med dem. Det här är något som 

ökar barns självförtroende och status i barngruppen.  

Johansson och Pramling Samuelsson (2007) anser att pedagogernas tillvägagångssätt i barns 

lek är att stödja leken och experimenterandet. De ska även bidra med kunskap utifrån barnens 

egna intressen. Pramling Samuelsson och Sheridan (1999) och Knutsdotter Olofsson (2003) 

menar att barn behöver vuxna som hjälper dem att leka för att de ska kunna förstå sin 

omvärld. Precis som det är viktigt att små barn lär sig att äta själva och klä på sig är det viktigt 

att de lär sig att leka genom att pedagogerna leker med dem. Eftersom leken inte uppstår av 

sig själv behöver den uppmuntran och näring av vuxna som pratar lekens och barnens språk. 

Barn behöver alltså ha lekande pedagoger i sin omgivning som just berättar och visar hur man 

gör för att de ska kunna lära sig att leka.  

Även Granberg (2000) belyser vikten av att alla barn behöver ha barncentrerade pedagoger 

omkring sig. De bör vara beredda på att gå in i barns lek på deras villkor som både 

”bollplank” och lekkamrat. Det är alltså viktigt att barn får de vuxnas tid, uppmuntran och 

stöd, det här är något som är värdefullt för att barn ska få möjlighet att försöka själva. Får 

barn för mycket hjälp kan de förlora tilltron till den egna förmågan. Pedagogen kan ge liv åt 

lekens föremål genom att röra vid dem. Pedagoger som deltar i leken kan allstå tillföra något 

värdefullt. 
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Småbarn behöver vuxna som ”smakar” på deras kladdiga sandkakor, blåser på nallens överkörda 
ben och beundrar deras upphittade fynd. Med skräckblandad förtjusning vill småbarn bli jagade av 
vuxna och lika roligt tycker de det är att jaga och ta fast den vuxna. (Granberg, 2000, s. 69) 

 

Hägglund (1989) ansåg att det var viktigt att pedagogen lekte med barnen eftersom det är då 

barn lär sig en del oskrivna sociala regler så som samförstånd, turtagande och ömsesidighet. 

Däremot menar både Juul (2006) och Sommer (2005) att barn redan från födseln är mänskliga 

och sociala. För att barnen ska kunna vidareutveckla sina unika kvaliteter krävs att de får 

umgås med vuxna som handlar både socialt och mänskligt. Barn kommer således till världen 

med en social beredskap och med en förmåga att kommunicera redan under den första timmen 

av barnets liv.   

Åm (1986) menade att många pedagogers inställning till barns lek var att ”se men inte röra”. 

Många tar avstånd från att gå in med roller i leken eftersom de anser att den fria leken ska 

vara fri, även från vuxnas inblandning. Åm trodde att det här berodde på det starka inflytandet 

från psykoanalytisk barnpsykologi som rådde under många år. Enligt den psykologin är leken 

ett sätt för barnen att leva ut sina konflikter, därför ansåg Åm att många var rädda för att störa 

leken eftersom den kan vara av stort värde för barnet. Hangård Rasmussen (1983) och 

Knutsdotter Olofsson (1987) höll delvis med om det här när de hävdade att pedagogerna inte 

alltid behöver vara aktiva i leken med en roll utan kan finnas till hands så att barn får ro i sin 

lek utan att bli avbrutna. Den lek som aldrig blir avbruten blir oftare mer utförlig, sammansatt 

och ihållande. Ibland krävs det dock av pedagogen att de går in och styr upp leken. Det kan 

handla om att bidra med nya förslag till lekens innehåll eller att se till så att andra barn inte 

blandar sig i leken. Knutsdotter Olofsson (1996) har byggt vidare på sina tankar och menar nu 

att deltagande i det barnet gör innebär att man gärna bjuder in dem till lek och svarar på deras 

inbjudan. På det här sättet kan man hjälpa barn att genomföra leken så som de har tänkt sig. 

Man måste alltså ibland sätta sina egna idéer åt sidan för att hjälpa barn att hålla leken 

levande. Det gäller att förstå: 

• Att det inte är pedagogen som skall vara kreativ, det är barn som skall ges möjligheter att bli 
det. 

• Att det inte är pedagogen som skall vara duktig, hon skall hjälpa barn att bli det. 

• Att det inte är pedagogen som skall ta alla initiativ, det är barn som skall uppmuntras att göra 
det. (Knutsdotter Olofsson, 1996, s. 176) 

 

Nyckelbegreppet för pedagogens roll i leken är alltså engagemang eftersom deras insatser 

även har stor betydelse för barns framtid. 
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Tullgren (2003) ställer sig dock kritiskt till det som Knutsdotter Olofsson säger om 

pedagogers deltagande i den fria leken. Tullgren menar att deltagandet i barns lek inte alltid är 

så bra. Hon menar att pedagogerna många gånger tar över barnens lek och styr den mot det 

som pedagogen tycker är mer passande, alltså bort från lekar som anses högljudda och 

våldsamma. Pedagogers deltagande sker således inte på barnens villkor.    

2.3 Pedagogens mångsidiga roll 
Pedagogens roll påverkas av vilken barn- och kunskapssyn hon har. Rollen som olika 

pedagoger antar under en hel dag i förskolan kan därför se väldigt olika ut.  

Knutsdotter Olofsson (2003) anser att trygghet är viktigt för barns lek och att det är den vuxne 

som ansvarar för om barn leker, hur barn leker och vad barn leker. Ivarsson (1996) skriver 

också i sin forskningsrapport att trygghet är värdefullt för barns lek. Får barn inte känna 

trygghet har de svårt att leva ut sina känslor i leken. Om en pedagog finns till hands i leken 

kan det öka tryggheten även om de inte deltar aktivt.  

Pedagogen anses, av Knutsdotter Olofsson (1996, 2003), även ha en viktig roll som barnens 

lekkamrat på förskolan. Författaren menar att den vuxne är den bästa lekkamraten under de 

första åren av barnets liv. När pedagogen deltar på barnets villkor i leken utan att vara 

auktoritär kan relationen till barnet bli mer som en kompis istället för en fröken. 

Det är nästan rörande att se hur oerhört glada barn är, när vi leker med dem på deras villkor. 
(Knutsdotter Olofsson, 2003, s. 114) 

 

Lindqvists (1996) forskning visar att barnen tycker det är självklart att de vuxna är med i 

leken. Hon menar också att det kan vara en frihetskänsla för vuxna att gå in i en rollkaraktär i 

barnens lek eftersom de då kan lämna sina frökenroller och delta i leken på barnets villkor. 

Åm i (Lindh-Munther, 1989) menar dock att pedagogen bara kan bli gäst i barnens lek 

eftersom de vuxna har vuxit ifrån den spontana fria leken. Likväl anser hon att leken är 

mycket givande för vuxna att delta i på grund av att den är full av spontana infall och 

överraskningar. Den får en att lämna vardagens rutiner och den sätter färg på tillvaron. 

Till skillnad från ovanstående författare är Sawyer (1997) av en annan åsikt då han menar att 

barn inte vill att pedagogerna ska vara med i deras lek. Det här är någonting som även 

Sommer (2005) håller med om då han menar att barn måste ha möjlighet att leka själva utan 

att pedagogerna lägger sig i.  



 

7 

En annan roll som pedagogen ofta antar är den som konflikthanterare. Knutsdotter Olofsson 

(1987, 1996) menar att när en vuxen är med i leken kan de se till att alla barn får delta. Ett 

aktivt deltagande från pedagogen innebär även att eventuella konflikter kan hanteras när de 

uppkommer. Författaren ställer sig också frågan om det uppkommer lika många konflikter när 

pedagogerna deltar än när de inte gör det. När pedagogen går in för att lösa konflikter i leken 

kan det, enligt Hangård Rasmussen (1983), leda till uppkomsten av nya förslag och riktningar 

i leken. Men han anser ändå att pedagogerna bör låta barnen lösa sina konflikter själva så att 

de lär sig skillnaden mellan lek och verklighet. 

Ett annat sätt för pedagogen att vara delaktig i barns lek är att observera barnen och vad de 

leker eftersom det är vid de tillfällen pedagogen ser lekens verkliga innebörd (Hangård 

Rasmussen, 1983; Knutsdotter Olofsson, 2003). Vidare menar Knutsdotter Olofsson att 

pedagogen som deltagande observatör får inblick i barns tankar och erfarenheter. 

Tillsammans med barn i fri lek kan pedagogen se hur barn utvecklas, hur de växer och hur 

tillgivna de blir. Dock krävs det att pedagogerna respekterar att barn ibland vill vara ensamma 

för att det här ska kunna ske. Åm (1986) menade, redan på 1980-talet, att det faktiskt är 

möjligt att kombinera deltagande, aktivt eller passivt, i barns lek med respekt för leken som 

barnets egen verksamhet. Vidare menar hon att lekobservation alltid har ansetts vara en viktig 

uppgift för pedagogerna i förskolan. Som deltagare i leken ser pedagogen leken ur en annan 

synvinkel än som passiv åskådare. Det är mycket lättare att se vad som verkligen händer i 

samspelet barn emellan när man deltar och observerar inifrån. Under leken pågår 

kommunikation på så många olika plan att det kan vara svårt att uppfatta det genom att 

observera utifrån, som passiv åskådare. Åm menar att om pedagoger är rädda för att delta i 

barns lek kan vi gå miste om allt underbart den har att erbjuda. 

Knutsdotter Olofsson (1996) menar att pedagogers inställning till barn och deras lek är 

värdefull för att leken ska kunna utvecklas. Det är viktigt att pedagogerna har ett 

förhållningssätt som tillåter och stimulerar till lek. I Läroplanen för förskolan står det bland 

annat om hur viktigt det är att pedagogen hjälper barnet att utveckla sin lek: 

Barn skall få stimulans och vägledning av vuxna för att genom egen aktivitet öka sin kompetens 
och utveckla nya kunskaper och insikter. (Skolverket, 2006, s. 6) 

 

Knutsdotter Olofsson (1987) menar även att pedagogen har en viktig roll i lekens utveckling. 

Om de själva vågar vara lekfulla och kreativa i leken blir barnens lek mer varierad och 

utvecklad. Vidare menar författaren att om leken ska frodas är det viktigt att pedagogerna har 
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en positiv inställning till lek och att de sätter barnen i fokus. Pedagogerna ska visa intresse för 

barnens lek samt ge dem stimulans, ro, tid och ostördhet för att leken ska utvecklas. Lindqvist 

(1996) menar att pedagogen kan motverka att barn leker stereotypa lekar genom att vara med 

och skapa en lekvärld tillsammans med barnen. Hon rekommenderar inte bara att man kan 

delta i barns lek utan att man även ska vara med och skapa den här lekvärlden. Det är alltså 

pedagogens ansvar att leken inte blir stereotyp. 

Kennedy (1999) samt Åberg och Lenz Taguchi (2005) menar dock att vi vuxna lätt tar över 

barns fria lek genom att vara upptagna med att förmedla det vi kan istället för att lyssna och 

spinna vidare på barnens tankar. Om en pedagog känner att den hela tiden måste finnas till 

hands, skydda och hålla koll innebär det att pedagogen i första hand ser barns behov och 

brister. De utgår från att de som vuxna kan allt och ger då inte barnen möjlighet att tänka 

själva, använda sin fantasi och kompetens. Hur samtalar vi vuxna egentligen med våra barn? 

Sommer (2005) lyfter fram samspelsrelationerna som något mycket viktigt för barns 

utveckling: 

Relationerna mellan barn och mellan vuxna och barn var och en på sitt sätt påverkar ett visst barn; 
dessutom är barnets upplevelser av båda dessa relationer nödvändiga. Annars blir barnet inte 
integrerat fullt ut i samtidens kultur och samhälle. (Sommer, 2005, s. 243)    

2.4 Begränsningar eller möjligheter 
Friheten som barnen har i leken har tydliga begränsningar. En vanlig uppfattning hos 

pedagoger kan vara att miljön sätter gränser för barns lek och deras konkreta åtgärder 

stimulerar till olika sorters aktiviteter. Leken och lärandet är därför beroende av materialet 

och miljön, en miljö med ett rikt material blir inspirerande för lekskapandet (Johansson & 

Pramling Samuelsson, 2007). 

Miljön är avgörande för hur barn betraktas av både sig själva och omgivningen. De olika 

sammanhang och miljöer ett barn befinner sig i påverkar deras beteende. Barnets kompetens 

är alltså direkt beroende av den miljö barnet befinner sig i (Nordin-Hultman, 2004). I en miljö 

som stimulerar till utvecklande lek kommer barnen att leka mer komplicerade lekar medan 

barn i en miljö där material, regler och rutiner hindrar leken från att utvecklas kommer att 

ägna sig åt kortvariga lekar (Knutsdotter Olofsson, 1987). Även läroplanen för förskolan 

belyser vikten av en bra utformad miljö för att barnen ska kunna utvecklas: 

Miljön skall vara öppen, innehållsrik och inbjudande. Verksamheten skall främja leken, 
kreativiteten och det lustfyllda lärandet samt ta tillvara och stärka barnets intresse för att lära och 
erövra nya erfarenheter, kunskaper och färdigheter. (Skolverket, 2006, s. 8)  
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När en pedagogisk miljö ska utformas anser Kennedy (1999) att en pedagog bör ta fasta på 

barnens idéer, tankar och fantasier. Om barns miljö kommer från dem själva menar Kennedy 

att upptäckarglädje och nyfikenhet utvecklas. Knutsdotter Olofsson (2003) menar att man 

med hjälp av möblering och skärmar kan skapa små vrår där barnen kan vara ostörda. Små 

barn såväl som kattungar och hundvalpar älskar små utrymmen, de leker till exempel i 

kartonger, garderober, torkskåp och under bord. Miljön borde alltså utformas efter barns 

lekbehov men tyvärr ser verkligheten annorlunda ut: 

Men på de flesta förskolor är rummen stora och ljusa med vackra textilier och gröna växter. En 
härlig miljö… för pensionärer. I lekhallarna är det stimmigt. Var kan leken frodas? Har man tänkt 
överhuvudtaget? Till vansinne bygger barnen sina kojor att söka skydd i. (Knutsdotter Olofsson, 
2003, s. 116) 

 

Åberg och Lenz Taguchi (2005) menar att det är pedagogens ansvar att hela tiden observera 

vad barnen gör i sin miljö, till exempel vilket material som är populärast och vilket material 

som aldrig används. Författarna anser att vi måste vara lyhörda för det barnet gör och tänker 

för att vi ska kunna skapa en meningsfull miljö som väcker barns nyfikenhet att tillsammans 

söka ny kunskap. 

Det medvetna eller omedvetna val av material som pedagogerna gör har stor betydelse för 

lekmiljön på förskolan. Lekmiljön är ett resultat av samspelet mellan valet av pedagogiskt 

material och rambetingelserna, så som förskolans ekonomi, barngruppens sammansättning 

och vår pedagogiska grundsyn (Åm, 1986).  

Knutsdotter Olofsson (2003) anser att en leksak ska locka och inspirera barn till lek, det är 

pedagogens uppgift att göra leksakerna intressanta för barnen så att de upptäcker dem. Det 

kanske inte behövs så många leksaker men det behövs mycket material att leka med. Av det 

material som finns krävs att det är mångsidigt och kan användas till mycket. Barn behöver 

alltså både leksaker och vardagsföremål så som kastruller och förpackningar som de själva 

kan omforma med hjälp av sin fantasi. Hon har även uppmärksammat att ju mer 

konstruktionsmaterial det finns desto mer låtsaslek blir det. Vidare menar Knutsdotter 

Olofsson att vissa förskoleaktiviteter så som skapande och spel kan leda till begränsningar när 

det gäller barns fria lek, särskilt om pedagogen sällan engagerar sig i leken.  

Nordin Hultman (2004) påpekar istället att det är materialet som bär på olika normer och 

föreställningar för vad barn borde sysselsätta sig med och klara av i olika åldrar. Hon menar 

alltså att materialet speglar sättet som barn uppfattas och bedöms av andra och även hur barn 

ser på sig själva. Författaren har även undersökt skillnader mellan den pedagogiska miljön i  
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Sverige och Storbritannien. Hon kunde se tydliga skillnader på hur materialet placerades i 

rummet, på svenska förskolor är en del av materialet placerat oåtkomligt för barn trots att man 

vill uppmuntra barn till kreativitet och skapande. På förskolorna i Storbritannien kunde hon 

istället se att i stort sett allt material var placerat i barnhöjd. Sammanfattningsvis kunde hon se 

att det material som fanns i centrum fångade barnens uppmärksamhet och lockade till lek. I 

Sverige kunde hon däremot se att signalstarkt material var placerat i periferin och till följd av 

det uppfattades förskolerummen som mer lugna, svala och stillsamma. 
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3 Syfte 
Syftet med studien är att undersöka pedagogers uppfattningar om den fria leken i förskolan. 

Våra problempreciseringar är följande: 

• Hur definieras fri lek av pedagogerna? 

• Vilken uppfattning har pedagogerna om sin roll och sitt deltagande i barns fria lek? 

• Hur resonerar pedagogerna kring vad som kan påverka den fria leken? 
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4 Metod 
Syftet med studien är att undersöka pedagogers uppfattningar om den fria leken i förskolan. 

Datainsamlingsmetoden har varit att intervjua och en semistrukturerad intervjuform har 

använts. Vi har utgått från en intervjuguide med frågeområden som tar upp det vi ville 

undersöka. I den här intervjumetoden finns frihet att ändra ordningsföljden på frågorna och 

även andra frågor som kan vara av betydelse får uppkomma. Det ger oss möjlighet att ställa 

följdfrågor som anknyter till något intervjupersonerna har sagt.  Som intervjuare är det här ett 

bra sätt för att kunna lyfta intervjupersonernas svar och spinna vidare på dem. Bryman (2002) 

menar att man på det här sättet får mer uttömmande och varierande svar. Som utgångspunkt 

till intervjun valdes fem frågor (se bilaga), de första två handlar om begreppet fri lek, de 

nästkommande två handlar om pedagogens roll i barns fria lek och den sista frågan handlar 

om yttre faktorers påverkan på den fria leken. 

4.1 Urval  
Till intervjun valdes personer på de förskolor som vi varit i kontakt med tidigare under 

lärarutbildningen. I studien ingår sex förskollärare, från två förskolor. Samtliga av 

intervjupersonerna är kvinnor och arbetar med barn i åldrarna ett till fem år. Vi har valt våra 

pedagoger med omsorg eftersom vi ville ha en bredd på vårt intervjumaterial. När vi valde ut 

pedagoger ville vi ha representanter som jobbar med barn i olika åldersgrupper, 1-3, 3-5 och 

1-5. Därför blev det naturligt att det blev två pedagoger från respektive avdelning.  

Pedagogernas åldrar är varierande då de är mellan 25 och 50 år och de har även olika lång 

erfarenhet av att arbeta i förskolan. En pedagog är helt nyutexaminerad (Therese, 25 år), två 

har lång arbetserfarenhet inom förskolan men har nyligen blivit förskollärare (Pia, 35 år och 

Sara, 42 år) och de resterande tre pedagogerna har varit förskollärare sedan många år tillbaka 

(Ingela, 41 år, Sofie, 39 år och Carina, 50 år). 

4.2 Genomförande  
De personer som ingår i studien kontaktades personligen och informerades om att frågorna 

skulle handla om pedagogens roll i den fria leken samt vad som kan påverka den fria leken i 

förskolan och att det skulle ingå i studien. Vi valde att bara ge dem ämnet som frågorna skulle 

handla om och inte ge dem de exakta frågorna i förväg eftersom vi inte ville riskera att 

pedagogernas svar skulle påverkas av kollegornas. Intervjuerna genomfördes på förskolorna 

där pedagogerna är verksamma, dock i en avskild och ostörd miljö eftersom Kvale (1997) 
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menar att det är viktigt att få sitta ostört under en intervju. Intervjuerna genomfördes enskilt 

med en pedagog i taget eftersom vi inte ville att intervjupersonerna skulle känna sig i 

underläge. Innan intervjun började berättade vi syftet med studien för pedagogerna. Vi talade 

även om att vi skulle använda oss av ljudinspelning under intervjun. Detta valde vi dels för att 

Kvale (1997) menar att det är en fördel att spela in sina intervjuer eftersom man då kan återgå 

till materialet många gånger under sin analys, samt för att vi ville ha möjlighet att koncentrera 

oss på att vara närvarande under intervjun. Pedagogerna gavs även tillfälle att ställa eventuella 

frågor till oss om det var något som var oklart. Intervjuerna tog cirka 15 minuter att 

genomföra. När intervjun var över avslutade vi med att tacka för att vi fick tillfälle att 

genomföra intervjun. 

4.3 Etik 
Det var för oss viktigt att intervjupersonerna tidigt informerades om att de skulle vara 

anonyma i studien samt att vara tydliga med att deras deltagande var helt frivilligt. Det var 

även viktigt att de fick reda på att intervjun skulle spelas in eftersom det annars skulle kunna 

inkräkta på deras integritet. Alla personer i studien är alltså avidentifierade och de namn som 

förekommer är fingerade. Inte heller förskolorna eller deras orter nämns vid namn i vår studie. 

Vi poängterade även att alla svar var välkomna och att vi inte var ute efter vissa ”rätta” svar. 

Intervjupersonerna erbjöds även att få ta del av den färdiga studien. Det är något som även 

Kvale (1997) förespråkar när han skriver att undersökningen inte bara har ett vetenskapligt 

värde utan ska även kunna bidra till att förbättra situationen man har undersökt. 

4.4 Trovärdighet 
För att höja trovärdigheten i en studie är det viktigt att undersöka det man har för avsikt att 

undersöka (Kvale, 1997). Syftet bör alltså vara tydligt formulerat och vara kommunicerbart med 

resten av studien.  

Vi har försökt eftersträva en så liknande miljö som möjligt under samtliga intervjuer. Alla har suttit 

i någon form av samtalsrum där vi har varit ostörda. På detta sätt tror vi att vi har kunnat eliminera 

eventuella rumsliga faktorer som kan påverkat folks sätt att tänka och svara.  

Under intervjuerna har vi varit noggranna med att undvika att ställa ledande frågor men vi har, vid 

vissa tillfällen, medvetet ställt en del kontrollfrågor. Med det här menas att vi upprepade en del av 

pedagogernas svar för att få bekräftelse på att det var det de menade. Kvale (1997) anser att det här 

är ett sätt att öka tillförlitligheten eftersom intervjuaren kan kontrollera att svaret har tolkats på rätt  
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sätt. Det här sättet att dubbelkontrollera svaren kallas enligt Bryman (2002) för triangulering och är 

ett sätt att öka tillförlitligheten i en studie.   

Eftersom det är svårt att få en överförbarhet i en studie som innefattar en liten grupp individer kan 

man istället göra något som Geertz i (Bryman, 2002) kallar för ”thick descriptions”. Det innebär att 

man ger läsaren en tydlig beskrivning över de personer som deltagit i studien. På det här sättet kan 

läsaren lättare bedöma hur överförbara resultaten är till andra sammanhang.  

4.5 Analys 
Vi lyssnade igenom intervjuerna och skrev ner allt ordagrant. Därefter lästes de igenom och 

betydelsebärande ord i texten ströks under med färgpenna, för att få en bättre överblick. Vi 

letade efter både likheter och skillnader i materialet. Utifrån problempreciseringarna var 

tanken att komma åt de bakomliggande faktorer som färgat svaren. Den stora textmassan 

reducerades till kortare teman genom att de meningar som intervjupersonerna uttryckte 

formulerades mer koncist. Man pressar samman långa uttalanden i kortare uttalanden, det vill 

säga att den väsentliga innebörden omformuleras i några få ord, alltså teman. Det här innebär 

alltså att större intervjutexter reduceras till kortare och koncisare formuleringar. Det här är 

något som Kvale (1997) benämner som meningskoncentrering.  

När vi analyserade intervjumaterialet kunde vi se att pedagogerna omedvetet delade in sina 

svar i två olika kategorier. De berättade om hur de själva är och hur det påverkar 

verksamheten samt hur yttre omständigheter kan påverka. Utifrån det här kunde vi fastställa 

två huvudteman som vi har valt att kalla inre och yttre faktorer.  

I svaren kunde vi urskilja fyra områden som vi placerade in under inre faktorer, hur fri den 

fria leken egentligen är, vilken barnsyn pedagogerna har, hur de ser på sitt deltagande i den 

fria leken och hur de ser på lärandet i den fria leken.  

När det gäller yttre faktorer använde vi tre områden, material, tid och grupporganisation. Den 

intervjufråga som berörde de yttre faktorerna innehöll även miljö men vid analysen insåg vi 

att det var svårt att skilja miljö och material åt. Därför valde vi att innefatta miljön i det 

område som vi kallar för material.  

Nedan följer en modell över våra två huvudteman med deras tillhörande områden: 
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5 Resultat 
Resultatet av studien kommer att presenteras med utgångspunkt i de två huvudteman som 

framträtt i intervjumaterialet utifrån problempreciseringarna. Det centrala i hela materialet är 

pedagogens roll i den fria leken och hur den påverkas av inre och yttre faktorer. En eller flera 

pedagogers reflektioner kommer att lyftas fram i citat som exemplifierar textens innehåll.    

Genom intervjupersonernas svar kunde vi se att våra två huvudteman, inre och yttre faktorer, 

påverkar varandra. De inre faktorerna är alltså beroende av de yttre faktorerna och tvärtom. 

5.1 Inre faktorer 
Det första huvudtemat fokuserar på fyra olika områden. Här berättar pedagogerna hur de ser 

på den fria leken och sin roll i den, på ett djupare och mer personligt plan.  

5.1.1 Frihet? 

När vi intervjuade pedagogerna om vad fri lek innebar var alla överens om att det betyder att 

barnen själva får välja vad de ska leka. Nästan alla var även överens om att den vuxne inte 

skulle styra eller störa barnens lek. En pedagog associerade fri lek till att innefatta mest rollek 

och bygglek. 

Carina: …inte styrd av oss vuxna, det är barnen som väljer vad de vill leka. 

Therese: …när barnen själva väljer aktivitet… vi vuxna är med… och deltar när det behövs.  

 

En av pedagogerna som jobbar på en småbarnsavdelning skiljer sig från de andra. De andra 

pedagogerna anser att fri lek bara är en del av verksamheten medan hon menar att i stort sett 

allt är fri lek. 

Pia: De aktiviteter som barnen gör under större delen av dagen. 

När vi preciserade frågan till vad just ordet fri innebär för dem fick vi även fram att det har att 

göra med fantasi och många förtydligade att det handlar om att barnen själva väljer vem och 

vad de vill leka med.  

Ingela: Det är nog att få utveckla sin fantasi och… att få fantisera mycket… Det är nog fri lek, fri 
till att fantisera…i den fria leken kan de ju välja vilka kompisar de ska vara med… det är ju också 
ett sätt att vara fri. 

 

Leken är dock bara fri inom vissa ramar, många av pedagogerna nämner att de ibland måste 

gå in och styra upp leken. Om det uppstår konflikter är de flesta av pedagogerna överens om 

att det är deras uppgift att agera konflikthanterare.  
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En pedagog menar ändå att det vore bäst om barnen själva kunde styra och ställa i sin egen 

lek.  

Sofie: Att vi vuxna inte styr att de får välja fritt givetvis inom vissa ramar… 

Therese: …man ska ju styra upp till en viss del. 

Sara: Att man bara kollar så att det fungerar och lösa konflikter... 

 

Av intervjumaterialet kan det därför tolkas att det finns en tendens till att många pedagoger 

har ett litet kontrollbehov då de ofta, som de själva säger, måste gå och kolla så att allt är bra. 

5.1.2 Barnsyn 

Utifrån intervjumaterialet har vi tolkat hur pedagogerna ser på barnet som individ, här har två 

olika synsätt kunnat urskiljas. Det är främst två pedagoger som förespråkar det ena synsättet. 

De menar att pedagogen ska stötta barnen och de är därför en stor trygghetsfaktor gentemot 

dem.  

Therese: Så att de känner liksom tryggheten att man är där. 

Sara: …bara vara med och stötta, se till att det fungerar. 

 

De resterande pedagogerna verkar istället se barnen på ett annorlunda sätt. De menar att man 

ska ge barnen ansvar eftersom de klarar av att göra mycket på egen hand. En annan sak som 

tyder på att de har en mer barncentrerad syn är att de gör saker för barnens skull även om de 

inte själva alltid tycker det är roligt. De anser att vi måste ta tillvara på barnens fantasi 

eftersom den oftast är mycket bättre än vår.  

Ingela: …att de får ta mer ansvar själva… 
Sofie: Jag måste verkligen… försöka få dem att tänka själva kring frågor och uppgifter, ge dem 
nya utmaningar… Alla barn har ju olika behov som vi måste se.   

5.1.3 Deltagande 

Det framkom av intervjuerna att många av pedagogerna ville delta mer i barnens lek medan 

några menade att de vuxna vid deltagande tar över leken. De anser att de vuxnas närvaro kan 

göra så att leken avstannar till viss del. 

Sofie: Man kan känna att man absolut skulle finnas mer med barnen, sitta mer med dem på golvet. 
Alltså den vuxnes roll i den fria lek är väldigt viktig. 

Pia: …ibland kan det ju nästan vara så här att om man går in som vuxen med att man nästan tar 
över leken. 
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Ingela: För jag tycker det är intressant att se hur de, hur de leker och ibland har jag försökt att gå 
in i leken men då stannar liksom leken av för barnen själva tycker det är lite konstigt. De vet inte 
riktigt själva hur de ska hantera. 

  
En pedagog som berättar för oss att hon inte deltar så mycket menar att de vuxna inte ska vara 

med i leken eftersom barnen då kan bli vana vid det: 

Pia: Ja, då tycker jag inte man ska gå in och störa för det tycker jag är helt fel. Jag tycker inte att 
en vuxen ska vara med i leken hela tiden. För då blir det nästan som att de blir vana vid det… 

 

Hon delar också sina tankar med en annan pedagog när de säger att den vuxne ska delta vid 

barns inbjudan, alltså att pedagogen ska finnas med men ändå vara i bakgrunden.  

Carina: Att jag är en person som kanske finns…finns med fast ändå utanför. Blir jag inbjuden i 
leken så tar jag chansen att få vara med. 

 

Flertalet av pedagogerna fokuserar på delaktighet genom att bli tilldelad en roll i barnens fria 

lek. Ett svar som vi inte förväntade oss var när en pedagog berättade om sina svårigheter att 

delta i rollek: 

Sofie: Jo jag menar att där är jag inte så bra på att delta, jag tycker det är lite svårt faktiskt. Här 
kommer dinosaurien och vad ska den göra eller här kommer pappan ja i dockvrån går det bra men 
med dinosaurien då blir det i så fall att man lyssna och gör som barnen. Den är ganska svår tycker 
jag. 

  

På frågan om hur pedagogerna ser på sitt eget deltagande så råder det en samstämmighet om 

att alla väljer en observerande position. De menar att det är viktigt att vara lyhörd och lyssna 

på barnen samtidigt som man pratar med barnen och inspirera dem vidare i deras lek. 

Therese: …ibland kan man ju va med och observera, bara se hur…vilka roller var och en får och 
vad de gör helt enkelt…ja, så att man blir insatt i vad det gör, så kan man ju bygga på det sen då… 

 

En pedagog belyser vikten av de yttre faktorernas påverkan på deltagandet. Hon menar att det 

personliga deltagandet ser annorlunda ut beroende på humör, aktivitet och ålder i 

barngruppen. 

Sofie: Om det är något som jag själv tycker är roligt så är ju mitt deltagande mycket, mycket 
bättre, då är jag ju mer engagerad. Det finns ju grejer som man själv tycker är mycket roligare och 
då är man ju roligare. 
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5.1.4 Lärande 

Ett område som uppkom genom intervjuerna var lärandeaspekten inom den fria leken. Det här 

var något som fanns i åtanke men valdes bort som intervjufråga eftersom vi ansåg att det inte 

var av största prioritet för studien. Trots det så hade pedagogerna många tankar kring det här 

området och tyckte att det var en viktig del i barns fria lek. 

Gemensamt för alla pedagogerna var åsikten om att det i den fria leken sker ett stort lärande. 

Framförallt två pedagoger menar att den fria leken kan hjälpa barnen att lära sig olika sociala 

regler som behövs för att kunna fungera i dagens samhälle. De säger också att leken kan 

fungera som en terapeutisk åtgärd. En reflektion pekar på just det här: 

Pia: …fri lek…är en av de viktigaste hörnstenarna i förskolan…Barnen lär ju sig så mycket i den 
fria leken, det här med turtagning och att de bearbetar saker som de varit med om i den fria 
leken…och samspel med andra, de lär ju sig kommunicera med varandra och empati… 

  

Många av pedagogerna väljer att benämna hur viktigt det är att vi vuxna ska hjälpa barnen att 

utveckla och utmana dem i deras lek. Här belyser de även vikten av att inspirera barnen till 

fortsatt lek och att försöka få dem att tänka själva.  

Therese: …så leker man med dem, man är en av dem samtidigt som man försöker utveckla leken 
då och utmana dem lite så att den blir lärorik.  

 

Två av pedagogerna nämner att det är den fria leken som bidrar till språk- och 

matematikutveckling: 

Ingela: Men det är ju där de lär sig både, de lär sig räkna, de lär sig begrepp, de får mycket ord, de 
får mycket tal i den fria lek när man läser sagor man kan prata mycket kring sagan, rita måla alltså 
allt. Man sitter bara och samtalar med barnen och pratar mycket. 

Therese: …nya ord och begrepp, till exempel när man leker doktor då att man…man namnger 
stetoskop…  

 

Samma pedagog tycker också att barnen genom den fria leken tränar sig i att ha den ledande 

rollen samtidigt som man också måste kunna anpassa sig för att kunna följa med i 

kompisarnas lek. 

Ingela: …de lär sig även att leda kanske en lek, inspirera andra kompisar hjälpa andra kompisar i 
lek.  
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5.1.5 Sammanfattning av de inre faktorerna 

Pedagogerna är eniga om att fri lek innebär aktivitet som barnen själva väljer och som inte är 

vuxenstyrd. De upplever också att den rymmer mycket lärande. De flesta pedagogerna har ett 

barncentrerat förhållningssätt där barnen får ta mer eget ansvar. Likväl vill de gärna finnas till 

hands för att stötta eller lösa konflikter vid behov. När de deltar i den fria leken får de ofta en 

roll av barnen eller så är de med som observatör. Majoriteten av pedagogerna skulle dock 

vilja delta mer. 

5.2 Yttre faktorer 
Det andra huvudtemat kommer att fokusera på tre olika områden som belyser 

intervjupersonernas tankar och reflektioner kring det som påverkar verksamheten utifrån. 

5.2.1 Material 

I det här området är alla pedagogerna överens om att materialet har stor inverkan på den fria 

leken. De flesta av pedagogerna ser det som sin uppgift att serva med och uppdatera 

materialet. Det kan handla om att byta ut gammalt material och se till att det finns material för 

både flickor och pojkar i alla åldrar.  

Sofie: Pedagogiskt materialval, det är ju viktigt att det finns material som barnen tycker är roligt 
och som de utvecklas av. Byta material lite titt som tätt.  

Therese: Att det riktar sig både till flickor och pojkar och… både för yngre och för äldre… 

  

En pedagog reflekterar dock över att det inte ska finnas för mycket material eftersom de ändå 

leker med det som finns. Hon menar också att materialet inte har den största betydelsen för 

barnen utan det är den vuxne som är mest betydelsefull.  

Carina: Materialet har… det har ju kanske inte den största betydelsen utan det är mer… jag tror 
det är mer den vuxna personen som finns med i miljön. 

 

Det råder delade åsikter om det här då vissa av pedagogerna istället hävdar att avsaknad av 

material endast leder till mycket spring bland barnen istället för lek.  

Alla pedagogerna belyser vikten av att miljö och material ska inspirera till lek. Erbjudande 

miljö, tillgänglighet och variation av material är något som återkommer i intervjupersonernas 

resonemang kring materialets påverkan på den fria leken.  

Therese: Det måste vara en erbjudande miljö… med olika saker det finns att göra. Att barnen ser 
vad som finns att göra. Och att det är varierande… material.  
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Två av pedagogerna menar därför att det är viktigt att spara lekmiljön för att barnen ska kunna 

återgå till sin påbörjade lek vid ett senare tillfälle.  

Pia: … om de leker jättebra att man låter materialet vara kvar då så att de kan återgå till den leken 
sen då. 

 

För att kunna erbjuda barnen inspirerande miljö och material anser en av pedagogerna att 

ekonomin spelar en stor roll och begränsar möjligheterna för verksamhetens utformning. 

Ingela: Att man har möjlighet att köpa in till exempel pussel som har med det temat att göra. Om 
man jobbar med Pippi så vill man ha lite Pippispel, lite Pippipussel och likadant sådana här 
memory med Pippi… Att det finns en ekonomisk möjlighet, det behöver inte vara jättemycket… 

   

När det gäller miljön är det några av pedagogerna som tycker att det också är viktigt att 

barnen får leka ostört. Vidare menar de att smårum är något som ger möjlighet till det här då 

barnen kan stänga in sig och få leka i sin egna lilla värld.  

Sofie: Det måste finnas möjlighet för barn att leka ostört… 

 

En pedagogs åsikter skiljer sig märkbart från de andras tankar kring materialets betydelse i 

den fria leken: 

Sara: Och ja, jag tycker ju liksom att skogen är ju… där det inte finns några leksaker, där leker de 
ju allra bäst. Minst konflikter och… där… där har de ju… möjligheterna… till fri lek.   

5.2.2 Tid 

Alla pedagogerna är överens om att det finns för lite tid över till fri lek och att de önskar att de 

kunde delta mer. Flertalet av dem menar att det lätt blir för mycket avbrott i leken vilket leder 

till att barnen känner sig stressade. De förespråkar att det ska finnas tid till långa lekpass så att 

barnen hinner bygga upp en lek.  

Pia: Det är jätteviktigt att låta barnen leka, inte avbryta dem, det tycker jag.  

Sara: …att de får leka färdigt och att de, alltså hinner, hinner bygga upp en lek. 

Sofie: Vi måste tillåta dem att leka, framförallt så måste det finnas tid, sen är vi ju mästare på att 
stressa barnen.  

 

Två pedagoger berättar om hur de jobbar med det här i sin verksamhet för att minska antalet 

avbrott för barnen under dagen. De har till exempel en frukostbuffé, vilket innebär att barnen 

får komma och äta frukost när det passar dem under en tidsperiod på morgonen. De menar 

även att äta mellanmål i leken är ett annat sätt att undvika onödiga avbrott i den fria leken. 

Sara: …om man leker jättebra och det är mellanmål att man kan servera maten i leken.  
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Många av pedagogerna påpekar att det inte alltid finns så mycket tid som man skulle önska att 

leka med barnen. Det är mycket annat inom verksamheten som kräver ens uppmärksamhet, så 

som pappersarbete, vikariesökande och möten. De anser därför att tiden måste organiseras 

bättre för att leken ska ligga i fokus.  

Pia: Det är mycket pappersarbete som ska göras, det ska fyllas i papper och det ska… ja det är 
mycket sånt spring. 

Ingela: Sen är det ju mycket som vi ska ordna själva med vikarier, papper som ska skrivas, det är 
många möten som stoppar upp lite så det påverkar ju att man inte kan sitta ner så mycket som man 
kanske själv skulle önska i den fria leken.  

 

En pedagog berättade om vilken stor befrielse hon känner idag eftersom de har fått mer 

resurser och menar således att det här ger större möjlighet att rikta mer av sin uppmärksamhet 

åt barnen.  

Sofie: …vi har fått mer resurser, det finns större möjligheter och det blir mycket roligare då när 
man inte bara behöver passa barnen utan att man verkligen hinner göra något roligt med dem.      

5.2.3 Grupporganisation 

I intervjumaterialet kunde vi se en tendens till att gruppstorleken är av stor betydelse. Flera av 

pedagogerna nämner vikten av att dela gruppen i mindre grupper. På så sätt menar de att 

pedagogen kan vara mer närvarande och att leken kan få större utrymme.  

Ingela: Framförallt dela upp oss i grupper där det bara är en pedagog och en grupp barn för då är 
det lättare att gå in i barnens lek… 

Therese: Och sen gruppstorleken också, det är ju många barn… många barn som ska samsas om 
allt material och utrymme, så det blir ju lätt konflikter om såna saker. Jag var här först eller jag 
hade den saken först eller så. Det tror jag har att göra med att det är mycket barn, för det märker 
man ju de dagarna när det är mindre barn att det blir mycket mindre konflikter.   

 

En pedagog tar även upp hur barngruppens dynamik kan påverka den fria lekens utformning. 

Hon menar att vissa barn kan skapa kaos medan andra är positiva ledare som kommer med 

nya tankar och idéer. Hon lyfter också ett annorlunda perspektiv då hon pratar om att 

samspelet mellan vuxna är avgörande för en fungerande verksamhet. Hon säger även att 

förskolans ledning, så som verksamhetsledare och chefer, bör ha en tillåtande attityd och en 

positiv inställning.  

Sofie: Allra, allra viktigaste tror jag faktiskt är att de vuxna fungerar tillsammans. Fungerar inte de 
tillsammans så är det inte lätt att få barnen att göra det. Kan inte jag säga vad jag tycker och tänker 
så är det svårt att få barnen att säga vad de tycker och tänker… Att ha en tuff barngrupp med en 
personalgrupp som fungerar det går bra men att ha det tvärtemot det går inte. Sen har det ju 
givetvis stor betydelse vilka barn som är här, vi kan ha ett barn som kommer och då blir det rena 
kaoset i barngruppen, sen kan det vara ett barn som kommer med massa nya idéer det kan också  
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ändra alltihop, en positiv ledare. Positiva ledare är bra överallt och likadant vad vi har för chefer. 
Det vill ju till att de är positiva och som förstår sig på hur vi verkligen har det. Hela organisationen 
är viktig, vad vi har för verksamhetsledare om hon är engagerad, positiv och insatt i vad vi gör. 
Allt hänger ihop så är det bara.  

 

Två av intervjupersonerna arbetar på en åldersblandad avdelning och de anser att leken där är 

annorlunda än leken på en småbarns- eller syskonavdelning. De tror att de stora barnen lär de 

små att leka.  

5.2.4 Sammanfattning av de yttre faktorerna  

Resultatet tyder på att alla pedagoger är överens om att de yttre faktorerna spelar en stor roll i 

barnens fria lek.  De anser att pedagogen har en central roll i utformandet av miljön. De bör 

dels erbjuda inspirerande material samt gallra i det befintliga materialet.  Samtliga pedagoger 

vill ha mer tid för barnens fria lek och de vill undvika onödiga avbrott i leken. När det gäller 

grupporganisation förespråkar flertalet av pedagogerna indelning i mindre grupper. 
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6 Diskussion 
Syftet med studien var att undersöka pedagogers uppfattningar om barns fria lek i förskolan. 

När vi påbörjade studien hade vi inte reflekterat så mycket kring begreppet fri lek. Vi ansåg 

helt enkelt att fri lek var en del av förskolebarns vardag och skedde på barns egna villkor och 

initiativ. För oss var det helt naturligt att det fanns något som kallades för fri lek. Under 

arbetets gång har vi dock ställts inför frågan om det verkligen finns någonting som kan kallas 

fri lek. Det är ju trots allt vi vuxna som väljer ut materialet och utformar lekmiljön. Sker 

verkligen leken på barns villkor då? Det här tycker vi är en intressant fråga då Vygotskij i 

(Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson, 2003) säger att det inte finns något som vi kan 

kalla för fri lek eftersom olika lekteman föds ur den kultur och det sammanhang barnet lever i. 

Det här blev någonting som vi inte kunde blunda för och har därför bearbetat de här tankarna 

under hela arbetets gång och ständigt funderat över den fria lekens existens. Något som vi 

fastnade för när vi läste Sommer (2005) var begreppet ”organiserad spontanitet”. Det här är 

verkligen någonting som stämmer eftersom det är vi som organiserar hela verksamheten och 

det är inom de ramarna som barnen får vara ”spontana”. Det är någonting som vi även har 

märkt i resultatet. Många pedagoger påpekar att deras uppgift är att bidra med material, det 

vill säga att materialvalet är deras uppgift. Samtidigt är alla överens om att fri lek innebär att 

barnen själva väljer aktivitet. Frågan är om fri aktivitet verkligen är en möjlighet eftersom 

tillgången på material är begränsad och styrs av oss vuxna.  

En av våra intervjupersoner lyfte en intressant tanke kring fri lek: 

Sara: Och ja, jag tycker ju liksom att skogen är ju… där det inte finns några leksaker, där leker de 
ju allra bäst. Minst konflikter och… där… där har de ju… möjligheterna… till fri lek. 

     

Istället för att frihet innebär en obegränsad mängd leksaker, anser hon att frihet innebär 

avsaknaden av leksaker. Är hon någonting på spåren i sitt resonemang? Kanske är det först 

när leken inte begränsas av materiella ting som fantasin får fritt spelrum?  

Fri är ett begrepp som människan använder väldigt ofta men vad innebär egentligen ordet? 

Man bör stanna upp och fundera kring innebörden av ordet fri. När är man fri? Vem är fri och 

ifrån vad är man fri?  Alla människor är begränsade på ett eller annat sätt. Finns det i så fall 

verkligen frihet någonstans i världen eller lever vi bara i en illusion av frihet?  

Både i litteraturstudien och i resultatet har det framträtt olika sätt att se på barn och deras 

kompetens. Vi har kunnat se en förändring av barnsynen genom tiderna. Från att man har sett 

barn som en skör planta i behov av näring och stöd till att barn föds med en inneboende 
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kompetens. Det här är en positiv förändring eftersom vår önskan är att alla barn ska ses som 

kompetenta och ha inflytande över sin egen tillvaro redan från födseln. Trots det har den 

traditionella synen djupt rotade rötter och lever fortfarande, i stor utsträckning, kvar i 

verksamheten. Idag föds barn in i ett informationssamhälle, krävs det då inte en förändrad 

barnsyn när barn redan i tidig ålder själva kan inhämta information via olika medier. 

Knutsdotter Olofsson (1996) menar att när man blir inbjuden i deras lek kan man hjälpa barn 

att genomföra leken och hålla den levande. Frågan är om barn ska ses som hjälplösa. Behöver 

pedagogen verkligen anta en stödjande roll eller kan vi mötas på lika villkor i leken? Istället 

bör vi kanske, som Sofie säger, utmana och uppmuntra barnen till eget tänkande. 

Sofie: Jag måste verkligen… försöka få dem att tänka själva kring frågor och uppgifter, ge dem 

nya utmaningar… 

Hur vi väljer att se på våra barn är avgörande för hur vårt samhälle och värld kommer att se 

ut.  

Huvudsyftet med examensarbetet var att undersöka pedagogers uppfattningar om barns fria 

lek. Det finns och har funnits skilda meningar om hur och när pedagogen ska delta i barns fria 

lek. Ska man eller ska man inte delta i barnens lek? Resultatet visar att de flesta pedagogerna 

anser sig ha en betydande roll, dock behöver det inte alltid handla om att delta aktivt. 

Resultatet påminner väldigt mycket om litteraturstudierna då många reflektioner återkommer. 

Både när det gäller deltagande och styrning i den fria leken märks det att man många gånger 

smälter ihop begreppen. Det som framträder är att man ibland bör delta och ibland låta barnen 

leka själva. Leken ska vara fri från den vuxnes styrning samtidigt som den i vissa situationer 

kräver styrning. Det handlar alltså om att deltagande i barns lek beror på situationen som den 

vuxne väljer. Många av författarna i litteraturstudien, som till exempel Vedeler i (Knutsdotter 

Olofsson, 1987) och Åm (1986) är inte konsekventa i sitt synsätt utan de ser både för- och 

nackdelar med deltagande. Ingen av författarna förespråkar att deltagande alltid är rätt, det är 

en balansgång beroende på situation och person. Detsamma gäller även för 

intervjupersonerna.  

När det gäller pedagogens deltagande anser vi som Knutsdotter Olofsson (2003) att det är 

betydelsefullt och positivt eftersom både barn och vuxna har glädje av att leka tillsammans. 

Vuxna har mycket att lära av barnen och de kan även förmedla mycket till dem. Vi delar även 

Sommers (2005) tankar om att barnen behöver få leka själva ibland utan den vuxnes 

inblandning. Vi vill inte tränga oss på i barnens lek utan måste komma ihåg att vi precis som 

Åm i (Lindh-Munther, 1989) säger, enbart är gäster i barnens värld. Det är barnen som är  
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huvudrollsinnehavare i sin lek och det är de som ska stå i centrum. Vi kan inte bli mer än 

biroller i leken och vi anser inte att man ska vara det heller.  

Många tar avstånd från att delta i den fria leken eftersom de anser att den ska vara fri, fri från 

vuxna men vi tror att vuxna trots allt behövs. Precis som Åm (1986) menade har många 

pedagogers inställning till barns lek varit att ”se men inte röra”. I resultatet har vi däremot 

funnit att det snarare handlar om att ”se men inte förstöra”.  

Vi reagerade starkt på en av pedagogernas intervjusvar, hon hävdade att man som vuxen inte 

ska delta för mycket i leken eftersom barn då blir vana vid det. Vi ångrar att vi inte följde upp 

denna åsikt eftersom vi har funderat en del på den efteråt. Hur menar hon egentligen? Ska den 

vuxnes deltagande ses som en lyx man inte får slösa med hur som helst? Om deltagande nu är 

så positivt och lyxigt borde man väl istället delta så mycket som möjligt istället för att spara in 

på det? 

Många av intervjupersonerna påpekar att de ofta går in i leken om en konflikt uppstår och ser 

det då som sin uppgift att lösa konflikten för att rädda situationen.  

Sara: Att man bara kollar så att det fungerar och lösa konflikter... 

 

Vore det inte bra om barnen själva kunde lösa sina konflikter? Är pedagoger så starka i sig 

själva att de vågar låta barnen lösa sina konflikter själva eller antar de istället en beskyddande 

roll med ständigt aktiverade ”ögon i nacken”? Några av pedagogerna i studien menar till 

exempel att de måste finnas till hands för att kolla så att allt fungerar. Vi anser dock som 

Hangård Rasmussen (1983) att man måste våga släppa kontrollen ibland. Som med allt 

lärande är det viktigt att man måste få försöka själv även om man misslyckas ibland. Man lär 

ju sig faktiskt av sina misstag. Även Granberg (2000) menar att barn bör får lösa konflikter 

själva. Om den vuxne hela tiden försöker lösa konflikterna kanske barn förlorar förmågan till 

att senare i livet själv kunna lösa sina egna problem. Vi är medvetna om att det här är lättare 

sagt än gjort men det är ändå viktigt att sträva efter ett sådant tankesätt.   

Vi valde att inte ta upp lärande i litteraturstudierna eftersom vi ansåg att det inte var av största 

vikt för studien. Ändå var det ett ämne som det ventilerades mycket kring under intervjuerna. 

Pedagogerna poängterade att den fria leken är viktig eftersom den rymmer så mycket lärande. 

De anser därför att det är viktigt som pedagog att vara närvarande eftersom de då kan utmana 

leken och inspirera barnen vidare.  
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Nästan alla pedagogerna menade att yttre faktorer påverkar den fria leken i stor utsträckning. 

Men är det verkligen så att materialet är det viktigaste för den fria leken? En pedagog 

reflekterade just över det här under intervjun då hon menade att:  

Carina: Materialet har… det har ju kanske inte den största betydelsen utan det är mer… jag tror 
det är mer den vuxna personen som finns med i miljön. 

 

Vi upplever det som att den här pedagogen kan nyansera i sitt resonemang eftersom hon inte 

bara fokuserar på materialet utan på att det kan finnas annat som är viktigare. Om 

verksamheten inte fungerar är det lätt att skylla på material, ekonomi och andra konkreta ting 

istället för att rannsaka sig själv och sitt förhållningssätt. Det är ju trots allt vuxna som 

ansvarar för att en så god miljö som möjligt ska kunna erbjudas till barnen.   

Någonting som vi fann intressant var Nordin-Hultmans (2004) forskning kring materialets 

placering och hur det presenteras inför barnen. När vi har varit ute i verksamheten har vi 

kunnat se samma fenomen som författaren såg i sin jämförelse mellan Storbritannien och 

Sverige. Vi har upplevt att man ofta utnyttjar höjden för att placera material utom räckhåll för 

barnen. Är det här omedvetet eller finns det en tanke bakom vårt handlande? Om vi nu vill ha 

en tillåtande och erbjudande miljö, borde materialet inte då vara placerat på barnens nivå? Vi 

har insett att det här kan vara ett dilemma för pedagoger på en åldersblandad avdelning. Det 

kan vara svårt att skapa en miljö som både är säker för de yngre barnen och samtidigt 

utmanande för de äldre.  

Under examensarbetets gång har vi börjat tänka i många nya banor kring det här ämnet och 

börjat ifrågasätta sådant som vi tidigare såg som självklarheter. Vår syn på fri lek kommer 

troligtvis aldrig att bli densamma igen och troligtvis kommer vi att reflektera mer kring vår 

egen roll och vårt deltagande som förskollärare.  

6.1 Metoddiskussion 
Under vår tid som studenter på högskolan har begreppet fri lek alltid funnits som en del i 

vardagen. Därför har det blivit mer och mer tydligt att det var inom det här området som vi 

ville fördjupa oss eftersom vi under vår verksamhetsförlagda utbildning har lagt märke till att 

pedagogerna oftast inte deltar i barns fria lek. Vi ville veta mer om hur pedagoger ute i 

verksamheten tänker kring den fria leken. Därför valde vi att intervjua den här yrkesgruppen. 

Vi tror att intervju var en bra metod för vårt syfte eftersom det hade varit svårt att observera 

på grund av att personers uppfattningar skulle vara omöjligt att observera.  
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Vi valde att spela in intervjuerna och i efterhand har vi kunnat se både för- och nackdelar med 

den metoden. Det har varit bra att kunna återgå till de exakta formuleringarna och kunna 

lyssna på dem flera gånger. Vi kunde även vara mer fokuserade och närvarande under själva 

intervjuerna. Samtidigt märkte vi att inspelningen gjorde pedagogerna något nervösa och 

pressade. Hade vi istället valt att skriva ner intervjuerna kanske vi hade fått ännu mer 

uttömmande svar men då hade troligtvis mycket gått förlorat eftersom vi inte hade hunnit 

anteckna allt och följa upp med följdfrågor. Även om pedagogerna kanske kände sig lite 

obekväma i situationen kände vi oss, trots det, relativt trygga under intervjuerna. Det beror 

nog på att vi verkligen hade genomarbetat intervjufrågorna, både själva och med hjälp av vår 

handledare. När vi valde att inte skicka ut intervjufrågorna i förväg var det för att få mer 

varierande svar och det tycker vi även att vi fick. Hade vi skickat frågorna i förväg hade vi 

förvisso kanske fått mer genomtänka svar men svaren hade då troligtvis inte varit lika 

personliga.   

Det som vi har funderat på efter intervjun är att vi hade velat följa upp vissa reflektioner under 

intervjun. Vi kan känna att vi släppte vissa svar lite för snabbt. En del utmärkande svar 

upptäckte vi dock först när vi läste det transkriberade materialet. Det var bland annat att barn 

blir vana vid att en vuxen är med i leken, att den fria leken sker i skogen, att den vuxne är den 

viktigaste i miljön och ett bra klimat i arbetslaget för att verksamheten ska fungera. Nu i 

efterhand hade det varit intressant att kontakta pedagogerna igen och be dem utveckla vissa 

tankegångar.  

För oss var det första gången vi använde oss av en analysmodell i ett arbete. Till en början 

kändes det här ganska obegripligt men efter handledning och en djupare inblick i olika 

analysmodeller klarnade det hela och blev ett stort stöd för presentationen av resultatet. Något 

som vi i efterhand tycker hade varit intressant är att analysera materialet med en annan 

analysmodell för att se om man kommit fram till samma resultat.  

6.2 Vidare forskning 
För oss skulle nästa steg bli att forska vidare kring hur barn ser på vuxnas deltagande i sin lek. 

Vill barnen att de vuxna ska vara med i den fria leken och i så fall hur? Det här skulle vara 

intressant att studera eftersom det blir ett nytt perspektiv inom samma område.  

Det som har väckt flest frågor under arbetets gång är om det verkligen finns något som kan 

kallas för fri lek. De pedagoger vi intervjuade kom aldrig riktigt fram till några utvecklande  
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svar kring ordet fri i den fria leken. Vi anser därför att det kan vara intressant att forska vidare 

om hur fri den fria leken egentligen är. Finns det något som kan kallas för frihet?  

En annan del i studien har varit de yttre faktorernas påverkan på den fria leken. Våra 

intervjupersoner hade mycket tankar kring det här så det hade varit intressant att ägna en hel 

studie åt miljöns möjligheter. Miljöns utformning, materialplacering och tillgänglighet är 

något som skulle vara spännande att fördjupa sig i. 

Det har för oss varit lärorikt att få ta del av andras tankar eftersom de har utvecklat vårt 

kritiska förhållningsätt och hur vi som vuxna människor handlar gentemot barn i vår 

omgivning. 
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Bilaga 

 

Intervjufrågor 
1. Berätta för mig vad du tycker att fri lek innebär? 

2. Vad innebär ordet fri för dig, i den fria leken? 

3. Hur tänker du kring din egen roll i den fria leken? 

4. Kan du beskriva hur ditt deltagande ser ut i barnens fria lek? 

5. Hur tänker du kring de yttre faktorernas påverkan på barns fria lek, så som miljön, 

pedagogernas materialval, tid och grupporganisation? 

 


