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1     Inledning 

Under utbildningens gång har vi flera gånger diskuterat leken och dess betydelse för barns läran-

de. Lekens betydelse för lärandet återkommer flera gånger i läroplanen för förskolan, Lpfö98 

(Skolverket, 2006) där man bland annat kan läsa om leken som är viktig för barns utveckling och 

lärande. Ett medvetet bruk av leken för att främja varje barns utveckling och lärande skall prägla 

verksamheten i förskolan. I lekens och det lustfyllda lärandets olika former stimuleras fantasi, in-

levelse, kommunikation och förmåga till symboliskt tänkande samt förmåga att samarbeta och 

lösa problem. Där står också att ”Barnen skall få stimulans och vägledning av vuxna för att ge-

nom egen aktivitet öka sin kompetens och utveckla nya kunskaper och insikter.” (Skolverket, 

2006, s.6) 

När det var dags att välja ämne för examensarbetet var valet för oss självklart, vi ville skriva om 

leken, den fria leken. Anledningen till att vi är intresserade av just den fria leken är att den enligt 

oss så många gånger ses som endast ett tidsfördriv av i första hand föräldrar och vuxna. Föräldrar 

lämnar sina barn på förskolan och när de sedan hämtar dem och frågar vad de har gjort idag så 

kanske barnet svarat: vi har lekt. Många gånger har vi hört dessa samtal och det spontana svaret 

från föräldrar blir: Jaha, har ni bara lekt? Detta lilla ord bara betyder mycket eftersom vi anser att 

leken är så mycket mer än bara lek.  

Med fri lek menar vi fritt lärande, alltså de stunder på dagen då barnen själva får möjlighet att väl-

ja sina aktiviteter utan att de styrs av vuxna. 

Vi hade sedan innan förförståelse om att skolsystemen skiljer sig åt i Sverige respektive Spanien 

och anade att detta kunde påverka föräldrarnas uppfattningarer angående den fria leken. Famil-

jerna bor i två olika länder och även om de har svenska språket och den svenska läroplanen 

Lpfö98 gemensamt så skulle boendet i två olika länder med olika kulturer kunna påverka deras 

synsätt på den fria lekens betydelse för barns lärande. Vi såg detta som en intressant sak att un-

dersöka, för att ta reda på olikheter i synsätt bestämde vi oss för att göra en jämförande under-

sökning. Eftersom flera av föräldrarna i Spanien är tvåspråkiga har vi utformat vårt följebrev 

samt vårt frågeformulär på både svenska och spanska. Vi har skickat ut intervjuer i form av fråge-

formulär dels till föräldrar med barn i en svensk förskola och dels till föräldrar med barn i en ut-

landssvensk förskola för att se om svaren skiljer sig något.  

Med denna undersökning hoppas vi få mer förståelse för vad föräldrarna har för uppfattningar 

om den fria leken. Vi vill jämföra och se om deras uppfattningar om den fria leken skiljer sig åt 

beroende på vilket land de bor i. 
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2    Bakgrund 

I bakgrunden tar vi upp historik kring vad de dåtida pedagogerna och psykologerna tänkte om 

lek. Vi redogör också för författares definitioner av begreppen lek och fri lek som vi går in djupa-

re på för att förklara dess problematik. Slutligen skriver vi om kringliggande faktorer såsom vux-

na, miljö och kultur som påverkar den fria leken. 

2.1  Historik - Vad säger pedagogerna och psykologerna om lek? 

Det finns många filosofer, pedagoger, psykologer och forskare som har olika teorier om leken. 

Den grekiske filosofen Platon uttalade sig redan under antiken om leken som han ansåg skulle 

dominera barns lärande eftersom barn lättare lär med hjälp av lek. Jean Jacques Rousseau, Johann 

Wolfgang Goethe och Sigmund Freud är några av tidernas stora filosofer, forskare och tänkare som 

tänker i samma banor som Platon angående leken (Granberg, 2004). Den tyske pedagogen Fried-

rich Fröbel betonade lekens betydelse för inlärningen. Han framhåller dels aktivteter där barn och 

vuxna tillsammans undersöker och leker dels barnens egen lek där de fritt kan uttrycka och ut-

veckla sin inre natur (Carlgren, 1999).  

Fröbel hade ett stort intresse för leken och han var dessutom en av de första som utarbetade ett 

pedagogiskt program för förskolebarn. Han menade att barnet leker från födseln och på så sätt 

utforskar sig själv och sin omvärld (Granberg, 2004). Lekens värde och betydelse för lärande var 

också något som Fröbel starkt påpekade. Värt att nämna är också att han startade den första för-

skolan kindergarten eller barnträdgård som den kallades på svenska (Egidius, 2009).  

Den ryske psykologen Lev Semjonovitj Vygotskij såg främst leken som skapande verksamhet och 

menade att genom den utvecklas abstrakt tänkande och konstnärligt skapande (Granberg, 2004). 

Vygotskij menar att barn kan använda fantasi för att tolka sin omvärld och på så sätt också hante-

ra och förstå den bättre. ”Ju rikare barnens verklighet är, desto rikare blir deras fantasi och om-

vänt” (Löfdahl, 2004, s.45).  

En schweizisk pedagog och psykolog som har betytt mycket för nittonhundratalets syn på barns 

lärande och utveckling är Jean Piaget. Han såg leken som den viktigaste formen för barns bearbe-

tande och prövande av erfarenheter. Piaget utforskade barns språk- och tankeutveckling som han 

sedan delade in i olika utvecklingsstadier. Han fasthöll också att leken följde dessa stadier (Gran-

berg, 2004). 
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2.2   Vad är lek? Olika författare definierar termen 

Pedagoger och psykologer har många olika uppfattningar angående frågan vad lek är, det de dock 

har gemensamt är att lek är en nödvändighet för barns lärande. Björkman (2006) skriver att be-

greppet lek är svårfångat, hon menar att begreppet kan ha olika betydelse beroende på i vilket 

sammanhang man benämner det. Vanligast är dock att det betyder fri och självvald aktivitet men 

det kan också innebära styrda aktiviteter menar Björkman. Wieslander (2008) menar att lek kan 

vara ”allt från att sitta och pilla isär en meningslös plastleksak till att djupt och inlevelsefullt ge-

stalta födelse och död, kärlek och svek tillsammans med en lekkamrat”(s.39). Hon menar också 

att allt barn gör är lek eftersom det de gör i stort sett alltid är lust- och glädjefyllt. Små barn har 

en prövande och utforskande lek, de utforskar sin kropps alla delar och sin röst. Redan i denna 

unga ålder läggs grunderna för barnets självkänsla och kroppsuppfattning menar Wieslander. 

Granberg (2004) anser att lek inte bara är något man ägnar sig åt när man är liten, hon menar att 

om man en gång lärt sig leka kan man göra det resten av livet. Vuxna tänker inte på att de leker 

men i själva verket är vuxnas fritid lek. Resa, idrotta, spela spel, dansa och att gå på bio räknas 

som lek i de vuxnas värld menar hon. Att leka och ha kul är viktigt för att både vuxna och barn 

skall må bra, Granberg menar också att all sorts lek är viktig för barn både den fria och den styr-

da. Fri lek är den tid under dagen då barnens aktiviteter inte styrs av vuxna menar författaren, det 

är barnen själva som bestämmer vad de skall göra. Under den styrda tiden är det tvärtom de vux-

na som styr och planerar lekar och aktiviteter. Enligt Granberg (2004) är lek det mest meningsful-

la barnet kan ägna sig åt, lek är barnets liv och det som ger barnets liv mening och innehåll. Hon 

tar upp tio olika områden i vilka barnens självutveckling och lärande utvecklas; social kompetens, 

kunskap, begrepp, språk, känslor, motorik, sinnen, intellekt, kreativitet samt erfarenheter av olika 

slag. Pramling Samuelsson och Sheridan (2006) tar också upp lärande i leken, de menar att barn 

upptäcker sina intressen och förmågor i leken och de får också möjlighet att bearbeta nya intryck 

och erfarenheter samt kommunicera med andra. Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson 

(2003) beskriver på ett konkret sätt hur barnen tillägnar sig nya kunskaper genom leken;  

När barn leker och prövar olika saker möter de nya och oväntade situationer. När den nya 
informationen eller situationen inte passar in i det barnet redan vet, kan det först uppstå en 
frustration. Därefter försöker barnet hantera det nya innehållet och anpassa det till det han 
eller hon redan kan eller vet (s.42). 

 

 

 



 

4 

 

2.3   Fri lek – ett känsligt begrepp 

Johansson och Pramling Samuelsson (2003) berättar om ett motstånd inom förskolan mot en 

mer utbredd lekpedagogik. De menar att lek som metod inte alltid setts som en värdefull del 

inom förskolepedagogiken. ”Barnens lek inbegreps inte i lärandet, utan skulle skyddas och förbli 

fri, lustfylld och bekymmerslös” (s.21). Författarna ställer sig frågan om lärande är något annat än 

lek för barn och de menar att barnen inte skiljer på dessa dimensioner och sannolikt gör inte lä-

rarna det heller. Ernsjöö Rappe (2011) skriver i artikeln den fria leken är nästan fånigt hyllad om sam-

hällsdebattören, författaren och före detta jämställdhetsexperten Ingemar Gens som är kritisk 

mot den fria leken, Gens menar att den är långt ifrån fri och att den skapar könsstereotypa möns-

ter bland barnen. Han menar att den fria leken faktiskt styrs av tusentals saker såsom traditioner 

och tysta regler som finns i samhället bara för att nämna några. Gens hävdar också att det handlar 

om lathet hos vuxna och det är därför de låter barnen ha fri lek, så att de vuxna kan ägna sig åt 

sitt. Åm (1993) har helt annorlunda uppfattningarer än Gens och tar upp ett problem som flera 

gånger uppstår vad gäller den fria leken. Leken ses som fri, utan någon inblandning av vuxna vil-

ket har lett till att vuxna inte engagerat sig och varit delaktiga i barnens lek. Detta har i sin tur lett 

till att barnens egen lek har betraktats som mindre betydelsefull än de vuxenstyrda aktiviteterna, i 

dagens samhälle börjar tankesättet ändra sig mer och mer och fördelarna med att gå in i barnens 

lek blir fler menar Åm. 

2.4   Varför fri lek?  

Den pedagogiska grundsyn som har format förskolan är ”barnet som natur” (Samuelsson Pram-

ling & Sheridan, 2006, s.60). Författarna menar att ”allt finns i barnet och barnet måste ha frihet 

att uttrycka sig och att utvecklas” (s.60). Detta får barnet god möjlighet att göra i den fria leken 

som är minst lika betydelsefull som den styrda. I Lpfö98 kan man läsa att ”verksamheten skall ge 

utrymme för barnens egna planer, fantasi och kreativitet i lek och lärande såväl inomhus som ut-

omhus” (Skolverket, 2006, s.7). Många vuxna har svårt att se vad barnen gör i den fria leken me-

nar Wieslander (2008). De kan tycka att barnen låter, kladdar och rör till när de i själva verket är 

mitt uppe i att experimentera och upptäcka något nytt. Författaren jämför barnens upptäckar-

glädje med en konstnär som är i full färd med att måla en tavla. ”Ingen skulle komma på tanken 

att gå in till en konstnär just som han står och målar, eller till en keramiker som sitter och drejar, 

och be henne att tvätta händerna” (s. 40). Det är precis samma sak som att avbryta ett barn i 

dennes aktivitet menar Wieslander. En annan författare som tar upp hur viktigt det är att respek-

tera barns fria lek är Knutsdotter Olofsson (2003), hon har själv många gånger klampat in och i 

onödan stört barnens fria lek eftersom hon ansåg att det var hennes vilja som skulle följas. Hon 
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menar att speciellt låtsasleken är väldigt lättstörd eftersom det är mycket som skall hållas reda på 

där, blir barnen då också tvungna att mota bort andra barn eller vuxna som hela tiden stör så rin-

ner till slut leken ut i sanden. Hon menar att personalen först måste lära sig själva att respektera 

leken för att sedan lära andra föräldrar och barn att inte störa i andras lek i onödan. Om barnens 

lekar skall utvecklas och bli komplicerade så behöver de lugn och ro, får de inte det så utvecklas 

inte lekarna och inte heller barnet menar Knutsdotter Olofsson. Det här med att avbryta barnet i 

sin lek är också något som Samuelsson Pramling och Sheridan (2006) tar upp: 

Förskolan har alltid brottats med problematiken, frihet kontra styrning, samtidigt som för-
skolan värnat om hela barnet, om barnets allsidiga utveckling, om den fria leken, det fria ska-
pandet, barnets rätt att uttrycka sig fritt och vikten av att barn utvecklar en förståelse om 
omvärlden (s. 60). 

Knutsdotter Olofsson (1996) är också inne på Wieslanders samt Samuelsson Pramling och Sheri-

dans (2006) linje och menar att det som oftast hindrar barnen i deras lek är att de blir avbrutna av 

planering och allt annat som skall hinnas med. Knutsdotter Olofsson (1996) var med i ett projekt 

på en förskola där personalen ville ge barnen mer frihet i sin lek. Anledningen till att de ville ge 

barnen mer frihet var eftersom barnen hade bra fantasi men var mycket egocentriska, de hade 

svårt att leka tillsammans utan lekte mest ensamma lekar. De trodde denna egocentret kunde 

bero på att barnen ofta blev störda i sina lekar och på så sätt inte kunde slappna av och leka med 

andra barn. Personalen prövade att ge barn mer tid för fri lek men var ändå noga med att alltid 

finnas där för att vägleda och hjälpa till att utveckla deras lek. Resultatet blev lugnare och tryggare 

barn och personalen upplevde att ju mer frihet barnen fick desto mindre kaos blev det. Knuts-

dotter Olofsson (1996) anser att många gånger låter man endast barnen ha fri lek för att sysselsät-

ta sig själva mellan olika aktiviteter, detta tycker hon är fel. Hon ansåg att man inte skulle avbryta 

den fria leken när den var igång, barnen skall få tid att leka fritt. Gör man det till en vana att alltid 

i förväg planera aktiviteter så kan det leda till att barnen inte utvecklar sin egen initiativkraft. Om 

barnen blir vana vid att alltid bli igångsatta av förskolläraren så leder det till att de blir passiva 

istället för aktiva. Knutsdotter Olofsson (1996) påpekar dock att detta sedan länge är ett invant 

mönster i förskolan och att det kan vara svårt att bryta. Det gäller att våga släppa barnen fria för 

en stund, men för den skull skall man inte gå och ta en fika utan man skall fortfarande vara engage-

rad i vad barnen gör. 

2.5  Pedagogers betydelse för den fria leken 

Granberg (2004) påpekar att den fria leken inte skall ses som vuxenbefriad. En eller flera vuxna 

skall alltid finnas tillhands för barnen, vad som kan hända annars är att starka barn kan ta över 

leken och det leder många gånger till att både styrande och styrda barn mår dåligt. Även om leken 
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är tänkt att vara fri så behöver många barn hjälp och stöttning för att komma igång menar Gran-

berg (2004). Detta är något som också Lillemyr (2002) tar upp då han skriver att det alltid skall 

finnas en vuxen som är avsatt för att vara med i barnens fria lek och inte behöver gå iväg för att 

sköta andra vardagliga sysslor som att svara i telefon eller liknande. Barnen blir trygga och leker 

bättre om de vet att en vuxen ser dem just då även om den vuxna inte är med i leken, att se till att 

barnen är trygga är pedagogernas skyldighet menar han. Pramling Samuelsson och Sheridan 

(2006) skriver också om barn som inte får vara med i andra barns lek, de kan behöva hjälp av en 

vuxen för att få tillträde till leken. Man kan säga att den styrda leken är ett måste för att den fria 

leken skall kunna fungera. För att den fria leken skall utvecklas så behöver barnen ”stoff och när-

ing” (Pramling Samuelsson & Sheridan, 2006, s. 88), det får de genom sagor, upplevelser och 

andra mer styrda aktiviteter. Det teoretiska de får i den styrda leken praktiserar de sedan i den fria 

leken påpekar författarna. Pedagoger som jobbar med barn har ett stort ansvar då de skall arbeta 

fram en verksamhet som enligt Lpfö98 skall ”främja leken, kreativiteten och det lustfyllda läran-

det samt ta till vara och stärka barnets intresse för att lära och erövra nya erfarenheter, kunskaper 

och färdigheter” (s.8). 

2.6   Lek och lärande hör ihop 

Tullgren (2004) skriver att leken regleras på så sätt att barnen skall få kompetenser som de behö-

ver i framtiden. Hon menar med andra ord att barnen genom leken lär sig att förstå sig själva och 

på så sätt utvecklar olika förmågor och egenskaper. ”Exempel på sådana förmågor är aktivitet, 

kreativitet, konstruktiv konfliktlösning och ett förhållningssätt till lärande som passar ”det livs-

långa lärandet” (s.117). Johansson och Pramling Samuelsson (2006) undersöker bland annat hur 

lärare integrerar lek och lärande, de menar att barn kan bli intresserade av matematik och skrift-

språk om de har kompetenta lärare som introducerar dessa två ämnen på ett sätt som möter ”det 

lekande lärande barnet” (s.109). Introduceras dessa och även många andra ämnen på ett lustfyllt 

sätt så att barnen får ett intresse och blir intresserade kan det leda till att de spontant börjar an-

vända sig av exempelvis matematiska begrepp och skriftspråk vilket de sedan har stor nytta av ju 

äldre de blir menar Johansson och Pramling Samuelsson. 

2.7   Lekstadier och lärandet som sker inom dem 

Granberg (2004) menar att man måste se leken som något viktigt för att kunna följa dess utveck-

ling. Nedan tar vi upp olika sorters lekar, vi beskriver dem och lärandet som sker genom lekarna. 

Funktionslek/Övningslek/Motorisk rörelselek 

Evenshaug och Hallen (2001) berättar om funktionsleken som är grundläggande inom barnens 
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lekutveckling. Barnen leker mycket med sina kroppar och det är funktionen eller rörelsen som är 

det viktiga. De små skakar och stoppar allt i munnen och undersöker på så sätt sin omgivning. 

Den schweiziske psykologen Piaget kallar även denna lek för övningslek och menar att den är typisk 

för barnets första levnadsår (Evenshaug & Hallen, 2001). En annan benämning för funktions- 

och övningslek är motorisk rörelselek menar Granberg (2004), i denna lek rör sig det lilla barnet 

ständigt. Först lär det sig rulla, sedan åla och krypa för att till sist gå och springa. Hon menar ock-

så att den motoriska rörelseleken är självbelönande för barnet, den stimulerar barnet på ett sätt 

som motiverar det att fortsätta leka och lära. Evenshaug och Hallen (2001) påpekar vikten av 

denna tidiga lek då motorik, sinnen och känslor utvecklas. 

Symbollek/Låtsaslek 

Symbollek som också kallas för låtsaslek är typiskt för barnets andra levnadsår (Evenshaug & 

Hallen, 2001). Barnen låtsas att de lagar mat, dukar, städar och matar sig själva i sin egna lilla fan-

tasivärld. Enligt Granberg (2004) tittar och härmar barnet ofta vad de vuxna gör. Efter hand bör-

jar barnen rikta sin uppmärksamhet allt mer mot dockor och gosedjur men också mot andra barn 

och vuxna. Detta är också något Evenshaug och Hallen (2001) skriver om, barnet går från att ha 

lekt mycket själv till att nu till exempel mata dockan eller ett annat barn istället för sig själv. Ef-

terhand börjar barnet fantisera allt mer och se föremål för något annat än vad de egentligen är till 

exempel kan en träkloss förvandlas till en telefon. Löfdahl (2004) skriver om denna symbol- och 

låtsaslek som många gånger kan vara osynlig för oss vuxna. Hon menar att vuxna ibland anser att 

barnet bara sitter med några klossar runt omkring sig när klossarna i själva verket kanske är kos-

sor på en äng i barnets fantasivärld. Enligt Granberg (2004) utvecklas låtsasleken mer och mer för 

att senare övergå i avancerade rolllekar. 

Rollek 

Rollekar där barnen låtsas att de är någon annan kan lekas både som ensamlek och sociallek, bar-

nen börjar med detta vid omkring tre års ålder (Evenshaug & Hallen, 2001). De undersöker dels 

sin egen identitet och får dels också kunskap om egna och andras roller. I denna lekform utveck-

las barnen mycket socialt, de lär sig att se saker ur olika synvinklar samtidigt som de också börjar 

förstå hur andra barn och människor tänker och känner. Piaget menar att det är av stor vikt att 

barnen inte behöver anpassa sig efter omvärlden utan att de tvärtom kan anpassa omvärlden efter 

sig själva, detta för att leken inte skall innehålla några måsten och tvång (Evenshaug & Hallen, 

2001). Löfdahl (2004) påpekar också att barnen lär sig kompromissa när de ska utse olika roller, 

alla som är delaktiga i leken skall få en roll. Barnen kan inte välja helt fritt för då kanske alla vill 

vara mamman i mamma, pappa, barn. De måste därför prata med varandra och komma överens om 
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vem som skall ha vilken roll. Evenshaug och Hallen (2001) berättar att barnet leker rollekar mest 

aktivt fram till sex- sjuårsåldern, efter det tar regelleken vid. 

Regellek 

Det som är typiskt för regellekar är som man kan höra av namnet att de innehåller regler. Lekarna 

och dess regler kan finnas kvar från gamla traditionella lekar men kan också uppstå spontant i en 

barngrupp (Evenshaug & Hallen, 2001). Granberg (2004) menar att småbarn är alltför egocent-

riska för att kunna leka regellekar, de hittar istället på regler som de hela tiden ändrar som de själ-

va vill utan att bry sig om vad andra tycker. Barn i sex- sjuårsålder och uppåt brukar oftast klara 

av regellekar medan småbarn som alltid vill vara i centrum helt enkelt inte klarar av spelets eller 

lekens regler. Evenshaug och Hallen (2001) berättar om barnens uppfattning om regler. Från för-

sta början tar de inte regler på så stort allvar, det gör inget om de inte spelar spelet exakt så som 

det står i beskrivningen. Ju längre de kommer i sin utveckling desto mer börjar de se spelets regler 

som heliga, ingen får bryta reglerna. Sista steget är att alla vet vilka reglerna är och att de ska följas, 

de kan dock ändra lite på dem om alla är överens om det. 

2.8   Miljöns betydelse för den fria leken 

Claesdotter (2006) skriver att miljön ibland kan vara avgörande för om barnet vill vistas där och 

lära sig eller inte. ”Om barnen upplever miljön som otillgänglig, otrygg och understimulerande så 

utforskar och leker de inte” (s.61). Pramling Samuelsson och Sheridan (2006) skriver att den pe-

dagogiska miljön skall vara utformad så att barns lärande underlättas, stimuleras och utmanas. 

Alla barn lär och utvecklas på olika sätt och det är något man måste tänka på när man utformar 

miljön. Johansson och Pramling Samuelsson (2006) menar att på vilket sätt miljön är uppbyggd 

ofta har en betydande roll för barnens lärande, de tar upp ett exempel där barn vill använda sig av 

stora färgburkar men inte når upp till dem. Detta kan leda till att de inte fullföljer den aktivitet de 

tänkt från början utan istället påbörjar en ny. Konstruktions- och bygglek, gymnastik, dans, musik 

samt bild är några av de aktiviteter som barnen har rätt till enligt Lpfö98 (Skolverket, 2006), för 

att kunna utöva dessa aktiviteter krävs ett bra material och en välkomnande miljö. Bra och fanta-

sifullt material samt utrymme för flera barn krävs vid bygg- och konstruktionslek. Vid gymnastik 

och dans krävs det också utrymme och gärna cd-spelare och tillgång till musik menar Pramling 

Samuelsson och Sheridan (2006). Lättare instrument som maracas och tamburin är bra att ha vid 

olika sång- och musiksamlingar. Skapande material som pennor, papper, färg och penslar ger 

också utrymme för skaparlust och kreativitet om de är placerade i barnens höjd. Pramling Samu-

elsson och Sheridan (2006) påpekar också hur viktigt det är att miljön utformas av förskollärare 

och barn tillsammans. Det skall gå att ändra om miljön, möblera och skärma av med till exempel 
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stolar, kuddar, bord och madrasser beroende på vilken aktivitet som pågår just för stunden. Mil-

jöns betydelse för den fria leken är alltså något som pedagoger måste tänka på och jobba med, i 

Lpfö98 kan man läsa att ”Förskolan skall erbjuda barnen en trygg miljö som samtidigt utmanar 

och lockar till lek och aktivitet” (Skolverket, 2006, s.5). Vikten av en inbjudande och utvecklande 

miljö återkommer flera gånger i Claesdotters (2006) artikel låt gården bli barnens scen. Hon skriver 

att en bra utegård stimulerar till skapande och kreativa lekaktiviteter mer än något annat rum gör. 

Med en bra gård menar hon att det skall finnas gott om pinnar, stenar, blommor, blad och annan 

rekvisita som barnen kan använda i sin lek. Många vuxna tycker ofta att gården skall se fin ut men 

den största tjänsten man kan göra barnen är att se till att det finns naturmaterial som stenar, gam-

la träd och buskar, vatten och sand med mera. Detta smutsiga material tycker barnen oftast är 

roligast och startar då de mest kreativa lekarna menar Claesdotter (2006). 

2.9   Olika kulturer – Olika Synsätt 

Lindstrand, Siren och Brodin (2001) skriver att forskning visar att lek är det mest betydelsefulla 

barn kan ägna sig åt, trots detta ses inte lek som en viktig del för barns utveckling i alla kulturer 

menar de. Samhällsvärderingar och dess syn på barnuppfostran har stor del i vilken syn vuxna har 

på lekens betydelse för barns utveckling och lärande världen över. Kultur och olika levnadssätt 

gör att människor har olika utgångspunkter i livet vilket spelar in på barns lek. Författarna skriver 

att vuxna inte deltar i barns lek i många länder och problemet som uppstår då är att de inte alltid 

ser lärandet och utvecklingen som sker genom leken vilket färgar deras synsätt. 
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3    Syfte och frågeställningar 

Vi vill undersöka och jämföra vilken syn föräldrar har på den fria lekens betydelse för barns lä-

rande. Undersökningen görs i en förskola i Sverige respektive en utlandssvensk förskola i Spanien 

och svaren jämförs sedan mellan förskolorna i respektive land. 

 

Frågeställningar 

 Vad innebär begreppet fri lek enligt föräldrar till barn i en svensk respektive utlands-

svensk förskola? 

 Vad anser föräldrar till barn i en svensk respektive utlandssvensk förskola att barn lär sig 

genom den fria leken?  

 Vilka tankar och funderingar har föräldrar till barn i en svensk respektive utlandssvensk 

förskola angående deras barns möjligheter till fri lek under dagarna i förskolan?  

 

Begreppsförklaring 

Med utlandssvensk förskola menar vi en förskola som i detta fall ligger i Spanien. Man talar svenska 

med barnen och går efter den svenska läroplanen Lpfö98. 

Med fri lek menar vi fritt lärande, alltså de stunder på dagen då barnen själva får möjlighet att välja 

sina aktiviteter utan att de styrs av vuxna. 
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4   Metod 

4.1   Val av metod 

Bryman (2001) menar att man skall använda sig av kvalitativ metod om man vill få reda på hur 

människor beskriver och upplever något. Vårt syfte med undersökningen var att ta reda på och 

jämföra vad föräldrar till barn i en svensk förskola respektive föräldrar till barn i en utlandssvensk 

förskola hade för uppfattningar om den fria leken därför ansåg vi att denna metod passade oss 

bäst. Vi utformade ett frågeformulär med intervjufrågor för att få svar som var relevanta för vår 

undersökning. På grund av tidsbrist har vi valt att dela ut våra frågeformulär till föräldrarna för att 

de skall besvara frågorna hemma. Bryman (2001) skriver att enkät och strukturerad intervju är 

väldigt lika varandra som forskningsinstrument. Skillnaden mellan dem är att det finns en inter-

vjuare med vid intervjun, det finns det inte när enkäten genomförs. Som undersökningsmetod 

har vi intervju men på grund av att vi skickar hem frågeformulär till föräldrarna stöter vi på sam-

ma problem som vid en enkät, vi är inte närvarande vid intervjutillfället. Därför är det enligt 

Bryman (2001) extra viktigt att man är tydlig och konkret i sina frågor för att underlätta för per-

sonen som skall svara på frågeformuläret. Vi tog till oss Brymans råd och var noga med att ha 

enkla frågor som var lätta att förstå. Kylén (2004) menar att det vid hemskick är viktigt att skicka 

med ett så kallat följebrev där man berättar avsikten med studien. Det är också bra att berätta var-

för just den personen har fått ett frågeformulär, vad som händer med svaren och var man sedan 

kan hitta den färdiga rapporten. Kylén (2004) menar också att följebrevet är till för att motivera 

respondenten så att den skall fylla i frågeformuläret och sedan lämna tillbaka den, annars kan det 

vid sådana undersökningar ofta vara vanligt med bortfall.  

4.2   Urval 

Vårt urval bestod av sex föräldrar till barn i en svensk förskola och sex föräldrar till barn i en ut-

landssvensk förskola. Vi använde oss av bekvämlighetsurval som enligt Bryman (2001) är då 

forskaren vänder sig till personer som för tillfället finns tillgängliga. När vi skulle välja en svensk 

förskola bestämde vi oss för att gå till en förskola där ingen av oss varit förut och där vi inte kän-

de varken personal eller barn. Vi misstänkte att svaren hade kunnat bli annorlunda om vi känt 

föräldrarna sedan tidigare, eftersom vi var helt nya och okända för föräldrarna på den utlands-

svenska förskolan så ville vi även vara det för föräldrarna på den svenska förskolan. Förskolan 

som är en syskonavdelning med barn i ålder tre till fem år ligger i en mellanstor stad i södra Sve-

rige. På förskolan bad vi en förskollärare dela ut våra frågeformulär till sex slumpvis valda föräld-

rar. Valet av utlandssvensk förskola var inte svårt eftersom vi skulle göra vår verksamhetsförlagda 
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utbildning (VFU) där. Förskolan bestod av en syskonavdelning med barn i åldern tre till fem år 

och var belägen i södra Spanien. Där gjorde vi på samma sätt som i Sverige med frågeformulären, 

vi bad en förskollärare dela ut dem till de föräldrar som enligt förskollärarna med störst sannolik-

het skulle fylla i och lämna tillbaka dem.  

4.3   Genomförande  

Allra först sökte vi upp en svensk förskola, vi frågade om de möjligtvis hade några föräldrar på 

deras förskola som kunde hjälpa oss med vår studie genom att svara på några intervjuer med 

hemskick. Med hemskick menar vi att vi i pappersform lämnar sex brev innehållandes intervju-

frågor och följebrev till en förskollärare på respektiver förskola för att denne sedan skall dela ut 

breven till sex valfria föräldrar. Vi berättade att frågeformulären skulle besvaras av sex föräldrar 

till barn på förskolan, de var positiva till medverkan och lovade hjälpa oss att dela ut våra inter-

vjufrågor till föräldrarna. Eftersom våra frågeformulär ej ännu var klara kom vi överens om att vi 

skulle besöka dem igen efter vår VFU och då ta med oss våra färdigformulerade frågor som för-

skolläraren skulle få dela ut till sex föräldrar. Vi fick också för att underlätta kommunikationen en 

kontaktperson på förskolan som vi kunde höra av oss till. 

Efter att ha färdigställt våra intervjufrågor gjorde vi en pilotintervju på två utomstående föräldrar i 

Spanien för att se vad de tyckte om frågorna. Bryman (2001) skriver att anledningen till att det 

bör göras en pilotintervju är att det då går att se hur frågorna uppfattas, kanske finns det risk för 

missförstånd eller att vissa liknande frågor ger samma eller väldig lika svar. På så sätt fick vi be-

kräftelse för att våra frågor gick att få svar på genom intervju med hemskick. Först ut att få fråge-

formulären var föräldrarna på den utlandssvenska förskolan. Eftersom vi var ständigt närvarande 

under dagarna på vår VFU fick vi bra kontakt med föräldrarna och kunde själva fråga dem om de 

ville medverka i vår studie och sedan dela ut intervjufrågorna till dem. När vi kom hem till Sveri-

ge igen lämnade vi som det var bestämt intervjufrågorna till vår kontaktperson på den svenska 

förskolan och lät sedan denne dela ut frågorna till sex föräldrar. 

4.4   Analys  

Av de sex frågeformulär vi delade ut i den svenska förskolan fick vi tillbaka fyra och av de sex 

frågeformulär vi lämnade ut i den utlandssvenska förskolan fick vi tillbaka sex. Eftersom vi ville 

behålla den röda tråden i arbetet och göra resultatet tydligt och lättläst valde vi att utgå från våra 

frågeställningar då vi kategoriserade svaren. Nyberg (2000) menar att det kan bli tolkningssvårig-

heter då man letar efter kategorier att placera svaren i, därför är det bra att två eller flera obero-

ende av varandra läser igenom svaren. Vi satte oss först ner enskilt och läste igenom svaren i frå-
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geformulären för att få en överblick, därefter diskuterade vi tillsammans om de svar vi fått och i 

vilka kategorier de kunde tänkas placeras. Vi skrev ut svaren och för att inte blanda ihop vilka 

som var från föräldrarna till barnen i den svenska respektive utlandssvenska förskolan målade vi 

färgen på ländernas flaggor på respektive papper. Ett frågeformulär fick en av oss, som talar 

spanska, tolka och översätta eftersom svaren var på spanska. För att kunna kategorisera svaren 

rätt klippte vi isär dem för att sedan placera dem under rätt frågeställning. När vi kategoriserat alla 

svaren formulerade vi om frågeställningarna till kortare rubriker. Efter att ha kategoriserat svaren 

samt formulerat om frågeställningarna kollade vi efter likheter och skillnader i svaren från föräld-

rarna i den svenska respektive utlandssvenska förskolan. Vi skrev för tydlighetens skull ner dessa 

under egna underrubriker, likheter och skillnader. I vår resultatdel har vi valt att inte namnge re-

spondenterna, vi vill jämföra gruppernas sammanlagda svar och inte lägga stor vikt vid de enskil-

da individerna, därav vårt beslut. 

4.5   Forskningsetiska principer 

Vi skrev ett följebrev där vi utgick från Vetenskapsrådets (2011) fyra forskningsetiska principer 

som det skall tas hänsyn till inom svensk forskning. Med informationskravet menas att det är viktigt 

att tydliggöra för personer som ingår i undersökningen att det är frivilligt att medverka, detta ta-

lade vi om för respondenterna i följebrevet. Samtyckeskravet innebär att deltagaren har rätt att be-

stämma över sin egen medverkan och om de är minderåriga krävs målsmans underskrift för 

medverkan. Vi hade ingen minderårig med i vår undersökning och vi tillfrågade samtliga om de 

ville vara med i den. Konfidentialitetskravet säger att deltagarna är helt anonyma och alla uppgifter 

om dem behandlas med största möjliga konfidentialitet, alltså kan ingen identifiera dem som in-

gått i studien. Detta var vi noga med att tydliggöra i vårt följebrev eftersom vi har en aning om att 

många kanske väljer att avstå från att vara med i en undersökning om de behöver skriva ut sitt 

namn. Sista kravet som vetenskapsrådet (2011) beskriver är Nyttjandekravet och det innebär att 

uppgifter som samlas in om enskilda personer endast får användas för forskningsändamålet, detta 

tydliggjorde vi också i vårt följebrev.  

4.6   Validitet och Reliabilitet  

Enligt Patel och Davidsson (2003) är det sällan forskare använder sig av begreppet reliabilitet, 

detta beror på att validitet och reliabilitet är så pass sammanflätade att forskarna mestadels endast 

använder sig av uttrycket validitet som har en vidare innebörd inom kvalitativ forskning. Förfat-

tarna menar att validiteten i en studie inte endast relaterar till datainsamlingen utan den genomsy-

rar alla delar i forskningsprocessen. Validiteten i vår studie kan säkerställas genom våra intervju-
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frågor som vi efter noggrann genomgång också gjorde två pilotintervjuer på. Anledningen till att 

vi gjorde pilotintervjuerna är för att säkerställa att frågorna inte skulle missuppfattas och verkligen 

gick att svara på. Patel och Davidsson (2003) menar att instrumentet skall ge bra underlag för 

problemområdet vilket vi anser att vårt instrument (våra frågor) har gjort. Vi skrev ett följebrev 

till alla respondenter som skulle svara på våra frågeformulär, detta gjorde vi för att de skulle få 

information om vad syftet var och varför just de skulle vara med i studien, detta är ännu ett sätt 

att öka reliabiliteten i en studie menar Patel och Davidsson. 
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5   Resultat 

Syftet med detta arbete är att undersöka och jämföra vilken syn föräldrar har på den fria leken 

och dess betydelse för barns lärande. Studien görs i en förskola i Sverige respektive en utlands-

svensk förskola i Spanien. Nedan har vi delat upp svaren från föräldrarna till barnen på den 

svenska respektive utlandssvenska förskolan. Vi har sedan gjort en kort sammanställning av de 

svar vi fått på varje fråga. Vi utgår från våra tre frågeställningar som vi formulerat om till tre nya 

kortare rubriker. 

5.1   Vad innebär begreppet fri lek 

Svar från föräldrar till barn i en svensk förskola 

Föräldrarna är överens om att fri lek är då barnen själva får bestämma vad de vill göra. Valet av 

lek baseras på vad barnet har för intresse och vad de vill leka just då. Barnen får en chans att vara 

självständiga och fatta egna beslut. Den fria leken är inte vuxenstyrd, enda gången en vuxen skall 

ingripa är om ett barn utsätter sig själv eller andra för fara eller om någon blir mobbad menar två 

föräldrar. 

Svar från föräldrar till barn i en utlandssvensk förskola 

Alla sex föräldrar är överens om att den fria leken är då barnen själva får bestämma vad de skall 

göra, utan någon vuxens påverkan. Fantasier och idéer får flöda fritt menar en förälder. En föräl-

der tar upp att det är viktigt att det finns vuxna där för att hjälpa barnen om de behöver något, de 

kanske vill få ner färg, papper eller en boll som ligger högt upp på en hylla.  

Likheter och skillnader i svaren 

Båda föräldragrupperna är övervägande överens om vad fri lek är, de tar båda upp att barnen 

själva skall få bestämma vad de vill göra i den fria leken och att vuxna endast skall ingripa om 

barnen behöver hjälp eller vägledning. 

5.2   Aktivitet och lärande genom den fria leken  

Svar från föräldrar till barn i en svensk förskola 

Fantasi och att komma på egna saker tar en förälder upp. Två föräldrar har relativt lika uppfatt-

ningarer och tar upp saker som turtagande, samspel, visa respekt och hänsyn, utveckla olika för-

mågor, språkförmåga, fysisk förmåga samt abstrakt och kreativt tänkande som saker barnen lär 

genom den fria leken. En av dem menar att barnen ofta lär sig dessa saker genom att vistas med 

och ta efter större barn. En förälder menar att de upptäcker nya saker och lekar då de får leka 
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fritt, de lär mycket genom att härma och leka olika rollekar. Barnen skall ha roligt, de lär sig i le-

ken menar en förälder. En annan förälder menar att barnen genom den fria leken får möjlighet 

att vara den man vill vara. Föräldern menar också att det är sällan denne får höra något om vad 

barnet gör under den planerade leken, när barnet blir hämtat efter dagens slut berättar barnet of-

tast bara vad de gjort under den fria leken. En förälder menar att barnen lär sig nya saker och be-

grepp i leken, rollekar som katt och hund är populära lekar. En annan förälder säger att de lär sig ta 

egna initiativ och oftast leker med någon eller något som finns i omgivningen. Denna förälder 

menar också att vad barnen gör i den fria leken beror på vilken ålder barnet är i. Två föräldrar 

menar att deras barn leker med materiella ting, de målar, leker med leksaker, snickrar, läser böck-

er, leker med lera eller klär ut sig. 

Svar från föräldrar till barn i en utlandssvensk förskola 

Tre föräldrar anser att deras barn får möjlighet att utveckla sin fantasi i den fria leken, de menar 

också att de får social träning, lär sig olika roller och att respektera varandra. En förälder menar 

att de genom den fria leken utvecklar sin identitet. Rollekar är något som alla föräldrarna nämner, 

barnen använder sin fantasi där. De tar också upp saker som pussel, lek i sandlådan och bollek 

som ingredienser i barnens fria lek. Det viktigaste är att de lär sig att leka själva och med andra 

för att de ska växa som personer menar en förälder. 

Likheter och skillnader i svaren 

Något som båda föräldragrupperna tar upp är att barnen i den fria leken leker mycket rollekar 

och utvecklar sin fantasi. Båda grupperna tar också upp materiella ting så som bollar, lera, böcker 

och pussel som barnen leker med. Föräldrarna till barnen i den svenska förskolan tar upp många 

viktiga förmågor som barn lär sig i den fria leken; turtagande, samspel, att visa respekt och hän-

syn, språkförmåga, fysisk förmåga samt abstrakt och kreativt tänkande. Föräldrarna till barnen i 

den utlandssvenska förskolan tar upp att barnen får social träning, utvecklar sin identitet, lär sig 

olika roller och att respektera varandra. 

5.3   Möjligheter till fri lek under förskoledagen 

Svar från föräldrar till barn i en svensk förskola 

De fyra föräldrar som ingått i vår studie är nöjda med deras barns möjlighet till fri lek. De tycker 

att fördelningen mellan fri och styrd lek är bra och de påpekar också vikten av att båda sorternas 

lek finns med varje dag. En förälder ansåg att den fria leken skulle vara fri så att de får göra det de 

vill. En annan förälder tycker det är bra att det är dels fri lek och dels styrd och planerad lek. I 
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den styrda leken får barnen prova på lekar som de kanske inte annars skulle valt att leka. De får 

också leka med andra kompisar som de kanske inte annars skulle valt att leka med i första hand, 

då får man se nya roller och beteenden vilket föräldern tycker är bra. En förälder tar upp att det 

är viktigt med gruppstorleken, tidigare var barngruppen på dennes barns förskola för stor vilket 

ledde till att den fria leken inte var särskilt lämplig i den miljön. Är det för många barn som leker 

fritt i en trång miljö så blir det lätt för högljutt och stojigt menar föräldern.  En förälder menar att 

om den fria leken styrs av en förskollärare så är den inte fri, samtidigt som en annan menar att 

den fria leken på något sätt alltid är styrd. Man ser till exempel till att det är lagom många barn i 

rummen och ser till att inte alla gör samma sak eftersom risken då är stor för konflikter. Dessa 

två föräldrar anser att den fria leken fungerar bra som den gör på deras barns förskola och att det 

alltid skall finnas en vuxen till hands som kan ingripa vid bråk och liknande.  

Svar från föräldrar till barn i en utlandssvensk förskola 

Två föräldrar påpekar att deras barn får mycket tid till fri lek vilket de tycker är bra. Det måste 

finnas en balans mellan fritt och styrt och vi får aldrig glömma att barn måste få vara barn menar 

de. En förälder tycker att det är för mycket lek under vissa delar av terminen medan det under 

andra delar av terminen är lagom. Två föräldrar tycker att det är tillräckligt med fri lek, en av dem 

påpekar att de också har fri lek efter skolan. En förälder tycker att det möjligtvis kunde vara 

mindre fri lek i förskolan, argumentet är även här att barnen har fri lek i hemmet. Alla sex föräld-

rarna tycker att det är bra med fri lek men de har ändå ganska olika uppfattningarer om hur pass 

mycket fri lek det skall vara. De menar allihop att det skall finnas tid för både styrd och fri lek. 

Två föräldrar tycker att leken är otroligt viktig och att den bör vara obligatorisk, alltså det måste 

finnas tid för fri lek. En förälder tar upp vikten av en stimulerande miljö. De menar att barnen får 

öva på olika roller och kanske vara någon/något som de själva inte skulle våga vara annars. De 

menar samtidigt att man inte skall glömma bort den styrda leken, det måste finnas tid för båda. 

Anledningen till att det skall vara både fri och styrd lek menar en förälder är eftersom de dels be-

höver använda sin fantasi och utveckla sitt eget jag, dels behöver de också sociala spelregler som 

de får genom den styrda leken. I den styrda leken får de också vuxna förebilder. En förälder på-

pekar att det är viktigt att inte hela dagarna består av fri lek, en annan menar att det borde vara 

mer styrd lek eftersom det är då barnet lär sig. En förälder menar att den styrda leken borde vara 

dominerande på förskolan, det är den som ger den extra kryddan alltså att barnen lär sig, fri lek 

finns det gott om tid för i hemmet. 
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Likheter och skillnader i svaren 

Samtliga av föräldrarna till barnen i den svenska förskolan tar upp att de tycker det är bra att det 

finns både styrd och fri lek under förskoledagen, barnen lär sig olika saker i den styrda respektive 

fria leken. Två föräldrar tar också upp att det alltid skall finnas en vuxen närvarande vid den fria 

leken och det gör att den fria leken alltid på något sätt är styrd . En förälder från vardera föräld-

ragrupp tar upp att det är viktigt med en bra miljö. En förälder till ett barn på den svenska för-

skolan menar att barngrupperna inte får bli för stora och en förälder till ett barn på den utlands-

svenska förskolan menar att miljön måste vara stimulerande. De flesta föräldrarna till barnen i 

den utlandssvenska förskolan tycker att det måste finnas en bra balans mellan den fria och den 

styrda leken eftersom båda delarna är betydelsefulla. Några hade däremot andra uppfattningarer 

och påpekade att de tycker det är för mycket fri lek i förskolan och att den styrda leken borde 

dominera. De menar att det är genom den styrda leken som barnen lär och att de har tid för fri 

lek i hemmet. Två av föräldrarna till barnen i den utlandssvenska förskolan påpekar dock hur vik-

tigt det är med fri lek och att den borde vara obligatorisk.  

Sammanfattning resultat 

Sammanfattningsvis så har föräldrarna relativt lika uppfattningarer om vad begreppet fri lek är, de 

tar upp att det är då barnen får bestämma vad de själva vill leka och att en vuxen endast skall 

ingripa om barnen behöver hjälp eller vägledning. Vårt resultat visar att föräldrar till barn i den 

svenska förskolan tänker mer på förmågor och begrepp som barnen lär sig i den fria leken medan 

föräldrar till barn i den utlandssvenska förskolan i större grad tar upp materiella ting som barnen 

leker med. Båda föräldragrupperna tycker det är viktigt att det finns tid till både fri och styrd lek 

men det är endast föräldrar till barn i den utlandssvenska förskolan som tycker att det är för 

mycket fri lek i förskolan. Föräldrar i båda grupperna tog upp miljön som de menar ha betydelse 

för barns lärande. 
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6   Diskussion 

6.1   Metoddiskussion 

I vår studie har vi undersökt föräldrarnas uppfattningar om den fria leken och jämför sedan sva-

ren länderna emellan. Vi har en uppfattning om att olika kulturer och levnadssätt skulle kunna 

spela roll i deras tankar angående den fria lekens betydelse för barns lärande. Vi valde att använda 

oss av intervju för hemskick som vi bad förskollärare på respektive förskola dela ut till föräldrar-

na. Detta var den metod som vi ansåg passade oss och vår undersökning bäst. Svaren vi fick till-

baka gav oss en bra överblick om vad föräldrarna har för uppfattningar om fri lek, hade vi haft 

mer tid att göra underökningen hade det varit intressant att använda sig av intervju med närvaro. 

Vid intervjuer med närvaro kan man ställa följdfrågor och på så sätt få mer uttömmande svar, vi 

hade då också kunnat säkerställa svar från samtliga tolv föräldrar. Urvalet bestod av sammanlagt 

tolv föräldrar, vi fick svar från tio av dem, kanske hade resultatet och svaren blivit annorlunda om 

vi haft fler respondenter med i vår studie. Hade vi haft bredare tidsmarginaler hade vi gärna an-

vänt oss av fler respondenter för att få ett bredare svarsregister. Det är svårt att säga varför vi inte 

fick tillbaka samtliga frågeformulär men vi har en tanke om  att det kan bero på att vi var helt 

okända för föräldrarna i den svenska förskolan. Många föräldrar har en stressig vardag och lägger 

kanske inte ner sin värdefulla tid på att besvara ett frågeformulär som de inte måste svara på. Vi 

hade inte heller möjligheten att på samma sätt som på den utlandssvenska förskolan i Spanien 

påminna föräldrarna om frågeformuläret. Trots att vi använde oss av intervju som metod läste vi 

ändå in oss en del på vad man skall tänka på när man delar ut enkät. Vi ansåg det nödvändigt ef-

tersom vår metod kan liknas lite vid enkät då vi skickar hem intervjufrågor till föräldrarna. Kylen 

(2004) menar att det vid enkät, i vårt fall intervju för hemskick, är viktigt att skicka med ett så kal-

lat följebrev där man berättar avsikten med studien, vi la ner mycket tid på detta och tycker att vi 

fick ett informativt och bra följebrev. Vi antar att följebrevet var en anledning till att vi fick tillba-

ka så rika svar. Bryman (2001) skriver att anledningen till att det bör göras en pilotstudie är att det 

då går att se hur frågorna uppfattas, därför gjorde vi en sådan på två föräldrar för att säkerställa 

frågornas innebörd och relevans. Det kändes för vår del bra att ha en föraning om att vårt följe-

brev var tydligt formulerat och att frågorna gick att svara på innan de, genom förskollärarna, skul-

le delas ut till föräldrarna.   

Nyberg (2000) menar att det kan bli tolkningssvårigheter då man letar efter kategorier att placera 

svaren i, därför är det bra att två eller flera oberoende av varandra läser igenom svaren. När vi 

analyserade gjorde vi som Nyberg skrev, vi analyserade var för sig. Detta tycker vi var en bra me-
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tod eftersom vid de tillfällen en text analyseras tillsammans med någon så händer det ofta att 

båda fastnar på samma ställe. Analyseras texten däremot enskilt så kan medskribenten se texten 

med nya friska ögon då hjälp behövs. Efter att ha analyserat enskilt satte vi oss ner för att göra 

det tillsammans också, vi hade då tänk på olika saker som vi diskuterade för att resultatet skulle 

bli så informativt som möjligt. Såhär i efterhand är vi nöjda med vår metod även om det hade 

varit intressant att tillfråga en större grupp respondenter. 

6.2   Resultatdiskussion 

Vi har inte namngett våra respondenter eftersom vi inte anser att vikten ligger i vad varje person 

anser utan vi vill mer veta vad hela föräldragruppen på den svenska respektive utlandssvenska 

förskolan svarade på de olika frågorna.  

Fri lek är den tid under dagen då barnens aktiviteter inte styrs av vuxna menar Granberg (2003), 

det är barnen själva som bestämmer vad de skall göra. Detta är också något som samtliga respon-

denter är överens om, både de som har barn i en svensk förskola samt de som har barn i en ut-

landssvensk förskola. Samtliga frågor i vårt frågeformulär berörde den fria leken, vi ansåg därför 

att det var viktigt att föräldrarna hade en föraning om vad vi menade med begreppet fri lek, där-

för förklarade vi det kortfattat i följebrevet. Vi antar att denna förklaring till viss del påverkade 

föräldrarnas svar men samtidigt tog de upp flera saker som vi inte nämnt vilket visar att de utgått 

från deras personliga uppfattningarer. Vi ville ha föräldrarnas uppfattning av fri lek vilket vi anser 

att vi fick genom svaren. En respondent svarade att lek baseras på vad barnet har för intresse och 

vad det vill leka just då, detta är också något som Pramling Samuelsson och Sheridan (2006) tar 

upp då de skriver att barn upptäcker sina förmågor och intressen i leken. Någon respondent tog 

upp att barnen får en chans att vara självständig och fatta egna beslut, detta visar att responden-

ten inser hur viktig den fria leken är. Flera föräldrar tar upp att det är viktigt att det alltid finns en 

vuxen till hands även om barnen för tillfället har fri lek men att de bara skall ingripa om ett barn 

utsätter sig själva eller andra för fara eller om de behöver hjälp med något. Detta med vuxnas 

närvaro i den fria leken är också något som Knutsdotter (1996) håller med om då hon skriver att 

man måste våga släppa barnen fria för en stund, men för den skull skall man inte gå och ta en fika 

utan man skall fortfarande vara engagerad i vad barnen gör. Vi fann det intressant att föräldrarna 

tog upp att det alltid bör finnas en vuxen till hands eftersom detta är en självklarhet för oss. Vi 

tycker att det visar att de har en syn på den fria leken som utvecklande och lärorik och inte endast 

ett tidsfördriv. Sammantaget kan vi säga att föräldrarna till barnen i den svenska förskolan och 

föräldrarna till barnen i den utlandssvenska förskolan hade väldigt lika uppfattningarer om frågan 

vad innebär begreppet fri lek? 
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I Lpfö98 står det att ”verksamheten skall ge utrymme för barnens egna planer, fantasi och kreati-

vitet i lek och lärande såväl inomhus som utomhus” (s.7). Vi fick svar av föräldrarna som visade 

att de också ansåg detta som en viktig sak då båda föräldragrupper tog upp att barnen i den fria 

leken leker mycket rollekar och utvecklar sin fantasi. Något vi såg i svaren på vår första fråga (se 

bilaga) var att ingen av tio medverkande föräldrar tog upp att barnen lär sig i leken när skulle be-

skriva begreppet fri lek. Vi anser, såsom också Wieslander (2008) att det kan bero på att många 

vuxna inte tänker på att barnen lär sig något i den fria leken när de ser eller hör ordet fri. Kanske 

beror det på att föräldrarna inte deltar i den fria leken och därför inte heller analyserar och ser 

vad som faktiskt pågår där. Granberg (2004) skriver att lek är det mest meningsfulla barnet kan 

ägna sig åt och hon tar upp flera av lekens positiva konsekvenser. Föräldrarna till barnen i den 

utlandssvenska förskolan tog upp att barnen får social träning, utvecklar sin identitet, lär sig olika 

roller och att respektera varandra. Vi har tidigare fått höra från flera håll att barnen bara leker där-

för är vi positivt överraskade av respondenternas svar eftersom vi väntat oss att de skulle ge oss 

andra svar än de vi fick. Svaren från föräldrarna, både de i den svenska och de i den utlands-

svenska förskolan tycker vi visar att de verkligen har tänkt till angående leken. Av vårt resultat att 

döma kan vi se att samtliga föräldrar har relativt bra uppfattning om vad deras barn lär sig i den 

fria leken, båda grupperna tar upp olika positiva konsekvenser som leken medför dock tar föräld-

rarna till de svenska barnen upp fler av dem. 

På frågan om hur mycket tid barnen skall få till fri lek under förskoledagen fick vi varierande svar. 

För oss är lärandet i den fria leken självklart eftersom vi sett bevis på det så många gånger. Flera 

föräldrar till barn på den utlandssvenska förskolan menade att det är för mycket fri lek i försko-

lan, de ansåg att den styrda leken skulle dominera eftersom de har tid för fri lek hemma. Wieslan-

der (2008) menar att många vuxna har svårt att se vad barnen gör i den fria leken, detta antar vi 

kan bero på att många föräldrar inte är delaktiga i den fria leken och därför inte lika tydligt ser 

lärandet som sker inom den. Vi upplevde att de såg den fria leken som bara lek då barnen inte lär 

sig något utan endast fördriver tiden eftersom de beskrev att det var i den styrda leken som bar-

nen fick den extra kryddan, alltså där de lärde sig. Visst kan vi till viss del förstå vad föräldrarna 

menar med den extra kryddan, vi håller med om att barnen lär sig mycket i den styrda leken som 

de sedan använder och upprepar i den fria leken. Men att den fria leken endast är ett tidsfördriv 

håller vi inte med om. Pramling Samuelsson och Sheridan (2006) skriver att den fria leken behö-

ver stoff och näring för att utvecklas. Med andra ord är det svårt för barnen att få en betydelsefull 

fri lek om de inte också vid flera tillfällen har blivit styrda av vuxna. Stoff och näring får barnen 

genom sagor, upplevelser och andra mer styrda aktiviteter. Det teoretiska de får i den styrda leken 
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praktiserar de sedan i den fria leken påpekar författarna. Detta tycker vi är en mycket rimlig upp-

fattning eftersom vi är väl medvetna om att det behövs både fri och styrd lek. 

Största delen av föräldrarna i både den svenska samt utlandssvenska förskolan var ändå överens 

om att det måste finnas en bra balans mellan fri och styrd lek under förskoledagen. Några föräld-

rar tog upp att barnen i den fria leken får öva på olika roller och kanske vara någon/något som 

de annars inte skulle vågat vara. Detta tar också Evenshaug och Hallen (2001) upp då de skriver 

att barnen undersöker sin egen identitet men också får kunskap om egna och andras roller. När vi 

läst ut våra svar såg vi att flera av föräldrarna till barn i den svenska förskolan tog upp att det är 

viktigt att en vuxen alltid finns närvarande för att hjälpa och stötta. Detta tycker vi visar att för-

äldrarna har en syn på den fria leken som ett tillfälle för barnen att lära tillsammans med förskol-

lärarna men på barnens villkor. Granberg (2004) menar att det alltid skall finnas minst en vuxen 

till hands eftersom starka barn annars kan ta över leken och det kan i sin tur leda till att både det 

styrande och de styrda barnen mår dåligt. Hon skriver också att många barn kan behöva stöttning 

för att komma igång med sin lek. Av de svar vi fått från föräldrarna till barnen i den utlands-

svenska förskolan nämner endast en respondent att det skall finnas vuxna med i den fria leken 

och då med anledningen att barnen kanske behöver hjälp att nå exempelvis material som ligger 

högt upp på en hylla. Åm (1993) tar upp ett problem som flera gånger uppstår vad gäller den fria 

leken. Leken ses som fri, utan någon inblandning av vuxna vilket har lett till att vuxna inte enga-

gerat sig och varit delaktiga i barnens lek. Detta har i sin tur lett till att barnens egen lek har be-

traktats som mindre betydelsefull än de vuxenstyrda aktiviteterna. Vi har en tanke om att detta 

med att vuxna endast skall finnas där för att exempelvis hjälpa barn att ta ner material kan vara 

anledningen till de olika synsätten mellan grupperna. Dessa föräldrar verkar få, som Åm beskri-

ver, ett synsätt på den fria leken som mindre betydelsefull än de vuxenstyrda aktiviteterna. För-

äldrarna till barnen i den svenska förskolan anser att det är viktigt att vuxna närvarar i barnens 

fria lek för att hjälpa och stötta dem, detta anser de också leder till att den fria leken alltid är styrd 

på något sätt. Några föräldrar till barnen i den utlandssvenska förskolan ser enligt våra frågefor-

mulär den fria leken som vuxenbefriad och något som de kan göra och har tid för i hemmet. 

Även om vi genom vår studie kan se att de flesta föräldrar tycker att den fria leken är viktig så 

finns det ändå många företeelser inom den som irriterar (bristen på vuxnas närvaro samt för 

mycket tid för fri lek), mestadels i den utlandssvenska förskolan. Lindstrand, Siren och Brodin 

(2001) skriver om att kulturer och olika levnadssätt kan spela in på vilken syn vuxna har på barns 

fria lek. I det spanska skolsystemet lär sig barn på ett disciplinerat sätt att läsa, skriva och räkna 

redan vid tre års ålder. Vi diskuterade detta fenomen med vår handledare på den utlandssvenska 

förskolan och hon berättade att flera barn i den utlandssvenska förskolan tidigare gått en period i 
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spansk förskola, föräldrarna till de barnen är då vana vid att det är mer fokuserat på lärande och 

inte lärande genom lek som det är i den svenska förskolan. Detta antar vi påverkar många föräldrar i 

den utlandssvenska förskolan på något sätt. Sammanfattningsvis anser de flesta föräldrarna till 

barn i både den svenska samt utlandssvenska förskolan att balansen mellan fri och styrd lek är bra 

medan några föräldrar till barn i den utlandssvenska förskolan anser att det är alldeles för mycket 

tid för fri lek. Johansson och Pramling Samuelsson (2003) menar att lek som metod inte alltid har 

setts som en värdefull del inom förskolepedagogiken, vi anser att dessa uppfattningarer finns kvar 

hos dessa föräldrar som menar att det är alldeles för mycket fri lek i förskolan. 

Ett annat ämne som hör ihop med den fria leken och som två föräldrar tog upp i svaren, trots att 

vi inte frågade om det i vårt frågeformulär, var miljöns betydelse för lärande. En förälder till ett 

barn i den svenska förskolan samt en förälder till ett barn i den utlandssvenska förskolan tog upp 

vikten av en god och stimulerande miljö. De menade att om barngruppen är för stor så blir det 

lätt för högljutt och trångt och en sådan miljö ansåg de ej passar för fri lek. Vi tycker det är in-

tressant att de tog upp miljön som en betydande faktor vad gäller barnens lärande på förskolan. 

Claesdotter (2006) skriver att miljön ibland kan vara avgörande för om barnet vill vistas på för-

skolan och lära sig eller inte. ”Om barnet upplever miljön som otillgänglig, otrygg och understi-

mulerande så utforskar och leker de inte” (Claesdotter, 2006, s.61). Vi antar att de menar att leken 

i en sådan miljö blir så som Claesdotter (2006) beskrev den, otillgänglig, otrygg och understimule-

rande.  

Genom vår undersökning kommer vi fram till att båda föräldragrupperna har relativt lika syn på 

vad begreppet fri lek innebär, de tar upp att barnen själva skall få bestämma vad de vill göra i den 

fria leken och att vuxna endast skall ingripa om barnen behöver hjälp eller vägledning. Båda för-

äldragrupperna tar upp att barnen i den fria leken leker mycket med materiella ting så som bollar, 

lera, böcker och pussel. De tar också upp att barnen lär sig olika förmågor såsom språk- och fy-

sisk förmåga samt abstrakt och kreativt tänkande. Även på denna fråga fick vi relativt lika svar 

från föräldragrupperna. När vi däremot kom till sista frågan som rörde hur mycket tid till fri lek 

barnen skall ha under förskoledagen skiljde sig synsätten desto mer. Detta var något vi befarade 

sedan innan med tanke på skillnader i kultur och levnadssätt. Samtliga av föräldrarna till barnen 

på den svenska förskolan pekade på vikten av fri lek och de menade att tidsfördelningen mellan 

den fria och styrda leken var bra. När vi ställde samma fråga till föräldrarna på den utlandssvens-

ka förskolan svarade hälften av dem att de tyckte det var för mycket fri lek i förskolan och de 

menade att barnen har tid för fri lek hemma samt att det är genom den styrda leken som barn lär 

sig. Trots dessa skillnader i synsätt föräldrarna emellan så var det alltid några som var övertygade 

om att den fria leken är så pass viktig att den skulle vara obligatorisk 
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7   Förslag till vidare forskning 

Det skulle vara intressant att göra en likadan studie fast då byta ut den utlandssvenska förskolan 

till en helt spansk förskola. Vi antar att skillnaderna då skulle bli ännu större eftersom vi lever i 

två olika kulturer. Något mer som hade varit intressant att undersöka är om det har någon bety-

delse för barns utveckling om barnen som i Spanien börjar skolan vid sex års ålder eller om de 

börjar skolan vid sju års ålder som de gör i Sverige. 
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Bilaga 1 

Hej! 

Vi är två studenter som läser till förskollärare på Högskolan för lärande och kommunikation i 

Jönköping/ Sverige. Vi är nu i full gång med att skriva vårt examensarbete där vi undersöker för-

äldrars syn på den ”fria lekens betydelse för barns lärande i förskolan.” Med fri lek menar vi 

den/de stunder på dagen då barnen får disponera sin tid som de själva vill. Fri lek är den lek som 

inte är planerad och styrd av förskollärarna. 

Vi kommer dela ut intervjufrågor till sex slumpvis valda föräldrar på en slumpvis vald förskola i 

Sverige och till sex slumpvis valda föräldrar på en förskola i Spanien. Vi jämför sedan deras tan-

kar angående leken. Dina svar är otroligt viktiga för resultatet i vår studie och därför uppskattar vi 

om du sitter ner och verkligen funderar över våra frågor och dina svar. Det är givetvis frivilligt att 

delta i vår studie och det betyder mycket för oss om ni vill göra detta. De svar vi får in kommer 

endast användas till vår studie och när den är klar kommer allt insamlat material att förstöras. Du 

behöver inte skriva ditt namn och är alltså helt anonym 

Vi skickar vår studie till __________ när den är klar, vill du ha ett ex. så kontakta gärna henne! 

Tack på förhand! 

Mvh/ Maria och Erika 

 

Hola! 

Somos dos estudiantes de una maestra de preescolar en la Escuela de Educación y Comunicación 

en Jönköping y Suecia. Ahora estamos en el proceso de escribir nuestra tesis de que examinamos 

las opiniones de los padres en la "libertad de la importancia del juego para aprender en el kinder." 

En el juego libre, lo decimos en serio / las horas del día cuando los niños son capaces de utilizar 

su tiempo como lo deseen. El juego libre es el juego que no es planeado y administrado por los 

maestros de preescolar. 

Vamos a entregar a seis preguntas de la entrevista a los padres seleccionados al azar en un pre-

escolares escogidos al azar en Suecia y seis padres seleccionados al azar en una guardería en Es-

paña. A continuación, comparar sus ideas sobre el juego. Su respuesta es increíblemente impor-

tante para el resultado de nuestro estudio y por lo tanto, agradecería que sentarse y pensar 



realmente en nuestras preguntas y sus respuestas. Por supuesto, es opcional para participar en 

nuestro estudio y que significa mucho para nosotros si desea hacerlo. Las respuestas que recibi-

mos sólo será utilizada para nuestro estudio y cuando se haya completado, todos los materiales 

recogidos serán destruidos. No escriba su nombre y por lo tanto totalmente anónima 

 

Vamos a enviar nuestro estudio a ___________ cuando este listo, si usted quiere una copia por 

favor contacte a ella! 

Gracias! 

Atentamente, María y Erika 

 



Bilaga 2 

Intervjufrågor / Preguntas de la entrevista 

Vänligen svara på bifogat papper. 

Por favor, conteste el documento adjunto. 

 

1. Vad innebär begreppet fri lek enligt dig?  

 ¿Qué hace un juego gratuito en su opinión? 

 

2. Kan du beskriva vad ditt barn gör i sin fria lek?  

¿Puede describir lo que su hijo/hija hace en su juego libre? 

 

3. Berätta vad du tänker om fri lek på förskolan. Skall den vara just fri eller skall den vara 

styrd och planerad av förskolläraren? Varför eller varför inte?  

Díganos lo que piensas del juego libre en el preescolar. ¿Debe ser controlado o planificado 

por el profesor de preescolar o debe ser libre? ¿Por qué o por qué no? 

 

4. Vad lär sig barn genom den fria leken? (Kan du ge exempel utifrån vad ditt barn lärt sig?) 

¿Que aprenden los niños sobre el juego libre? (¿Puede dar un ejemplo sobre lo que tu hijo/hija ha 

aprendido?) 

 

5. Vilka tankar och funderingar har du angående ditt barns möjligheter till fri lek under dagarna i 

förskolan? (Tillräckligt med fri lek eller otillräckligt?) 

¿Qué pensamientos y preocupaciones tienes  de las oportunidades de su hijo para el juego libre 

durante los días del jardín infantil? (Basta con el libre juego o inadecuada?) 
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