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1. Inledning  

Under min utbildning har jag, i kurser som varit inriktade mot fritidshemmet, läst att lek har stor 

betydelse i barnens utveckling.  Jag har även under min verksamhetsförlagda utbildning sett att 

fritidshemmet erbjuder den fria leken. Eftersom både barn och pedagoger uppskattar den fria 

leken i dockvrån ville jag undersöka varför de gör det.  

Enligt Skolinspektionens rapport (2010:3) “Kvalitetsgranskning av fritidshem” har det 

framkommit att barnen tycker att av alla aktiviteter som erbjuds på fritidshemmet är det roligast 

att leka. Däremot anser pedagogerna som deltagit i undersökningen att lek utan de vuxnas stöd 

och närvaro kan vara problematisk eftersom det förekommer kränkningar i hög eller mycket hög 

grad när ingen vuxen är närvarande när barnen leker. 

 Lek är en viktig del i ett barns utveckling då barnet med hjälp av lek kan bearbeta och komma 

över något, till exempel att deras leksaker är sönder men också att till exempel två barn har blivit 

osams men genom lek blivit kompisar igen. 

Min syn på den fria leken kan liknas vid en demokratisk process. På fritidshemmet har barnen 

stora möjligheter att röra sig fritt och välja när och hur de vill leka utan vuxnas inblandning. Barn 

behöver utöva den fria leken på egen hand för att få det optimala lärande Men vad är det som 

barnen kan lära sig genom lek, kan lek och lärande skiljas åt eller kan det ena ske genom det 

andra? Knutsdotter Olofsson (2003) skriver att lek inte bara är lek, utan är barnets sätt att lära sig. 

Vidare beskriver författaren att ”leken som naturens egen fiffiga pedagogik” (s. 87). Hon menar 

att leken är naturens smarta och enkla sätt att lära, barnen lär sig mycket automatiskt i leken. 

Knutsdotter Olofsson (2003) som sätter stor vikt vid Fri lek, menar att det kan vara avgörande 

för barnens utveckling på gott och ont. Knutsdotter Olofsson (2003) skriver att de barnen som 

av någon anledning inte leker riskerar att inte kunna hantera sina känslor och därmed bli 

känslomässigt omogna. Om deras känslor blir otydliga kan de få svårt att skilja på verklighet och 

fantasi. 

Syftet med denna studie är att skapa kunskap kring hur pedagogerna talar om betydelse av fri lek 

för barn i dockvrån på fritidshemmet. 
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2. Tidigare forskning och teoretiska utgångspunkter 

 I detta kapitel kommer jag att presentera lekens definition, tidigare forskning och teoretiska 

utgångspunkter. 

2.1 Definition av lek  

Jensen och Harvard (2009) skriver att lek som fenomen är svårtolkat och svårt att definiera trots 

att barn och vuxna använder lek under långa perioder för att utforska områden inom det sociala 

livet. Rasmussen (1992) definierar lek som ett fenomen som får livet att träda fram. Han menar 

att barn i leken tränar på de roller som de ska leva i själva under sina vuxenliv i framtiden. 

Pape (2001) beskriver filosofen Gadamer som definierar lek som en av två världar. Ena världen 

vet vi om att den är verklig, inte lekbaserad, samtidigt som den andra världen, den som är 

lekbaserad, fylls av liv. Barnen uppslukas av denna overklighet ändå, fullt medvetna om att 

lekvärden inte är verklig. Leken leder till kreativa processer, den är som Pape (2001) beskriver 

”tolkningsorienterad”. Det kreativa barnet är det barn som kan blåsa liv i leken efter de regler 

som råder under lekens gång.  Vidare betraktar Pape (2001) lek som ett medel och ett mål i det 

sociala kompentensrelaterade arbetet, därför anses lek som en central del i ett barns sociala liv. 

Leken är ett kraftfullt medel för att öppna de mest stängda dörrarna. Pedagogerna kan använda 

lek som ett medel för barn som har dragit sig undan andra barn. Dessa barn brukar oftast vara de 

som saknar grundläggande sociala lekkunskaper så att de förstör leken eftersom de inte förstår sig 

på den (Jensen & Harvard, 2009). Lekens definition, enligt Lillemyr (2013), är en form av 

problemlösning där barnet upptäcker egna förmågor, intressen, behov, och andra förutsättningar.  

Pepler (1982) beskriver lek som någon form av ett problemlösningsmedel där barnet kan ta sig an 

och bearbeta sin verklighet och sina upplevelser med hjälp av lek.  Lek anses som ett redskap för 

att utveckla språket, utveckla den sociala samvaron och motoriska färdigheter.  

2.1.1 Vad är fri lek?  

Enligt Pihlgren (2011) är de flesta forskare dock överens om att lek är en process och i fri lek 

bestämmer barnen vad, var, när, och hur det ska ske och varför.  

Enligt Knutsdotter Olofsson (2003) innebär fri lek att barnen får bestämma vad de vill leka. 

Vuxna ska inte bestämma över barnen, utan de ska stödja barnen för att de ska kunna utvecklas. 

Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2003) beskriver fri lek som något som barnen själva 

bestämmer och leker med andra barn och att de oftast relaterar sina erfarenheter till att bestämma 
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lekens gång. Författarna menar att barnen har en känsla av att välja rätt lek, där de själva 

bestämmer lekens regler och innehåll samt vem som får vara med i leken.  Fri lek, enligt Pape 

(2001), är en aktivitet som barnen själva bestämmer sig för. Åm (1984) beskriver fri lek som en 

aktivitet som styrs av barnen, det handlar om deras inre verklighet. 

Många forskare anser att lekens historia är lika gammal som den mänskliga kulturen om inte 

äldre.  Ett sätt att förstå och skapa en bild av leken som fenomen är att, enligt Jensen och 

Harvard (2009), studera människans historia, söka och förstå hur synen på lek har förändrats över 

tiden. 

Jensen & Harvard (2009) förklarar att forskaren Welén anser att lekens betydelse för utveckling är 

värdefull och har sedan länge varit ett känt fenomen, till exempel för tänkande, socialitet, samspel 

språkutveckling och kroppsliga, fysiska effekter  

Johansson och Pramling Samuelsson (2007) skriver att leken också har en maktaspekt som 

tilldelas de som leker. De barnen tilldelar varandra maktpositioner med och utan makt i leken. 

Samtidigt menar Johansson och Pramling Samuelsson (2007) att maktaspekten leder till kontroll 

över kreativitet och initiativ.  

Barn utövar makt i leken. De barn som initierar leken har rätt att bestämma över vem 

som får vara med, lekens innehåll och de regler som gäller. Makt blir då ett redskap att 

försvara leken med. Makt kan också vara ett inslag i leken, då kan gränser för andras 

integritet prövas.  (Johansson & Pramling Samuelsson, 2007, s. 20-21)  

Lek är ett intressant ämne, inte bara för pedagoger och psykologer utan även inom andra 

yrkesområden. Øksnes (2011) skriver att professor Brian Sutton Smith som är lekforskare anser 

att leken är en kreativ process. Han menar att leken är ett sätt till nytänkande. Barnen kommer på 

nya idéer, skapar något nytt i leken.  Lekforskarna Olofsson och Jensen i Øksnes (2011) är ense 

om att det finns flera aspekter på vad barnen utvecklar när de leker – att tänka, att reflektera, att 

minnas.  

Det prospektiva minnet har som uppgift att minnas en planerad specifik handling i framtiden. 

Exempel på situationer där vårt prospektiva minne sätts igång är när vi minns att hämta upp 

barnen från skolan, betala räkningarna innan förfallodatumet går ut eller att städa efter jobbet. 

Hjärnan bearbetar framtida planer som utvecklar barnens prospektiva minne då det flitigt 

används av barnen i leken. De minns vad som kommer att hända i framtiden och söker också 

olika lösningar när de stöter på problem i leken. 
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Ytterligare kompetenser som barn har möjlighet att utveckla är att kommunicera, att använda det 

talade och skrivna ordet, sin sociala kompetens och att behärska sin kropp. Lekforskarna 

Olofsson och Jensen i Øksnes (2011) menar att kroppen och själen samspelar med aktiviteter och 

att barns fysiska och psykiska förmågor utvecklas i leken. Båda forskarna är ense om att barn som 

får möjligheten att utveckla sin förmåga att leka kan utveckla empati och medkänsla för sina 

kamrater samtidigt som de får ökad respekt för varandra. Vidare förklarar de att leken ger 

möjlighet till ökad social kompetens när barnen leker tillsammans. Enligt Jensen och Harvard 

(2009) kan lek i tidig ålder stödja utvecklingen av våra sociala förmågor. Vi utvecklar olika sätt att 

kommunicera genom lek (Jensen & Harvard, 2009). 

Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson(2003) hävdar att  

”leken är social, emotionell och kognitiv samtidigt. Det gäller att få vara med i leken, något som 

kräver social och emotionell känslighet. Och utan en kreativ, skapande fantasifull miljö, blir det 

inte mycket lek” (s. 52). 

Enligt Jensen och Harvard (2009) känner sig barnen glada och trygga i leken. De kan lösa 

problem och dela med sig av sina fantasier. 

Pihlgren (2011) refererar till Ortega som beskriver Piagets lekteorier. Den första teorin får 

inspiration av de sociala lekar som barnen leker och där utveckling av moral och regler i 

relationer är centrala delar. Den andra lekteorin är mer känd än den första och behandlar inte alls 

barnens sociala och kulturella sammanhang utan behandlar först och främst kognitiv utveckling 

och tankestrukturer (Pilgren, 2011). Piaget inriktar sig på lekens nytta för den kognitiva 

utvecklingen enligt Berg i Pihlgren (2011). Berg förklarar att Piaget menar att leken har en 

assimilerande effekt där barnet tar till sig världen på sitt eget sätt och förändrar inte hur han/hon 

tänker om den, hellre än en ackommoderande funktion, där det gamla och det nya assimileras 

och allt förändras. 

Pihlgren diskuterar också en lekteori från forskaren Vygotskij. I denna teori anser Vygotskij att 

barn kan uppnå mer än tidigare om de är tillsammans med mer erfarna barn eller vuxna som 

redan uppnått utmaningarna. 

 

 Lindqvist (1996) redogör för den kulturhistoriska lekteorin av Vygotskji. I teorin anser han att 

det centrala begreppet är medvetandet och grunden för utveckling av individen. Leken är det 
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viktigaste sättet för barn att förstå omvärlden. Samtidigt uppfyller leken barnens önskningar, som 

Vygotskij förklarar. Han anser att barnet kan förverkliga sina overkliga önskningar i leken. Barnet 

utvecklar medvetenhet för sina handlingar genom sin vilja mot vuxenvärlden.  

”I leken kan föremål, platser och människor bli vad som helst, barn är inte begränsade i leken till 

förutbestämda meningar. Dessutom förhandlas och förändras regler för vad som kan hända och 

hur det kan hända under lekens gång” (Pihlgren, 2011, s. 225). 

Från historiska lekteorier till mer nutida sådana ställer Pihlgren (2011) frågan, varför människor 

leker överhuvudtaget? Pihlgren (2011) nämner Sutton-Smith, som är en världskänd lekforskare, 

där Sutton-Smith menar att lek handlar om relationen mellan däggdjurens (människor också 

inräknade) två adaptiva system, nämligen reflexerna och reflektionen. Sutton-Smith menar att lek 

återspeglar kampen om kulturell överlevnad (Pihlgren, 2011). Ett annat område som Pihlgren 

(2011) beskrivit är forskning kring hjärnan av Lester och Russell. De hävder att lek visar på 

emotionellt beteende, där det är detta som formar hjärnans arkitektur. På så sätt kan barnen tolka 

känslor genom lek. Exempelvis kan en lek bringa fram mycket känslor som bygger hjärnans 

kapacitet till att tolka och hantera olika situationer och beteenden.  

Fröbelns syn på lek beskrivs av Öman (1991). Barn får möjlighet att behandla sina känslor och 

tankar i lekens form. I likhet med Vygotskij anser Fröbel att barnen förstår sin omvärld genom 

leken samtidigt som de lär sig om sig själva. Han hävdar också att barn inom leken kommer nära 

det som är okänt och främmande i omvärlden.  

Fröbel skriver i sin ”Menschenerziehung” att leken skapar en glädje hos barnen. De fysiska och 

kroppsliga krafterna är inte de enda som utvecklas i leken, utan även de andliga och moraliska 

krafterna utvecklas.  

Åm (1984)  skriver att Leontjev, som är en sovjetisk lekteoretiker, ser leken som ett försök av 

barnen att tillägna sig den faktiska verkligheten. Han skriver vidare att verkligheten inte bara 

består av föremål, utan handlar om de relationer som vi människor har till föremål. Leontjev 

hävdar, likt Piaget, att barnen socialiserar sig i leken, alltså att barnen samarbetar när de leker med 

andra. 
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2.2 Vad kännetecknar en lek?  

Det som kännetecknar en lek är leksignalen, lekens ram, sociala lekregler, lekens väsen och lekens 

förutsättningar (Jensen & Harvard, 2009, s.75).  

Leksignalen går ut på att de som leker signalerar varandra att detta är en lek för att på så vis 

undvika ett argt beteende eller bli rädda för varandra. Dessa lekar lär man sig och har olika sätt att 

signalera. Lekarna är kulturellt överförda och de lärs i samvaro där barnen måste, enligt Jensen 

och Harvard (2009), förstå och ta in olika signaler för att veta att det är en lek som pågår.  

Lekens ram har både en uppenbar början och slut. Barnen kan gå in i leken och lämna den. Det 

är lekens regler som gills inom lekens ramar. Om barnen exempelvis i leker att de sitter i en båt så 

kan de inte hoppa ur den rätt i sjön (Jensen & Harvard, 2009). För att kunna förstå leken fullt ut 

måste den eller de som leker leken förstå när leken har blåsts av. Detta ser Jensen och Harvard 

(2009) som en nödvändig kunskap. För att leken skall hålla i sig måste tre sociala regler följas och 

hållas (Jensen & Harvard, 2009). Dessa nämns nedan. 

1. Samförstånd: Det råder en gemensam förståelse om att det är en lek och den leken pågår. 

2. Ömsesidighet: Leken sker på ett jämlikt plan, under jämställda förutsättningar, oavsett ålder 

och styrka.  

3. Turtagande: I leken får det inte enbart finnas en som bestämmer utan barnen ska turas om. 

I lekens väsen, i rollekar och fantasilekar, använder barnen minnen av tidigare erfarenheter och 

upplevelser och återskapar sedan de till nyskapande. Att leka innebär att omvända verkligheten 

till fantasi. Allt går att omvandla, du är inte du och jag är inte jag (Jensen & Harvard, 2009).  

Jensen och Harvard (2009) hävdar att det är något magiskt med leken. Man är i ett annat 

medvetandetillstånd och en fantasi avlöser nästa fantasi. Vidare skriver författarna att goda 

lekkompisar är det bästa man kan önska sig i en lek. Inom leken råder det full harmoni och det är 

en skyddad värld. Själva leken behöver inte vara harmonisk men harmoni råder mellan dem som 

leker (Jensen & Harvard, 2009). 

Lekens förutsättningar är bland annat att inget självvaktande skall vara nödvändigt, det vill säga 

att ingen ska behöva vara på sin vakt utan känna sig trygg i leken. Djup lek kräver att den förblir 

ostörd. Jensen och Harvard (2009) skriver att en fråga som ”Vad leker ni?” kan förstöra 

koncentrationen och tråden i leken kan tappas. Det råder två helt olika miljöer inom och utanför 

leken och dessa miljöer får inte krocka. Barnen kan krypa under bordet, in i torkskåp eller duka 
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för festligheter inne på toaletten. Vuxnas ansvar blir i sådana situationer att barn inte stör 

varandra (Jensen & Harvard, 2009) 

När barn får påbörja och avsluta sina lekar på egen hand under trygga förhållanden och kunna 

leka ostört känner de en tillfredsställelse över vad de har åstadkommit (Westman, 2008).  

2.3 Olika typer av lekar 

Lillemyr (2013, s. 33- 34) karakteriserar olika typer av lek, dessa beskrivs mer detaljerat så här: 

 Sensomotorisk lek eller funktions lek där barnen endast upprepar sina handlingar för de 

uppskattar själva funktionen.  

 Rollek är en typ av lek som förekommer redan i tidig ålder och senare resulterar i drama 

lek.  

 Regelleken kretsar kring lekens regler, som är centrala.  

 Koncentrationsleken är den lek där barnen prövar sig fram genom att experimentera, 

exempelvis bygga legohus eller krama ihop lerfigurer.  

 Rörelselek och vild lek, är den form av lek som är mer livlig av sig, där rörelser är 

centrala.  

 Teknologibaserad lek är den typ av lek som är mer digital, exempelvis, på dator och 

mobil.   

2.4 Lekens allmänna egenskaper 

Lillemyr (2013, s. 34) beskriver några generella egenskaper för lek. 

1. Lek är ett typiskt drag i barns beteende och är central i deras liv. Leken kan bedömas vara en 

kontrast till det som inte anses vara lek. 

2. Lek i sig engagerar barn, den är motiverande. Det vill säga att leken har en enorm pedagogisk 

potential. 

3. Leken är en omfattande aktivitet och ändrar snabbt sin karaktär. Leken kan gå från att vara 

strängt allvarlig till lycklig, från livligt fantasifull till att ha mycket tydliga rutiner 

4. Många funktioner hos barnet kan uppfyllas av leken. Exempelvis kan leken: 

 Bidra till att barn kan undersöka sin omgivning och utvecklas kreativt. Den kan också ha 

en problemlösande funktion.  



 

8 

 

 Stimulera till förbättring på sociala, intellektuella, fysiskmotoriska och emotionella 

områden.  

 Utveckla barnens självkänsla och personlighet.  

 Ha en undersökande funktion. Barn kan prova normer, värderingar och begrepp. 

5. Leken är ett betydelsefullt fenomen inom kultur och samhälle och bidrar till förbättring och 

lärande som barnen senare i livet kommer att ha nytta av. Leken är också en viktig del i 

barnkulturen. 

2.5 Lek och fantasi  

Enligt Jensen och Harvard (2009) är lek och fantasi inte samma sak, alla lekar är inte fantasifulla. 

Vidare beskriver författaren fantasin som ett sätt att tyda verkligheten. 

Lek är en färdighet som måste övas på om och om igen menar Knutsdotter Olofsson (2003). 

Sedan måste fantasi läggas till och den får inte ha gränser. I leken får fantasin flöda vilket leder till 

en ny fantasi (Knutsdotter Olofsson, 2003).  

Knutsdotter Olofsson (2003) skriver vidare att lek ofta är en typ av återskapande av tidigare 

händelser och minnen som ägt rum i tidigare skeden. Barnen låtsasäter, låtsassover, använder ett 

runt material som bilratt och menar vidare att detta är inte så fantasifullt. När en sak är fantasifull 

menar Knutsdotter Olofsson (2003) att något sker på ett nytt sätt, som överraskar och är nästan 

snarlik verkligheten. Fantasi är inget som kan tvingas fram utan den kommer vid behov 

automatiskt och har ett eget liv (Knutsdotter Olofsson, 2003). 

 

Knutsdotter Olofsson (2003, sid. 62) använder sig av Vygotskij och Bateson som beskriver lek 

och fantasi synonymt, skillnader och likheter. 

 ”Både lek och fantasi är inte på riktigt. 

 Både lek och fantasi tar näring ur verkligheten 

 Både lek och fantasi utnyttjar minnet som källa för sin verksamhet. Både minnet av det 

man kunnat ta in genom sina sinnen och minnet av de känslor, som upplevdes. 

 I både lek och fantasi råder dubbelhet, paradoxer motsägelser 

 I både lek och fantasin råder här och nu och samtidigt där och då, både närhet och 

distans, både djup sanning och samtidigt dikt och förbannad lögn.” 
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2.6 Lek och lärande 

Pihlgren (2011) skriver att genom lek kan lärande äga rum, både under lekens gång och innan 

leken äger rum, det vill säga att den som utformar leken, utformar den i lärande syfte.         

Leken är viktig för barnen, den är en central del i lärandet och leken kan stimulera alla sidor av 

barnens utveckling, exempelvis språket och det sociala livet (Lillemyr, 2013). 

 Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2003) menar att barn kan hjälpa varandra genom 

lek på olika sätt. Barn kan hjälpa varandra genom att utveckla varandra, lära sig av varandra, 

utveckla leken och samarbeta genom olika lekar och problem som eventuellt uppstår i leken. 

 Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2003) syftar i sin tur till en studie av Vygotsky där 

denne menar att ett samarbete mellan barn leder till uppmuntrande kreativitet och tänkande som 

sedan resulterar i nya idéer och upptäckter. När barnen leker, använder de lek för nya idéer, de 

utvecklar sin fantasi och påhittighet. Praktiska problem löses med hjälp av den påhittighet som 

utvecklas och nya uppfinningar i leken tar liv (Jensen & Harvard, 2009).  

 

Westman (2008) skriver att barnen kan öva på sin koncentrationsförmåga i låtsasleken, men de 

kan också träna på arbetsminnet. Om några barn leker ”mamma, pappa, barn” till exempel, så ska 

barnen komma ihåg hur de ska bete sig och vad de ska säga, samtidigt som de också håller koll på 

vad de andra i leken gör. I leken samarbetar barnen och har roligt. Westman förklarar vidare att 

barnen har underförstådda regler som de lär sig att följa. Dock vad händer med barnen som inte 

leker? Westman (2003)skriver att barn som inte vill leka med de andra riskerar att komma utanför 

leken, vilket kan få destruktiva konsekvenser. Barnen kan känna sig ensamma och uteslutna samt 

mista det lärande som kan ske i lek med andra.   

 

2.7 Pedagogernas roll i leken  

Enligt Westman (2008) behöver vissa barn börja leka med en vuxen innan de leker med andra 

barn. Detta kan de behöva göra så att de lär sig att låtsas-leka, men också för att de ska bli 

självsäkra och få den ro som krävs för att kunna delta i lek med andra barn. Vidare skriver 

Westman att det är mycket viktigt att pedagogerna är positiva och har kunskap om lekens 

kvalifikationer och betydelse. Det är också viktigt att de vuxna deltar i leken och att de finns i 

närheten av barnen för att de ska känna sig trygga och kunna koncentrera sig i leken.  Då blir 

leken roligare och mer lärorik. De vuxnas närvaro i den fria leken är viktig för att stimulera barns 

utveckling och för att lärande ska stödjas och stimuleras (Skolverket, 2007). Pape (2001) skriver 
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att de vuxnas viktigaste roll är att ge alla barn möjligheten till att uppleva erkännande bland 

varandra. Målet för detta är att det på sikt skall hjälpa barnen till att upprätta vänskapsrelationer 

(Pape, 2001).  

Enligt Åm (1986) så kan en vuxen delta i lekandet med ett barn genom att använda sig av samma 

material eller ägna sig åt samma fysiska aktivitet. Men det är viktigt här att den vuxne inte direkt 

blandar sig i barnets lek. Däremot anser Åm (1986), att de vuxna ska delta aktivt i leken och gripa 

in för att lösa konflikter när de uppstår mellan barnen då de leker. Detta genom att till exempel 

föreslå ett nytt lek-tema eller själv delta i leken och genom sin roll föreslå lösningar på konflikten. 

Det är också viktigt att pedagoger drar med barn som inte leker eller som har svårighet med 

lekandet att delta med andra barn. 

Vidare så menar Åm att det är viktigt att barnen själva ska ta initiativ för att leda och organisera 

leken, medan de vuxna ska gå in i leken på barnens villkor. Detta ska de vuxna göra för att stötta 

barnen i deras lek genom att till exempel förse dem med nytt material eller att delta i leken i en 

roll som barnen själva har skapat. Ett annat exempel kan vara att de vuxna deltar i leken för att 

leda över barnens aktivitet till ett annat område.  

 Det är tydligt att pedagogerna har stor betydelse i leken genom att delta i leken på barnens villkor 

och vägleda barnen för att de ska klara sig i leken. Det är också viktigt att pedagogerna är i 

närheten av barnen när de leker eftersom barnen känner sig tryggare då, vilket leder mig in till 

mitt syfte med denna studie. 

2.8 Vad anger FN:s konvention och styrdokument om lek? 

 

Artikel 31 i FN:s konvention om barnets rättigheter säger följande: ”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”( UNICEF, 1989). 

Lek och skapande arbete är betydelsefulla delar i det aktiva lärandet, speciellt under de tidiga åren 

i skolan. Leken är oerhört viktig, med hjälp av lek kan eleverna skaffa sig kunskaper (Skolverket, 

2011). 

 Skolinspektionens rapport (2010:3) ”Kvalitetsgranskning av fritidshem” som undersökte 77 

fritidshem, menar att den fria leken är nödvändig för barnen då barnen omringas av ”måsten” 

från omvärlden och tidsbegränsningar. Fritidshemmen måste ge barnen chansen att leka och låta 
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dem styra sina lekar på eftermiddagarna på fritidshemmen där de kan sysselsätta sig med spel, att 

rita och annat.  

 

Genom leken kan barns mönster i sätt att tänka, lösa problem och hantera information 

förändras och utvecklas. De provar och utvecklar fysiska, psykiska och sociala 

kompetenser. Det är i leken barn får prova olika sociala roller och lägga grunden till sin 

identitet. Det kan också handla om förmågor att kunna läsa av andra och försöka förstå 

hur de tänker det vill säga att utveckla den empatiska förmågan. (Skolverket, 2007, s. 23) 

 

Skolverket (2010) anger att ”fritidshemmet ska ge barnen meningsfull fritid. Verksamheten ska 

vara trygg, lärorik och stimulerande. Lek och skapande ska få stort utrymme och verksamheten 

ska forma utifrån barnens intressen och erfarenheter” (s. 8). 
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3. Syfte 

Syftet med studien är att skapa kunskap kring hur pedagogerna talar om betydelse av fri lek för 

barn i dockvrån på fritidshemmet.  

Frågeställningar: 

1. Vad säger pedagogerna att barnen gör i dockvrån ? 

2. Vilken avsikt har fritidspedagogerna med leken i dockvrån? 

3. Hur förbereder fritidspedagogerna leken i dockvrån? 
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4. Metod  

Jag valde att använda den kvalitativa forskningsansatsen i min studie för att konstruera kunskap 

kring hur pedagogerna talar om betydelsen av fri lek. Datainsamlingen består av intervjuer av 

pedagoger och observationer av barn på fritidshem. Intervjuerna ägde rum först, därefter skedde 

observationerna. Ett karakteristiskt drag hos den kvalitativa uppsatsen är ens målgrupp, den eller 

de författarna tänker intervjua, är specialister eller experter inom det valda området (Backman 

2008). Denna metod passade min studie bäst då min studie baserades till stor del på att gå ut på 

fält, observera och intervjua. Bryman (2002) beskriver i sin bok sex olika steg som ingår i en 

kvalitativ undersökning.  

 

Det första steget handlar om generella frågeställningar där jag hade frågor om lekens betydelse i 

dockvrån för barnen som jag senare omformulerade till mitt syfte för denna studie. Andra steget 

enligt Bryman (2002) handlar om val av platser och personer där jag valde att intervjua pedagoger 

och observera barn i dockvrån på fritidshem. Utifrån detta kommer nästa steg, insamling av data 

följt av tolkning av data. Insamlingen av data gick till genom intervjuer och observation 

kompletterat med litteratur och som jag sedan kombinerade med hjälp av nyckelord såsom 

dockvrån och den fria leken. Genom detta steg kommer begreppsligt och teoretiskt arbete där 

bland annat mina intervjufrågor kom att spela roll (Bryman, 2002). Därefter kommer resultat och 

analys som sista steget i den kvalitativa undersökningen. Detta steg blev min analys av teoretiska 

och praktiska data som jag senare avslutade med en slutsats (Bryman, 2002) 

4.1 Urval   

I mitt urval av respondenter för min studie har jag intervjuat fyra pedagoger och observerat fyra 

barns handlingar i dockvrån två barn från varje fritidshem. Alla mina intervjuer och observationer 

ägde rum på två fritidshem. Observationerna gav mig en verklig bild av den fria leken. Enligt 

Backman (2008) är en observation en datainsamlingsmetod som ger en betydelsefull bild av 

verkligheten. Jag valde att intervjua pedagoger eftersom det är de som erbjuder fri lek och har 

erfarenhet om den fria lekens betydelse för barnen i dockvrån. Samtliga respondenter för denna 

studie var utbildade fritidspedagoger och har arbetat på fritidshem i tio, åtta, tretton respektive 

tjugo år. 

Anledningen till att jag valde två fritidshem var för att se om samma lekmönster kunde hittas vid 

lek i dockvrån, om fritidshemmets regler och beteende kring dockvrån och den fria leken. Två 

fritidshem skulle ge mig möjlighet att se skillnader och likheter kring vilka avsikter 
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fritidspedagoger har med leken, hur de förbereder den och hur barnen gör när de leker. Första 

fritidshemmet, som jag kallar fritidshem A, bestod av 63 inskrivna barn och det andra 

fritidshemmet, som jag kallar fritidshem B, hade 60 inskrivna barn.  

4.2 Genomförande  

Intervjuerna som genomfördes på två olika fritidshem gick ut på att först intervjua pedagogerna 

på plats och därefter göra observation på fyra barn som lekte i dockvrån. Intervjuerna ägde rum 

först för att få pedagogernas utsagor styrkta och få mer förståelse för mitt analytiska arbete.  

Innan intervjuerna påbörjade talade jag om mitt syfte med undersökningen för pedagogerna och 

talade om att det är frivilligt att ställa upp, att allt som sägs endast ska användas för 

undersökningens syfte och att de är garanterade konfidentialitet.    

Den första intervjun ägde rum i ett avskilt rum på förmiddagen med en fritidspedagog på 

fritidshem A. Detta för att inte störa verksamheten. Intervjun tog cirka tjugo minuter och gick ut 

på att jag ställde relevanta frågor och pedagogen besvarade dessa. Därefter intervjuade jag 

ytterligare en fritidspedagog under tjugo minuter. Den tredje intervjun ägde rum efter lunch på 

fritidshem B och därefter påbörjades den fjärde intervjun, också dessa intervjuer tog cirka tjugo 

minuter. 

 Pedagogerna delgav mig sina erfarenheter med deras erfarenhet av barnens lek i dockvrån. Det 

är de som erbjuder fri lek och de har också kännedom om hur leken påverkar barnen. Vid 

intervjuerna använde jag en inspelningsfunktion i mobiltelefon för att spela in samtalen. Detta för 

att minska risken att tappa någon information från intervjuerna. Därefter observerade jag båda 

barnen när de lekte i dockvrån. Detta gjorde jag för att samla in information som är relevant för 

min undersöknings syfte. När klockan började närma sig halv tolv så kom förskolebarnen och 

barnen från ettan in på det första fritidshemmet. Pedagogerna talade om för barnen att de själva 

fick välja om de ville vara inne eller ute. En del gick ut men andra valde att stanna inne och leka. 

Två av barnen som ville leka inomhus kom in i dockvrån för att leka och jag bestämde mig för att 

sitta i hörnet och börja observera dem. Jag fick tillstånd av barnen att observera dem medan de 

lekte. Barnen lekte mamma, pappa och barn, och observationen tog cirka en halv timme. 

På det andra fritidshemmet började barnen att komma in i fritidshemmet så satt jag och gjorde 

observationen på två barn som lekte affär. Jag fokuserade mig på hur barnen leker och vilka 

leksaker de valde under leken. Hela observationen tog cirka tjugo minuter.       
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4.3 Databearbetning och analys 

När jag blev klar med alla intervjuer transkriberade jag alla samtal som jag spelat in och skrev ner 

varje fråga med svar som var relevant för mitt syfte och mina frågeställningar. Sedan gick jag 

igenom anteckningarna som jag skrev ner vid observationerna. Jag började söka efter mönster, 

likheter och olikheter i både intervjuerna och observationerna. 

4.4 Tillförlitlighet 

Reliabilitet/tillförlitlighet berör huruvida resultatet för en studie blir densamma eller inte om 

studien skulle genomföras på nytt (Bryman 2002). Jag finner att tillförlitligheten i min studie är 

god eftersom intervjuerna spelades in och jag antecknade vad jag såg och hörde vid 

observationerna. Lite information missades, men inte tillräckligt för att påverka resultatet av 

observationerna. Detta för att jag inte kunde observera och anteckna samtidigt utan var stundtals 

tvungen att ta bort blicken från barnens lek när jag antecknade. Lösningen på detta hade varit om 

jag hade använt mig av videoinspelning. Jag har varit noggrann och bearbetat alla delar i studien. 

Validitet går ut på att ställa frågan om det mätinstrument som använts verkligen mäter det 

författaren vill mäta (Bryman, 2002). För att verkligen mäta det studiens syfte går ut på och för 

att utforma frågor till intervjuerna på bästa möjliga vis använde jag mig av forskning som grund 

för frågorna. Intervjufrågorna formulerades efter min genomgång av tidigare forskning för att få 

en så stor anpassning som möjligt till studiens syfte. Mitt resultat i denna studie gäller inte alla 

barn i dockvrån och fria leken på alla fritidshem. Varje fritidshem har olika förutsättningar och då 

kan inte det erhållna resultatet generalisa alla fritidshem. (Bryman, 2002). 

4.5 Etiska aspekter 

Vetenskapsrådet (2002) talar i sin rapport om de forskningsetiska principer som en forskare bör 

följa när denne skall ta kontakt med en respondent. I min forskning har jag följt de fyra 

forskningsetiska reglerna som är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. Dessa är att informera och låta respondenten lägga upp egna krav för en intervju 

för att det skall vara så bekvämt som möjligt. Respondenten skall när som helst kunna avbryta 

intervjun. Samtycke från vårdnadshavare skall också fås om nödvändigt. 

Informationen som forskaren får är sekretessbelagd och forskaren ska skriva under en 

förbindelse om tystnadsplikt. Informationen ska inte heller användas i annat ändamål än det som 
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avses och som deltagaren är medveten om (Vetenskapsrådet, 2002).  Dessa regler har jag som 

författare gått efter och inga undantag har gjorts.  

 

Jag har tagit hänsyn till pedagogernas arbetstider. Jag intervjuade dem under en passande tid som 

inte skulle påverka verksamheten eller barnen. Jag använde fingerade namn till barnen och 

fritidshemmen. Pedagogerna benämndes som pedagog A, B, C och D i min forskning. Barnen 

som observerades och deras vårdnadshavare var medvetna om observationen och att de var 

anonyma som nämns i tillståndsblanketten (bilaga 2). Det var frivilligt att vara med, de kunde 

hoppa av när de ville vilket de var medvetna om innan undersökningen. 

 ”Några av de etiska principer som gäller för bland annat svensk forskning är att 

försökspersonerna ska veta att deras deltagande är frivilligt och att de har rätt att hoppa av om de 

så önskar. De ska dessutom få reda på vilka moment som ingår i undersökningen” (Bryman, 

2011, s.131). 

5. Resultat 

I detta avsnitt presenterar jag mina resultat utifrån observationerna och pedagogernas svar. 

Resultatet är presenterat utifrån mina forskningsfrågor.  

 

5.1 Pedagogerna anser att leken i dockvrån utvecklar vardagsfärdigheter  

Resultatet i min studie visar att pedagogerna anser att leken i dockvrån har stor betydelse för 

barnens utveckling. Pedagogerna ansåg att barnen i leken i allmänhet tränar många av de 

färdigheter som vi använder oss av dagligen såsom samspel, turtagning, hänsyn, empati och 

demokrati. Barnen tränar även motoriken och språkliga färdigheter, förmågan att reda ut 

konflikter, samarbeta, dela med sig av sina idéer samt använda sin fantasi. Samtidigt tränar barnen 

sig i rollspel.  

Pedagogerna ansåg även att barnen lär sig att lösa problem i leken, att barnen utvecklar sin 

kreativitet samt utvecklar förmågan att leka med andra barn i ett socialt sammanhang. De ansåg 

att barnen, i rollekar, utvecklar det sociala samspelet med andra barn, tränar på språket, får en 

bättre självkänsla, vågar prata inför andra och tränar sig på att ta initiativ. I leken lyssnar barnen 

på andra och deras självförtroende förstärks. 
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Vid båda mina observationer  interagerade barnen genom att de samspelade med varandra, 

kommunicerade med varandra och kunde lösa problem tillsammans inom leken. Vid första 

observationstillfället behövde Ida mata bebisen och Nora köpte mjölk för att lösa problemet. Vid 

min andra observation var det pedagogen som löste ett problem i leken när ett av barnen räknade 

fel i kassan. Pedagogen tog en tårta och betalade med en hundralapp i kassan till Oskar. Det blev 

problem i kassan med räkningen, men pedagogen hjälpte till och allt löste sig.  

Pedagogen säger ”Hejhej! Hur mycket kostar detta?” 

”Åttio kronor”, säger Oscar.  

”Var så god”, säger pedagogen.  

”Du får tio kronor tillbaka”, säger Oscar.  

”Nej, jag ska ju få tjugo kronor tillbaka. Jag gav dig en hundralapp”, säger pedagogen. 

 ”Oj”, säger Oscar.  

”Tack. Hejdå”, säger pedagogen.  

”Hejdå”, säger Oscar. 

Resultatet visar också att leken i dockvrån är uppskattad av barnen eftersom det är en fri zon där 

de kan släppa sin vanliga roll som de har i skolan och bara leka hur de vill.  

Leken har inga givna ramar och mallar. (Pedagog D) 

 

Vid mina observationer såg jag att barnen kunde ändra sin roll i leken. Nora tog pappans roll i 

familjen när hon tog på sig en hatt och drog fram en låtsastelefon ur en låda och åkte till jobbet. 

Ida tog mammans roll och tog på sig en klänning med Noras hjälp.  

Pedagogerna ansåg att barnen får träna på sina känslor och utveckla empati för andra i leken 

vilket jag såg vid observationen när Ida gick runt med en docka i famnen och visade empati då 

hon tröstade barnet. 

”Åh nej, vi har ingen mjölk kvar! Vi måste ringa pappa”, sa Ida till bebisen och ringde Nora. 

Nora svarar: ”Hallå, det är Olle.” 

”Hej Olle! Vi har ingen mjölk kvar och bebisen gråter jättemycket så du måste köpa mjölk till 

bebisen när du ska komma hem.”, säger Ida. 

”Okej”, säger Nora. ”Jag kommer hem med mjölken snart. Hejdå.” 

”Nu är jag hemma. Här är mjölken”, säger Nora. (Observationstillfälle 1) 
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Resultatet i min studie visar att dockvrån är ett rum som tillåter både rollspel och fantasi. En 

pedagog berättar att: 

Fri lek bidrar till att barnen aktiverar sig på olika sätt och kan likaväl vara stillasittande 

eller i rörelse. Det materiella är inte den viktigaste aspekten i den fria leken, fantasin är 

den som styr leken.Hon fortsätter med att säga: 

            Dockvrån blir barnens minihem, där fantasin kan flöda fritt utan gränser. (Pedagog A) 

Vid första observationstillfället såg jag ett av barnen använde sin fantasi och kreativitet när han 

tog en liten kartongbit som skulle föreställa en smörgås. 

 

Nora och Ida går till köket. Nora tar en kartongbit och lägger på småbitar av papper och tyg för 

att ”göra en smörgås”. Hon börjar sedan låtsasäta på den. Ida låtsasäter ett äpple i köket. De äter 

mat och pratar om hur det smakar. 

Ida säger: ”Åh, vad gott!” 

Nora svarar: ”Min smörgås var också god. Den var faktiskt jättegod.” (observationstillfälle 1) 

 

5.2 Pedagogernas roll i den fria leken i dockvrån 

Fritidspedagogerna ansåg att den fria leken är vad deras organisation bygger på och det är den 

typen av lek som stärker barnens utveckling. De erbjuder den fria leken i dockvrån för att barnen 

på egen hand ska kunna bestämma över deltagare och lek.  

Fritidshem erbjuder fri lek för att barnen själva ska kunna bestämma, bearbeta och 

utveckla det sociala samspelet och må bra. (Pedagog C) 

Leken i dockvrån planeras av fritidspedagogerna med barnens åsikter i åtanke, till exempel vad 

som ska finnas där inne, men själva leken är det barnen som bestämmer över och tänker ut vad 

de vill leka och vilka barn som får vara med i leken. 

 

Fri i lek skall vara så planerad som möjligt, vi erbjuder olika lekalternativ och styr så att 

alla hittar en plats i leken. (Pedagog B) 

 

Pedagogernas åsikter om vuxeninvolverande i lek var att de vuxnas intrång på den fria leken är 

eller kan vara destruktiv för leken men att pedagogerna ibland blir inbjudna till att agera som 
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gäster eller kunder när barnen leker café och restaurang. Vid andra observationen frågar My en 

pedagog om hon vill vara med i leken. 

 

 My säger : ”Jag frågar fröken om hon vill köpa något.” 

”Okej.”, svarar Oscar. 

 

Under tiden som Oscar räknar pengarna för sig själv så går My ut ur rummet och hämtar en 

pedagog. Pedagogen tar emot pengar från My. My och pedagogen tittar runt i affären. Under 

tiden frågar My Oscar om priserna. 

 

Pedagogen säger ”Hej!” till Oscar. 

 ”Hej.”, svarar Oscar tillbaka.  

”Fröken, här får du lite pengar.”, säger My 

Pedagogen tar en tårta och betalar i kassan. (Observationstillfälle 2) 

 

Resultatet i min studie visar också att barnens lek och fantasi fungerar bättre när vuxna inte är i 

närheten. Då känner barnen att de kan fullständigt hoppa in i lekvärlden: 

  

Leken fungerar bra och det känns som att barnen går ifrån sin vanliga roll när de vuxna 

inte är i närheten. Pedagog D 

 

Fritidspedagogerna ansåg att de inte ska delta i barnens lek eftersom det är barnens stund. De vill 

inte förstöra deras lek utan de deltar endast i leken vid behov. Pedagogerna vill utveckla leken 

genom att komma på nya ideer eller vägleda barnen till nästa steg. De finns där som stöd, för 

handledning och utmaning.Till exempel kan barnen behöva lite extrahjälp till att få igång sin 

fantasi så de får några förslag som får deras fantasimotorik att starta. Därefter tar pedagogerna 

steget tillbaka och ser på hur barnen tar nästa steg i leken och i sin fantasi.  

 

I leken finns det risk för diskriminering och kränkningar bland barnen när 

pedagogerna är frånvarande. Exempelvis kan två barn slänga ut ett annat barn ur 

leken, barnen kan börja slåss, gadda ihop sig och kränka andra. (Pedagog B) 
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6. Analys och diskussion 

I detta kapitel kommer jag att diskutera mitt forskningsresultat i relation till den litteratur som jag 

tidigare presenterat i uppsatsen.  

I min forskning har jag kommit fram till svar på mina frågeställningar som mitt syfte är baserat 

på. Fritidspedagogerna anser att barnens många färdigheter som vi använder oss av dagligen 

såsom samspel, turtagning, hänsyn, social kompetens, empati, fantasi och demokrati, motoriska 

och språkliga färdigheter tränas i fri lek. Pedagogernas beskrivningar om lek överensstämmer 

med det som tidigare forskning visar. De flesta pedagogerna i min studie påpekade att leken är ett 

sätt att lösa problem. Lillemyr (2013) beskriver också lek som en form av problemlösning där 

barnet upptäcker egna förmågor, intressen, behov och andra förutsättningar. Pepler (1982) 

beskriver lek som någon form av ett problemlösningsmedel där barnet kan ta sig an och bearbeta 

sin verklighet och sina upplevelser med hjälp av lek. Vid observationen kunde jag också se att 

barnen löser problem som de stöter på i leken, till exempel när ett barn agerade som pappa och 

köpte mat till bebisen som var hungrig. Pepler (1982) beskriver även att lek anses som ett redskap 

för att utveckla språket, utveckla den sociala samvaron och motoriska färdigheter. Även 

pedagogerna nämnde att barnens språk utvecklas i leken. Jensen & Harvard (2009) ansåg också 

att lek är viktigt för barnens utveckling såsom fysiska och kroppsliga krafter, tänkande, socialitet, 

samspel och språkutveckling. Vid observationen lekte barnen mamma-pappa-barn. De delade 

upp sig själva utefter olika familjemedlemmar när de lekte. De använde sig av ett rikt språk där de 

kunde kommunicera med varandra och förhandla om vad som ska ske och vad de ska säga under 

lekens gång. Ett av barnen som jag observerade var Ida, som spelade mammans roll i leken. Hon 

ändrade sitt beteende då hon agerade och talade som en mamma gör i verkliga livet. Med det 

menas att hon uppträdde på ett mer eller mindre vuxet vis.  

Vygotskji (Öman, 1991) menar att den fria leken är viktig för barnens utveckling då barnets 

medvetande om sin omvärld skapas, dennes inre möter det yttre. Även Fröbel ansåg att barnen 

förstår sin omvärld genom leken. Detta är något som även pedagogerna syftar på i mina resultat, 

då barnet inser sina begräsningar genom lek och kan skapa en bild av sig själv genom den fria 

leken.  Pedagogerna påpekade också att leken är ett sätt att öka barnens sociala kompetens. De 

flesta forskare som jag nämde i min uppsats har kommit fram till att leken utvecklar sociala 

förmågorna, exempelvis Pepler (1982) skriver att lek anses som ett redskap att utveckla den 

sociala samvaron. Pramling Samuelsson, Asplund Carlsson (2003) skriver att leken är social, 

emotionell och kognitiv samtidigt. Det gäller att få vara med i leken, något som kräver social och 
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emotionell känslighet, forskaren Welén i Jensen och Harvard (2009)  anser att lekens betydelse 

för utveckling är värdefull och har sedan länge varit ett känt fenomen, till exempel för tänkande, 

socialitet, samspel språkutveckling och kroppsliga, fysiska effekter. Olofsson och Jensen i Øksnes 

(2011) har visat att barnens sociala kompetenser utvecklas i leken.  De förklarar att leken ger 

möjlighet till ökad social kompetens när barnen leker tillsammans. Även Jensen och Harvard 

(2009) skriver att kan lek i tidig ålder stödja utvecklingen av våra sociala förmågor vilket stämmer 

med mina intervjuresultat då pedagogerna ansåg att barnens sociala kompetens utvecklas i leken. 

Detta anser jag vara den kanske viktigaste delen av barnens utveckling i den fria leken, då ett barn 

kan hjälpa ett annat barn att öppna sig från blygheten och rädslan och sedan bemöta sig själv 

genom lek.  

Pedagogerna ansåg också att barnen använder sin fantasi i leken. Även Knutsdotter Olofsson 

(2003), Jensen och Harvard (2009) samt Carlsson och Olofsson (2003) menar att lek bidrar till en 

mer och öppen fantasi där lek kan ta nya höjder. Barnen har också, vid mina observationer, 

utövat sin fantasi, I Idas fantasi grät spädbarnet (dockan). Även Nora, en flicka som agerade som 

pappa, använde sin fantasi när hon såg en kartongbit i ungefär samma storlek som en smörgås 

och låtsades äta av den, då dessa ibland kunde se att något så enkelt som en bit kartong kunde 

göra sitt syfte i leken som en smörgås när barnen lekte mamma-pappa-barn. 

Westman (2008) skriver att barnen kan öva på sin koncentrationsförmåga i låtsasleken, men de 

kan också träna på arbetsminnet. Olofsson och Jensen i Øksnes (2011) anser att barnen använder 

det prospektiva minnet i leken. Knutsdotter Olofsson (2003) skriver att lek ofta är en 

reproduktion av tidigare händelser och minnen som ägt rum i tidigare skeden. Vid 

observationerna kunde barnen förstå vad som skulle ske och vad de skulle säga under lekens 

gång. De kom ihåg hur de skulle göra och vad de skulle säga när de lekte, samtidigt som de hade 

koll på vad de andra i leken gjorde. Under första observationen kunde könsrollerna komma att 

spela en viss viktig roll i leken där Nora kunde agera det motsatta könet och måla upp en mans 

värld av en flicka. Detta kan ge henne en lite klarare uppfattning om de olika rollerna i hemmet. 

Samtidigt vill jag påpeka att denna typ av lek kan befästa könsrollerna i hemmet mer, det kan 

komma att bli så att barnen lär sig att mamman stannar hemma för barnet samtidigt som pappan 

är den som jobbar. Däremot kan det mycket väl vara så att mamman jobbar och pappan sköter 

om barnet. Här tycker jag att pedagogerna kan påverka, till exempel genom att berätta att både 

mamman och pappan kan sköta om barnet samtidigt som en av dem jobbar och att det 

nödvändigtvis inte enbart är kvinnans roll att ta hand om barnet.   
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Under mina observationer kunde jag se att barnen i dockvrån använde småsaker som hade stor 

betydelse i leken. Till exempel kunde en hatt ge ett barn rollen som pappa och arbetare. Det 

verkade vara självklart hos barnen att mamman skulle stanna hemma med barnet och pappa 

skulle arbeta. Detta har en negativ verkan på barnen eftersom både mamma och pappa för det 

mesta arbetar i dagens samhälle och ibland är det till och med pappa som stannar hemma med 

barnen medan mamma är ute och jobbar. Detta bör fritidspedagogerna tala om för barnen så att 

de inte följer ett traditionellt könsmönster. 

 Läroplanen (2011) anger att 

 ”Skolan har ett ansvar för att motverka traditionella könsmönster. Den ska därför ge utrymme 

för eleverna att pröva och utveckla sin förmåga och sina intressen oberoende av 

könstillhörighet.” (s.8) 

 I Skolverkets allmänna råd (2007) står det att ”Det är viktigt att personalen aktivt arbetar för 

jämställdhet mellan flickor och pojkar integrerat i verksamheten.” (s. 26).  

I Klerfelts (2013) presentation av den europeiska studien STEPS, ’Study of the impact of technology in 

primary schools’ visade det sig att genusaspekten i alla aktiviteter på Lerlyckeskolans förskola var 

påtaglig.  

Innanför köket finns också förskolans ”lägenhet”. Den traditionella 

dockvrån är förvandlad till en modern bostad och på väggarna hänger 

dekorativa bilder av stora långtradare inom glas och ram. Här har man 

tänkt igenom rummets budskap till barnen och medvetenhet om olika 

genusmarkörer i miljön är ett tecken på detta. (Klerfelt, 2013, s.74) 

Pedagogerna försökte främst bevara alla barns rätt att få vara barn oavsett kön där barnen skulle 

få delta i aktiviteter utifrån deras intresse och lust oberoende av stereotyper och förväntningar. 

Enligt mig bör alla fritidspedagoger ha detta i bakhuvudet när de till exempel möblerar dockvrån 

så att det är könsneutralt och att dockvrån inte blir ett typiskt flickrum. Fritidspedagogerna bör 

också arbeta aktivt för att pojkar och flickor ska ha samma möjligheter att leka med samma 

material när de leker, till exempel kan en pojke lika gärna leka med en docka som en flicka, 

samtidigt som de berättar för barnen att det är godtagbart att barnen byter kön i leken – en flicka 

kan vara en pojke i leken, vilket jag kunde se under en av mina observationer då en flicka utan 

problem kunde byta kön i leken. Genusaspekten var påtaglig på de två fritidshem där jag utförde 

mina observationer. 
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Knutsdotter Olofsson (2003)  hävdar att fri lek betyder att det är en lek som barnen själva 

bestämmer och de vuxnas ska inte styra. Under båda mina observationer styrde inte pedagogerna 

något i leken utan barnen valde själva vilka lekar de lekte. 

 Åm (1986) anger att det är viktigt att barnen själva ska ta initiativ för att leda och organisera 

leken, medan de vuxna ska gå in i leken på barnens villkor. Detta skedde under mina 

observationer då barnen tog ansvar i båda lekarna, och i en av mina observationer såg jag att 

barnen erbjöd en pedagog att vara med i deras lek. Johansson och Pramling Samuelsson (2007) 

skriver att leken har en maktaspekt som tilldelas de som leker, vilket jag kunde se under mina 

observationer, till exempel då barnen tilldelade varandra roller i rollspelet. Åm ansåg att barnen 

leker bäst när de vuxna inte tränger sig in på leken, hon ansåg också att det är viktigt att 

pedagogerna ger stöd och finns i närheten när de leker vilket jag såg då en pedagog gav stöd i 

leken under min andra observation genom att rätta barnet när han räknade fel i kassan. Det var 

barnen som erbjöd pedagogen att vara med i deras lek. Resultaten från Skolinspektionens rapport 

(2010:3) visar att de vuxnas frånvaro skapar risk för kränkningar mellan barnen vilket 

överensstämde med min studies resultat.   

Under andra observationen köpte pedagogen, som var inblandad i leken, tårta där det vid 

betalningen mellan barn och vuxen skedde en kommunikation. Genom att pedagogen 

samarbetade med barnet löstes betalningsproblemet. Om denna kommunikation hade skett 

mellan barn hade det eventuellt sett annorlunda ut. Här spelade den vuxna en roll i leken som 

kanske drog ner på leken. Om det hade varit barn och barn istället för barn och vuxen, hade 

betalningen gått igenom hur som helst för att det var på lek. Den vuxne omvandlade leken till en 

mer ”rätt och fel”-lek istället. Enligt mig må det vara tråkigt för barnet att bli rättad i leken men 

samtidigt var det en fördel för barnet att fritidspedagogen rättade honom eftersom leken är ett 

sätt att lära sig och lösa problem. Om detta fel får uppstå i leken kan det också utspela sig i 

verkligheten. 

Enligt Knutsdotter Olofsson (2003) innebär fri lek att barnen får bestämma vad de vill leka. 

Vuxna ska inte bestämma över barnen, utan de ska stödja barnen för att de ska kunna utvecklas. 

Vissa pedagoger tycker att fri lek är att barn ska få leka själva utan de vuxnas närvaro och vissa 

barn tycker att det är tråkigt när en pedagog är i närheten av leken, men jag anser att pedagogerna 

bör ha koll på barnen då och då för att se hur leken fungerar och så att kränkningar inte uppstår.  

Resultatet av min studie visade att det ena fritidshemmets pedagoger endast observerar leken 

medan på det andra fritidshemmet kunde pedagogerna hoppa in i leken på barnens villkor. Även 
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Åm (1986) som jag har nämnt i bakgrunden anser att de vuxna ska stödja leken men inte direkt 

blanda sig i. 

Enligt Åm kan de vuxna endast delta i leken på barnens villkor. Eftersom tidigare forskning, 

teorier och min egen forskning visar att leken har stor betydelse i barnens utveckling och lärande 

så tycker jag att det är viktigt för oss framtida lärare att stödja barnen i leken, framförallt att hjälpa 

de barn som inte vill leka genom att föra in de i leken. Dessa barn har svårt att hantera vissa 

situationer med andra barn.  

Det händer mycket i lek, med hjälp av lek förstår barnen sin omvärld och sig själva och 

framförallt lär de det lärande som sker inom leken. 

6.1 Konklusion 

Dockvrån är ett rum där barnen kan utöva den fria leken där barnen leker olika rollekar, teater, 

café, restaurang och det finns många olika föremål att leka med. I fri lek tränar barnens många 

färdigheter som vi använder oss av dagligen såsom samspel, turtagning, hänsyn, social 

kompetens, empati, fantasi och demokrati, lösa eventuella problem som uppstår, motoriska och 

språkliga färdigheter. Genusaspekten var påtaglig i dockvrån, men pedagogerna försökte värna 

om alla barns rätt att få vara barn oavsett kön. Pedagogerna planerar leken tillsammans med 

barnen, men själva leken bestämmer barnen. Pedagogerna erbjuder olika lekalternativ och styr så 

att alla hittar en plats i leken. De blandar sig inte in i leken utan de hjälper barnen om det behövs. 

På det ena fritidshemmet observerar endast pedagogerna leken medan de vuxna på de andra 

fritidshemmen deltar i leken under barnens villkor. Lek utan vuxnas närhet utgör risk för 

kränkningar bland barnen. 

 

Avslutningsvis har jag kommit fram till att pedagogerna i den här studien anser att den fria leken i 

dockvrån har stor betydelse för barnens utveckling och lärande. 

 

6.2 Metoddiskussion 

I detta avsnitt diskuterar jag metoden som jag använde mig av, och hur jag skulle kunna forska 

vidare. De valda metoderna som användes i min forskning, kvalitativa intervjuer och observation, 

var passande till min undersökning och gav mig tillräckligt med information som 

överensstämmer med tidigare forskning. Under mina intervjuer använde jag mig av 

mobilinspelning där jag enbart kunde fokusera på att ställa frågorna och inte anteckna samtidigt 

vilket gjorde att mina intervjuer kunde äga rum på ett smidigt sätt. Något som jag ångrar och 
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borde ha utökat i denna studie var att det skulle ha varit fler observationer i dockvrån på fler 

fritidshem. 

Observationerna under den fria leken i dockvrån och mina skriftliga anteckningar som skedde 

samtidigt blev inte riktigt så som jag hade tänkt mig.  

När jag antecknade övergick mitt fokus från leken till anteckningarna, vilket resulterade i att jag 

missade lite av leken, vilket kunde motverkats. Det hade nog varit mer passande med 

videoinspelning där jag enbart kunde ägna mig åt att se på dem under lekens gång. Anledningen 

till att jag inte använde mig av videokamera var att jag av erfarenhet vet att många barn inte vill 

bli filmade och vissa barn har sin uppmärksamhet på kameran och därmed inte kan fokusera sig 

på leken. Jag ville inte heller ge deltagarna en anledning till att avbryta leken. 

 

6.3 Vidare forskning  

Det finns mycket att undersöka om den fria lekens betydelse på fritidshemmet till exempel 

utomhus eller inomhus i exempelvis gympasalen eller i legorummet. Jag har avgränsat min 

forskning om den fria lekens betydelse i dockvrån.I framtiden skulle det vara intressant att även 

studera lekens betydelse ur barnens perspektiv, för att få ytterligare förståelse för betydelsen av 

den, eftersom det är just de som upplever leken. Den kvalitativa metoden i form av intervju 

skulle jag önska att använda igen eftersom tillräcklig data fås och det är enklare att ha direkt 

kontakt med barnen. Jag skulle också vilja göra en studie om barn som inte vill leka eftersom det 

skulle vara spännande att undersöka vad det är som orsakar att de inte vill leka samt följderna av 

detta.  

 

Vissa teorier ansåg att det är viktig med pedagogernas roll i den fria leken och det hade också 

varit intressant att genomföra en forskning om vilken påverkan pedagogerna har i den fria leken. 
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8. Bilagor  

Bilaga  1 - Intervjufrågor 

Intervjufrågor till fritidspedagoger  

1. Vad innebär fri-lek för dig? 

2. Vill barnen leka i dockvrån? Varför 

3. Varför har ni en dockvrå? Vad finns det att leka med där? 

4. Vilka lekar väljer barnen mest? 

5. Vilka förmågor utvecklar barnen i leken i dockvrån tror du? 

6. Varför erbjuder ni fri lek? 

7. När leker barnen?  

8. Hur planerar ni leken? 

9. Brukar ni delta i leken med barnen? i så fall, hur? 

10. Vad händer om ni inte är närvarande i leken? 
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Bilaga 2  

 

Brev till vårdnadshavaren  

Hej!  

Jag är en student som läser till grundlärare mot fritidshem på högskolan i Jönköping. Jag håller på 

att skriva mitt examensarbete. Ämnet som jag valt är att undersöka fri lek i dockvrån. Hur barnen 

leker? Vilka leksaker leker de med? Det jag vill göra är att observera ert/ era barn under den fria 

leken i dockvrån. Men först jag vill ha ert godkännande och sedan barnets. Barnen är anonyma, 

materialet som jag samlar in kommer bara att används till uppsatsens syfte. 

De som tar del av materialet som samlas in är endast jag, min handledare samt examinator. Allt 

material kommer att vara borttaget efter att arbetet är gjort. Det beräknas ta ungefär tre månader. 

Kryssa i nedan. Som vårdnadshavare vill jag… 

 O   att mitt barn deltar i undersökningen.  

  inte att mitt barn deltar i undersökningen.  

 

Vårdnadshavares underskrift ______________________________ 

 

Barnets namn:______________________________ Datum…………………………… 

 

 

Med vänlig hälsning 

Salwa Hassan 
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Bilaga 3 

Observationsguide 

 Vad leker barnen i dockvrån? 

 Vilka leksaker leker barnen med? 

 Vad gör barnen i leken? 

 Deltar pedagogerna i leken? 

Första observationen 

Antal barn: 2 

Tid: 30 min 

Lek: Mamma-pappa -barn 

Leksaker: en docka, en säng, kläder, flaska, ett paket, telefon, en kartongbit (i leken: en smörgås) 

och ett äpple. 

Andra observationen   

 

Antal barn: 2 

Tid: 20 min 

Lek: Leka affär. 

Leksaker: En kassaapparat, låtsaspengar, en telefon, frukt, mjölkpaket, små bilar, plasttallrikar och 

en lösas tårta som gjort av tyg och garn.  

 

 


