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  Abstrakt  

Studiens syfte var att synliggöra och analysera sex förskollärares uppfattningar 

om sin roll i relation till den fria leken i förskolan. Den empiriska 

undersökningen ämnade att besvara studiens syfte utifrån frågeställningar 

rörande förskollärarnas uppfattningar kring fri lek samt uppfattningar om deras 

egen roll i relation till den fria leken. Undersökningen har bedrivits utifrån en 

kvalitativ ansats med semistrukturerade intervjuer i valet av metod. Samtliga 

informanter i studien är kvinnliga förskollärare och anställda på olika förskolor 

i samma kommun med 5 - 35 års erfarenhet inom yrket. Studiens resultat visar 

att förskollärarnas uppfattningar om den fria leken och sin egen roll i den 

varierar, även om också gemensamma hållpunkter återfanns vilket i viss mån, 

påverkade förskollärarens val av roll. I intervjuerna framkom något skilda 

uppfattningar kring synen på den fria leken vilket rörde sig mellan att leken bör 

vara fri från styrning till att innefatta relativt styrda aktiviteter. I studien 

framkom även en dualistisk och helhetssyn på lek och lärande vilket möjligen 

påverkade hur förskollärarna valde att förhålla sig till och agera vid barns fria 

lek. Relativt samstämmigt betonade deltagarna i studien vikten av att finnas 

nära och initialt observera barns lek, innan de interagerade, samt att bemöta 

pågående lek med respekt och försiktighet. Vid en interagerande roll valde 

förskollärarna att antingen interagera för att få leken att fungera och sedan dra 

sig tillbaka, eller att finnas med för att berika den genom inspiration och lärande.  

  

Nyckelord: Förskollärare, uppfattningar, roll, fri lek, deltagande.  



 

i 

  

Innehållsförteckning  

Abstrakt ...............................................................................................................i  

Inledning ........................................................................................................... 1 

Bakgrund ........................................................................................................... 3 

Lek som fenomen .......................................................................................... 3 

Fri lek inom institutionella ramar ............................................................... 4 

Lek och lärande i förskolan ......................................................................... 4 

Pedagogens roll i barns fria lek ................................................................... 6 

Syfte .................................................................................................................. 13 

Metod ............................................................................................................... 14 

Val av forskningsmetod ............................................................................. 14 

Urval.............................................................................................................. 15 

Genomförande ............................................................................................. 16 

Analys och tolkning .................................................................................... 17 

Reliabilitet, validitet och studiens trovärdighet ..................................... 19 

Metoddiskussion ......................................................................................... 19 

Resultat ............................................................................................................ 22 

Förskollärarnas uppfattningar om den fria leken .................................. 22 

Förskollärarnas uppfattningar om sin roll i relation till den fria leken 

 ....................................................................................................................... 26 

Diskussion ...................................................................................................... 35 

Referenser ........................................................................................................ 40 

BILAGA 1: Intervjuguide ............................................................................. 43 

BILAGA 2: Missiv .......................................................................................... 44 

 

  

  

  



 

ii   



1  

  

  Inledning   
Barns rätt till att leka poängteras uttryckligen i Barnkonventionens artikel 31 

(UNICEF, 2009), vilket innebär att länder, inbegripet Sverige som undertecknat 

detta avtal har ett ansvar för att detta efterlevs i praktiken (Öhman, 2011). Detta 

innefattar ett ansvar på såväl nationell nivå i form av lagstiftning, styrdokument 

och riktlinjer och ett ansvar för pedagogerna i förskolan som möter barnen 

dagligen (a.a.). I likhet med Barnkonventionen framhåller förskolans läroplan, 

Lpfö 98 (Skolverket, 2011) vikten av att främja leken inom förskolan. Läroplanen 

beskriver hur den pedagogiska verksamheten ska utgå från en helhetssyn på 

omsorg, utveckling, lek och lärande. Barnen i förskolan ska möta engagerade 

pedagoger som genom samspel med både det enskilda barnet och barngruppen 

ska locka till lek och aktivitet. Leken beskrivs som viktig för barnens utveckling 

och lärande samt för att bearbeta känslor, upplevelser och erfarenheter (a.a.). 

Många forskare är i likhet med detta, eniga om lekens betydelse för barns 

utveckling av fysiska, sociala, kognitiva och psykiska förmågor (Aras, 2015; 

Fleer, 2013; Lillemyr, 2013; Pramling Samuelsson & Johansson, 2009). I förskolan 

är den fria leken vanligt förekommande (Knutsdotter Olofsson, 2009). Den ”fria” 

leken kan beskrivas som åtskild från planerade aktiviteter eller organiserade 

lekar, vilket enligt Wood (2014) är den tid barnen värdesätter mest. I den fria 

leken kan barnen få möjlighet att styra sina egna val, ta egna initiativ och vara 

fri från regler och struktur (Wood, 2014).  

  

Pedagogens roll i den fria leken har varit föremål för pedagogiska diskussioner 

i många år och är högst aktuell även idag (Lillemyr, 2013). En tidigare 

förekommande syn på att leken ska vara fri från pedagogens inblandning för att 

barnen ska lära sig social kompetens och att utveckla självständighet, har idag 

delvis börjat ge vika för en ny syn där pedagogens roll i leken framhålls som 

betydande för att främja barns lärande (Öhman, 2011). Dessa diskussioner har 

medfört en stor osäkerhet om, hur och när pedagogerna bör delta i barns lek på 

”rätt” sätt (Lillemyr, 2013).  

  

Flertalet forskare (Aras, 2015: Pramling Samuelsson & Johansson, 2009; Tsai, 

2015) lyfter fram betydelsen av att pedagoger bör delta aktivt i barns lek för att 

dels vara förebilder i hur man leker men också för att i samspel med barnen, 

kunna utmana och stötta barns lärande och utveckling genom leken. Samtidigt 

visar dessa forskares observationsstudier ett relativt samstämmigt resultat, 

nämligen att pedagogerna positionerar sig utanför barns lek. Under pågående 

utbildning till förskollärare har jag tidigare genomfört observationer kring 

pedagogers agerande vid barns lek och funnit liknande resultat, vilket föranlett 

ett intresse kring hur pedagogerna väljer att motivera de roller de väljer att inta 

när barnen leker.   

  

Vid en genomförd forskningsöversikt kring området påträffades främst 

observationsstudier vilket tidigare nämnts, som berörde pedagogens agerande 

vid barns lek. Pedagogernas egna syn på sin roll i leken fann jag dock mindre av 



2  

  

och finner det därav angeläget att lyfta fram pedagogernas egna uppfattningar, 

erfarenheter och röster om vad som motiverar valet av roll i barnens lek.  

  

Öhman (2011) beskriver att varje leksituation ställer krav på att pedagogen vet 

hur man bör handla för att kunna stötta leken på rätt sätt och när man bör delta 

i leken eller inte. En ökad medvetenhet och kunskap kring hur pedagogen kan 

förhålla sig till barns lek bör vara relevant ur ett professionsperspektiv då leken 

är en viktig del av förskolans verksamhet som alla förskollärare därmed bör 

värna om, i linje med Barnkonventionen (UNICEF, 2009) och läroplanens 

(Skolverket, 2011) intentioner.  
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  Bakgrund  
I detta avsnitt behandlas och diskuteras forskning och litteratur angående 

pedagogens roll i leken och begrepp som anses vara viktiga för att skapa en 

bakgrundsbild till den sammanhörande studien. Avsnittet börjar med en 

beskrivning av hur lek som fenomen kan förstås, därefter beskrivs vad 

begreppet ”fri lek” kan innebära samt olika syn på vad lek och lärande kan 

innefatta i förskolans praktik. Vidare fortsätter avsnittet med att behandla 

pedagogens roll i leken utifrån olika perspektiv.  

  

Lek som fenomen  

Öhman (2011) beskriver hur det svenska ordet leka härstammar från 

fornnordiska leika som inbegriper lekar, kroppsaktiviteter, spel och dans. Hon 

redogör för hur det svenska ordet leka har flertalet synonymer vilket tyder på 

fenomenets komplexitet och dess många nyanser. Lillymyr (2013) beskriver i 

likhet med detta, hur ordet lek kan vara vanskligt att ringa in och beskriva då 

den har en skiftande, svårfångad karaktär. Han beskriver hur lek betyder olika 

saker för både de som deltar i den, men hur den beskrivs är även beroende av 

vilket perspektiv eller vilken teori man utgår från. Hangaard Rasmussen (1993) 

uttrycker följande om svårigheten att definiera och beskriva vad lek är:   

  

Leken är ett märkligt fenomen som inte går att fånga i någon klar eller entydig 

formel. De flesta har en intuitiv uppfattning om vad lek är, men om någon ombeds 

att i ett par meningar beskriva några drag hos leken så tryter orden/…/ Det är som 

att titta in i ett kalejdoskop. Ett visst mönster träder fram när man först tittar in i 

kalejdoskopet. Men det räcker med att bara vrida det en liten bit så dyker det upp 

nya och helt annorlunda mönster. (s. 5).  

  

Lillemyr (2013) redogör för Levys (1978; refererad i Lillemyr, 2013) 

dimensionella uppfattning av leken vilket gör ett försök till att fånga in och 

beskriva vad leken kan vara genom tre dimensioner. Det första av dessa 

dimensioner är att leken drivs av en inre motivation. Driften att leka kommer 

inifrån barnet och inte av yttre påverkansfaktorer. Barnet leker för att det är 

spännande och lustbetonat där leken i sig är belöning nog. Den andra 

dimensionen kännetecknas av en suspension av verkligheten. I leken sätter barnet 

verkligheten åt sidan och är medvetna om att de låtsas som om. Barnet vet att 

verklighetens krav inte gäller i leken vilket gör att de vågar agera ut i leken och 

vågar misslyckas utan att detta värderas. Den tredje dimensionen framhåller 

barnets inre bas för kontroll. Barnet har själv kontroll över det som sker i leken, 

sätter gränser, tar initiativ och väljer funktion eller roll i leken. Även om barnet 

bestämmer över sin egen medverkan finns behovet av att förhandla med andra 

lekkamrater. Lillemyr beskriver att Levys dimensionella beskrivning av leken 

har kritiserats för att inte tillräckligt betrakta det sociala perspektivet och 

föreslår därför en fjärde dimension gällande lek som samspel. Han redogör för hur 

ett deltagande i leken ställer krav på att barnet kan kommunicera på flera plan, 

förstå vad lek är, förstå reglerna samt att kunna delta i utvecklingen av 
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lekhandlingen. Lillemyr poängterar dock att detta inte skall förstås som någon 

definition av vad lek är, men att det dimensionella synsättet kan ge en viss 

förståelse för lek som fenomen.  

  

Fri lek inom institutionella ramar  

I den pedagogiska verksamheten har begreppet ”fri lek” blivit ett vanligt uttryck 

för att särskilja leken från organiserade planerade aktiviteter under dagen 

(Åberg & Lenz Taguchi, 2005). Wood (2014) beskriver att lek ofta 

sammankopplas med en känsla av frihet för barnen där de kan göra egna val, 

fatta egna beslut och styra över leken, ensam eller tillsammans med andra. 

Genom den fria leken kan barnen uppleva en känsla av kompetens, utveckla sin 

förmåga till självreglering och kontroll. De bakomliggande idéerna till den fria 

leken och barns självinitierade aktiviteter kan härledas till Friedrich Fröbels 

historiska influenser på förskolans pedagogik, där temat om frihet var centralt 

(Nordin - Hultman, 2004).  

  

Åberg och Lenz Taguchi (2005) skriver att pedagoger tenderar att sträva mot att 

barns intressen och initiativ ska få styra verksamheten, men att det likväl är 

pedagogerna som bestämmer på vad man ska fokusera på i förskolan, där 

organisationen av den fria leken är ett exempel på detta. De lyfter fram hur 

begreppet ”fri lek” indikerar att den är fri i relation till något annat som därmed 

är mer planerat och organiserat. Det innebär således att det är pedagogerna som 

sätter ramarna för när denna lek är möjlig och vad som tillåts eller inte. Detta 

medför att barnen aldrig är fria från vuxnas påverkan (a.a.). Wood (2014) 

problematiserar i likhet med detta, att den fria leken regleras genom tid, fysiska 

miljöer, styrdokument, regler och pedagogernas förhållningssätt. Vidare 

redogör Wood för hur det råder ett spänningsfält mellan läroplanens mål vilket 

pedagogen har ett ansvar att sträva mot och barnens möjlighet till att göra fria 

val och vad, när och hur de leker i förskolan. Den fria leken regleras därför till 

stor del inom ramar av sociala normer och värderingar (a.a.). Öhman (2011) 

framhåller i likhet med Wood (2014) att den fria leken i förskolan inte innebär 

att barnen är fri att leka hur eller vad som helst. Hon poängterar att vuxna har 

ett ansvar att granska leken och vad som sker för att förhindra exempelvis 

kränkningar och exkluderingar.  

  

Lek och lärande i förskolan  

Lillemyr (2013) skildrar hur förskolans läroplan idag förespråkar en helhetssyn 

på lek, lärande och omsorg. Han beskriver hur denna helhetssyn är utmärkande 

för förskolepedagogiken i nordiska länder där barnet ses som en helhet i 

samspel med andra och att olika delar av barnets utveckling och lärande ses som 

tätt sammanknippade med varandra. Begreppet lärande kan ur ett 

helhetsperspektiv innefatta värderingar, reflektioner, känslor och ge konkreta 

resultat i beteenden och tänkande. Han uttrycker vidare att lärande och lek är 

skilda fenomen men kan knytas samman genom upplevelser som glädje, humor, 

självkänsla, en känsla av gemenskap, att tillhöra och att bemästra saker på egen 
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hand. Lillemyr framhåller vidare att med ett brett perspektiv på vad lärande 

innebär kan lek och lärande samverka i olika former ur en helhetssyn på 

förskolans pedagogik.  

  

Greve (2013) diskuterar hur helhetssynen på lek och lärande kan innebära vissa 

dilemman för pedagoger i förskolan idag. Hon beskriver hur en tidigare syn på 

barns utveckling som förespråkade relationer mellan pedagoger och barn idag 

hamnat mer i bakgrunden för en ökad fokusering på lärandekunskaper som 

exempelvis språk och matematik. Hon redogör för att i och med att förskolan 

idag beskrivs som den första delen i utbildningssystemet har det också medfört 

en ökad betoning på lärande från politiskt håll för att förbereda barnen inför 

skolan. Vidare beskriver hon att förskolans kvalitet ofta mäts i relation till vad 

barnen lär sig vilket också lett till ett ökat krav på utvärdering och 

kvalitetsutveckling som gör att pedagogerna lägger tid och energi på det som 

krävs och efterfrågas, vilket hon menar, riskerar att leken hamnar i bakgrunden 

i förskolans praktik.   

  

Trots att läroplanen förespråkar en helhetssyn på lek och lärande menar 

Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2008) i likhet med Grevè (2013) att 

lek och lärande ofta präglas av dualism i förskolan. De redogör för hur lek och 

lärande ofta separeras i verksamheten, både genom tid och rum. Samling, 

sagostunder och skapande aktiviteter ses som sammankopplade med lärande 

medan leken sätts åt sidan tills det finns tid över eller hänvisas till utevistelsen. 

De uttrycker vidare att leken ofta ses som barnens egna angelägenhet som ska 

lämnas fri från vuxeninblandning, medan pedagogerna finns med i aktiviteter 

som syftar till lärande. Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson framhåller 

att lek och lärande visserligen inte är samma fenomen men att det finns 

lärandedimensioner i leken och lekdimensioner i lärande och att lek och lärande 

bör utgöra ett kontinuum och ständigt berika varandra. Pramling Samuelsson 

och Johansson (2009) lyfter fram och argumenterar för att lek och lärande har 

många likheter och deras egen syn på hur lek och lärande bör vara ständigt 

sammanlänkande. De menar att både lek och lärande bygger på fantasi, 

kreativitet, att ha kontroll och sätta upp egna mål. Allt detta drivs av barnets 

behov av att skapa mening till tillvaron (a.a.).   

  

Pramling Samuelsson och Johansson (2009) har i en studie valt att utgå från 

barnens perspektiv när de undersökt anledningarna till varför barn involverar 

pedagoger i lek och lärande. De fann att barnen påkallade pedagogernas 

uppmärksamhet för att; få hjälp, att bli uppmärksammade som kompetenta 

individer, få stöd i att förstå hur saker fungerar samt att inbjuda pedagogerna 

till lek och lekfullt samspel. Pramling Samuelsson och Johansson beskriver att 

pedagogerna i studien inte deltog i barnens lek i hög utsträckning och ofta 

missade barnens inbjudan till lek. Detta kan enligt författarna, bero på en 

dualistisk syn på lek och lärande där pedagogerna finns med i planerade 

aktiviteter men att det råder en ”hålla sig utanför diskurs” angående leken. 

Enligt författarna kan detta medföra att pedagogernas möjligheter till att 
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integrera lek och lärande minskar. Vidare framhåller de att för att lek och 

lärande ska kunna utgöra ett kontinuum krävs det att pedagogerna utvecklar en 

målinriktad strategi som innefattar både lek och lärande.  

  

Øksnes (2011) ställer sig kritisk till synen på leken som en arena för lärande. Hon 

menar att synen på leken som ett verktyg för lärande är vanligt i västvärlden 

och något som sällan ifrågasätts och vill därför utmana detta tankesätt med 

andra perspektiv på leken. Øksnes argumenterar för en alternativ filosofisk syn 

på leken där den ses som värdefull i sig och inte som ett medel för något annat. 

Hon beskriver att leken kan vara kaosartad, irrationell och karnevalisk där 

barnet sveps med i glädje och av lekens oförutsägbara vändningar där barnen 

leker för tillfredsställelsen det innebär att leka, här- och- nu. Hon poängterar att 

barn måste få vara barn under delar av dagen och vara i leken, utan att vuxna 

ska framtvinga ett lärande ur det. Lillemyr (2013) framhåller att barnens 

upplevelse av att vara i leken här och nu, inte behöver stå i motsättning till att 

vuxna tänker på leken i termer av lärande och framtida mål. Han tycks mena att 

barnen ontologiska syn på leken (att vara i leken) kan förenas med 

pedagogernas epistemologiska syn (kunskapsmässiga) syn på leken. Detta 

ställer dock krav på kunskap, lyhördhet och respekt för både leken och barnet 

för att inte lekupplevelsen ska förstöras för barnet (a.a.).  

  

Pedagogens roll i barns fria lek  

Pedagogens roll i leken påverkas av historiska faktorer. Öhman (2011) redogör 

för hur leken allt sedan pedagogen Friedrich Fröbel formade förskolans 

föregångare under slutet av 1800-talet funnits med som ett viktigt begrepp i 

förskolans styrdokument och riktlinjer. Synen på vad lek är och hur pedagogen 

bör förhålla sig till den har dock varierat. Öhman beskriver hur leken i vissa 

tider setts som barnens fristad som därmed ska lämnas i fred, medan den i andra 

tider framhållits som ett verktyg för pedagogik. Löfdahl (2014) beskriver att i 

barnträdgårdarna under 1900-talets början ansågs Fröbels geometriska lekgåvor 

vara grunden för barnens lärande och utveckling. Leken sågs som barns egna 

verksamhet där pedagogens roll var att visa hur leksaker skulle användas, 

tillgodose barnen med material samt att aktivera barnen. I storbarnkammaren 

på 1930 - talet var leken fortfarande en viktig aktivitet som betraktades som 

barnens egna arena där pedagogens roll var att observera det individuella 

barnet och stimulera barns utveckling (Löfdahl, 2014). Under 

Barnstugeutredningen som kom 1978 framhölls leken som betydande för att 

barn skulle utveckla social kompetens, utforska världen och utveckla sina 

förmågor genom leken, utan vuxenstyrning (Öhman, 2011). Lillemyr (2013) 

uttrycker att det inom förskolan under många år varnats för att gå in i barns lek. 

Leken har ansetts vara viktig för personlig bearbetning av rädsla, oro och inre 

konflikter för att uppnå ”rening” genom leken, vilket han menar kan härledas 

till psykoanalytiska teorier och utvecklingspedagogiska perspektiv på barns lek.  

Dessa synsätt lever kvar idag tillsammans med en ny syn som framhåller vikten 

av en närvarande pedagog i barns lek. Lillemyr redogör för att i takt med att 
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relationer, samspel och lärande börjat ta en ökad plats i förskolans styrdokument 

har också frågan om pedagogens roll i leken aktualiserats. Han lyfter fram en 

farhåga att leken möjligen kan pedagogiseras i för hög utsträckning om lek och 

lärande ska sammanföras. Pramling Samuelsson och Johansson (2009) menar att 

diskussionen om hur pedagogen bör förhålla sig i relation till leken, kan ha 

bidragit till att pedagoger är osäkra på hur de egentligen bör agera och därför 

väljer att hålla sig utanför barns lek.   

  

Att delta i leken för att utmana barns utveckling och lärande  
Flertalet forskare (Aras, 2015; Fleer, 2013: Hakkarainen, Brèdikytê, Jakkula & 

Munter, 2013) framhåller Vygotskys syn på lek och pedagogens roll i leken som 

betydande för barns utveckling och lärande. Aras (2015) redogör för hur 

Vygotsky såg på leken som en social process där alla högre funktioner som 

tänkande och språk utvecklas genom samspel mellan människor. Enligt 

Vygotskys synsätt skapar leken möjlighet till socialt assisterad inlärning, ett 

verktyg för lärande och har en nyckelroll för barns utveckling av det abstrakta 

tänkandet. Vygotsky utvecklade två koncept, den faktiska utvecklingszonen och 

den potentiella utvecklingszonen. Aras redogör för hur en faktiska 

utvecklingszonen innefattar vad barnet kan klara av på egen hand, medan den 

potentiella utvecklingszonen symboliserar vad barnet kan göra med hjälp eller 

stöd från en vuxen eller en kamrat. Avståndet mellan dessa två zoner beskrev 

Vygotsky som den proximala utvecklingszonen (a.a.). Vygotsky framhöll leken 

som en naturlig miljö där barnet genom stöttning och utmaning, kan nå nya 

nivåer i sin utveckling (Öhman, 2011). Aras (2015) poängterar att pedagoger 

därmed är ansvariga för att stötta barns utveckling i leken genom att vara 

närvarande och finna barnets möjliga utvecklingszon i enlighet med Vygotskys 

teorier.  
  

Pedagogens syn på och agerande i den fria leken    
Aras (2015) har i en studie undersökt pedagogers uppfattningar om den fria 

leken och hur pedagogerna agerar i relation till den fria leken. Hon fann att 

pedagogerna beskrev den fria leken som viktig för barns lärandeprocess, där 

barnen leker om saker de lärt sig i förskolan men också lär sig socialt samspel 

genom att samarbeta och lösa konflikter. Vidare beskrev pedagogerna i Aras 

studie sin roll i leken som viktig för att både stötta leken och olika 

lärandeprocesser medan observationsstudierna påvisade att pedagogerna höll 

sig utanför barnens fria lek. Under barnens lek var pedagogerna främst 

observatörer som granskade leken eller var oengagerade och arbetade 

exempelvis med administrativa sysslor. Aras diskuterar om detta resultat kan 

bero på tidsbrist, pedagogernas förhållningssätt eller bristande kunskap om hur 

deras roll kan påverka leken. Hon framhåller att pedagoger behöver mer 

utbildning i hur de kan delta i och engagera sig i den fria leken och därmed 

förbättra lekens kvalitet. Hakkarainen, Brèdikytè, Jakkula och Munter (2013) har 

undersökt just hur pedagogernas agerande kan förbättra lekens kvalitet.  De har 
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bedrivit en omfattande studie under sju år där olika tekniker har tillämpats i 

samspelet mellan förskollärarstudenter och barn för att analysera vilka 

strategier som är mer eller mindre lyckade för att stötta leken. De fann att när 

studenterna brast i engagemang eller inte kunde följa barnens lek och istället tog 

över i för hög utsträckning, avbröts leken och barnets entusiasm.  

Hakkarainen et al. redogör för hur en lyckad pedagogintervention i kan 

innebära att pedagogerna initialt observerar barnen för att förstå deras lekidé 

och därefter kliver in i leken med försiktighet och fortsätter den utifrån barnens 

intentioner. Är pedagogen följsam, kan leken utvecklas och barnen lär sig nya 

sätt att leka på tillsammans med den vuxne som lekpartner. Vidare poängterar 

forskarna att det är viktigt att pedagogerna är engagerade, flexibla och kreativa 

för att kunna utveckla barnens lekar tillsammans med dem. Hakkarainen et al. 

tycks samtidigt mena att hur pedagogen bör stötta leken skiljer sig åt beroende 

på barnens ålder och utvecklingsnivå vilket är viktigt att utgå från för att kunna 

stötta det individuella barnets utveckling.  

  

Fleer (2015) beskriver hur hon i sin forskning granskat pedagogernas 

positionering till barnen i den fria leken. Fleer redogör för att observationerna 

visade att pedagogerna positionerade sig på avstånd till barnens lek och sällan 

agerade medlekare. Att bistå med rekvisita, observera barnen, ordna lekmiljöer 

eller berätta sagor som en inspiration till leken var några av de roller 

pedagogerna intog i relation till barnens lek. Hon beskriver att när pedagogen 

väl befann sig i barnens närhet inbjöd barnen pedagogerna till lek och samspel i 

högre utsträckning än när pedagogerna var på längre avstånd från barnen  

(a.a.).  

Pedagoger som stöd för lekutvecklingen  
Knutsdotter Olofsson (2009) betonar att vuxna medlekare är viktigt för att små 

barn ska lära sig leksignaler och hur man samspelar i leken. Hon beskriver hur 

alla barn visserligen föds med en förmåga till att leka men att det är vuxna runt 

omkring barnet som måste vara förebilder och visa hur man leker. Knutsdotter 

Olofsson (2003) menar att leken föds på skötbordet där den vuxna 

omsorgsgivaren leker med barnet och visar genom röst och ansiktsuttryck att 

”detta är på lek”. Genom dessa kärleksfulla samspel lär sig barnen turtagning, 

samförstånd och ömsesidighet vilket är viktiga sociala lekregler barnen behöver 

utveckla för att kunna leka i harmoni med andra barn.  Då barnen redan vid låg 

ålder börjar i förskolan innebär det att det också är förskollärarens ansvar att ge 

barnen förutsättningar för leken genom att skapa trygghet, visa hur man leker 

och stötta lekens utveckling på olika sätt (Öhman, 2011). Öhman (2011) beskriver 

att det är svårt att ge ett generellt svar på hur leken kan stöttas i förskolan. Hon 

poängterar varje leksituation är unik med olika historier och nya individer som 

deltar vilket innebär att pedagogen bör inneha så pass mycket kunskap om vad 

lek är och kan vara för de som leker, för att kunna avgöra vilken roll man bör 

inta i just den situationen. Pedagogernas stöd i leken kan variera mellan att 

vuxna är aktiva förebilder som leker tillsammans med barnen till att se till att 

leken får vara ostörd från rutiner och avbrott (Knutsdotter Olofsson, 2003).   
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Positiva och negativa former av pedagogers roll i leken  
Öhman (2011) redogör hur en positiv pedagogintervention i leken kan göra den 

mer varaktig och fördjupad. Lekens kognitiva aktivitet kan öka och barns 

samspel kan bli mer socialt avancerade med längre samtal om pedagogen kan 

stötta leken på rätt sätt. Öhman påpekar dock att det är en skör skiljelinje mellan 

att bejaka eller förstöra lekens harmoni. Johnson, Christie och Wardle (2005) 

redogör för fyra positiva roller pedagogen kan inta för att stötta barnens lek. 

Dessa benämns som: observatör, rekvisitör, medlekare eller att vara lekledare.   

  

• Observatör innebär att pedagogen finns nära barnen och ger dem 

uppmuntran i form av ögonkast, glada tillrop eller uppmuntrande 

kommentarer och på så vis ge barnen trygghet och visa att deras lek är 

viktig. Genom att granska leken kan pedagogen observera barns samspel 

och avgöra vilken form av stöttning som kan behövas och om rollen 

behöver förändras.    

  

• Att vara rekvisitör innebär att hjälpa barnen att skapa leksituationer, 

förbereda lekteman och bistå med material för att fördjupa leken, helst 

på barnens initiativ.  

  

• Rollen som medlekare är ett vara aktivt deltagande i barnens lek, där 

pedagogen bör delta på barnens villkor. Pedagogen kan ha en biroll som 

medlekare som patient medan något barn är doktor och låta barnens 

intentioner leda leken framåt. I denna roll kan pedagogen på ett följsamt 

vis lära ut leksignaler, regler och utveckla fantasier tillsammans med 

barnen.   

  

• Slutligen beskrivs rollen som lekledare som en mer aktivt styrande 

position än att vara medlekare. Pedagogen gör då medvetna val och 

handlingar för att utveckla och berika leken, genom lekteman eller att ta 

in ny rekvisita för att exempelvis stötta en lek som falnat eller aktivera 

barns som har svårt att sysselsätta sig.  

  

Ett negativt förhållningssätt till barns lek kan innebära att vara en allt för passiv 

betraktare eller att pedagogen agerar som en säkerhetspolis som endast 

övervakar och ingriper vid konflikter (Öhman, 2011).  Detta medför att barnen 

inte får stöd i att utveckla positiva anslutningsstrategier eller bygga upp sina 

lekvärldar. Risker med detta, kan enligt Öhman, vara att lekarna blir förenklade, 

stereotypa eller att barnen ägnar sig åt ”bråklekar”. Öhman beskriver vidare att 

avbryta barns lek genom att instruera, ställa frågor på ett icke-  konstruktivt sätt, 

att avbryta störande lekar samt att vara allt för styrande i barns lek är negativa 

former av pedagoginblandning. Knutsdotter Olofsson (2009) beskriver att 

pedagoger i förskolan sällan lägger ned större engagemang eller vikt vid 
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barnens fria lek i förskolan. Hon poängterar att ointresserade pedagoger som 

gör annat medan barnen leker eller endast ingriper för att medla vid konflikter, 

kan medföra att barnens entusiasm falnar och leken tar slut. Pálmadóttir och 

Einarsdóttir (2015) redogör för en studie som påvisade att barnen fann 

pedagoger som log, fanns med i leken och hjälpte till som positiva lärarroller, 

medan en negativ lärarroll var att pedagogen förmanade, var arg eller inte var 

med i den pågående leken.  

  

Tsai (2015) har i en studie analyserat pedagogernas strategier för att göra sig 

delaktiga i barns lek. Han framhåller att pedagogen är viktig i barns lek för att 

främja relationen mellan pedagogen och barnet, främja barns lärande och stödja 

den verbala, kognitiva och kreativa utvecklingen samt barnets sociala förmåga. 

Tsai problematiserar dock pedagogernas deltagande i leken då en positiv 

pedagoginblandning kan berika leken och utvecklingen medan en negativ 

inblandning i likhet med vad Öhman (2011) beskriver, kan medföra att barnen 

upplever att leken blir avbruten eller invaderad av pedagogens deltagande. Tsai 

(2015) redogör för hur resultatet av studien indikerar att pedagoger ofta ingriper 

i barns lek utifrån sina egna intentioner, snarare än utifrån barnens. 

Anledningen till att de ingriper kan vara för att påminna om regler, lösa 

konflikter, att lära sig mer om barnen eller att ”smuggla” in lärande i leken. Att 

övertolka leken eller bli allt för belärande med små föreläsningar som fokuserar 

på barnens kognitiva utveckling kan lätt förstöra barnens lek och fantasivärld, 

menar också Johnson, Christie och Wardle (2005).  

  

Pedagogers styrning av leken  
Tullgren (2004) har i en studie undersökt pedagogens roll i barns lek utifrån ett 

makt- och styrningsperspektiv. Hon redogör för hur hennes forskning visar hur 

leken styrs mot en social ordning och vad som anses skapa goda kunskaper och 

förmågor inför framtiden. Detta kan visa sig genom begränsningar eller att 

pedagogerna på olika sätt visar vilka lekar och vilket beteende i leken som är 

önskvärt. Tullgren menar att barnen leker blir föremål för styrning då det råder 

en norm kring att barnen ska leka och vara aktiva för att utvecklas. Barn som har 

därmed tycks ha svårt att sysselsätta sig med någon lek, blir därför genom olika 

styrningstekniker uppmuntrade till att leka. Hur barnen leker blir också föremål 

för pedagogernas styrning. Tullgren beskriver hur barnen styrs mot att leka 

inom ramen för överenskomna regler som ordning och gemenskap. Detta 

innefattar värderingar om hur människor bör vara mot varandra och 

kommunicera om sina känslor. Även vad barnen leker föremål för styrning där 

lekar som föredras är lugna, ordningsamma och gärna förknippade med 

omvårdnad, medan lekar med mer fysiska, kaosartade inslag avstyrs (a.a.). 

Löfdahl (2014) förklarar denna styrning med en förändrad syn på barn och 

barndom där barnet idag ska ses som kompetent, självständig och 

ansvarstagande. Detta medför att pedagogerna måste visa att de litar på barnets 

kompetens men samtidigt inte kan släppa ansvaret för innehållet i 

verksamheten. Hon framhåller att pedagogrollen i förskolan därför kommit att 
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handla om att styra och organisera men på ett sätt som är osynligt vilket kan 

visa sig genom leken.   

Gannerud och Rönnerman (2006) beskriver genom en bedriven fallstudie hur 

den ”fria leken” i förskolan regleras i enlighet med Tullgrens (2004) avhandling. 

De fann att pedagogerna i studien både genom vad de uttryckte och via sitt 

agerande strävade efter att barnen skulle leka ”den goda leken”. Den goda leken 

kännetecknades av att barnen var koncentrerade och hade ett kreativt 

utvecklande lektema som kunde hålla på länge tillsammans med andra barn. 

Ensamlek eller upprepande lekar var mindre välkommen hos förskollärarna 

som visade detta genom att plocka bort material som barnen använde i vad 

pedagogerna beskrev, för hög utsträckning. Gannerud och Rönnerman lyfter 

fram att pedagoger reglerar barns lek genom att avbryta leken, sätter regler utan 

hänsyn till barnens perspektiv och väljer vilka barn som ska delta i aktiviteterna.  

  

Gannerud och Rönnerman (2006) menar att styrningen i förskolan inte är 

auktoritär eller sker genom att förmana eller fördöma, utan visar sig genom en 

välvillig inställning från pedagogerna. Styrningen sker genom att pedagogerna 

är vänliga, erbjuder hjälp och stöd, är omhändertagande, de underordnar sig 

barnen vilja och följer deras initiativ i leken. Tullgren (2004) framhåller dock att 

den demokratiska hållning pedagogerna försöker uppnå genom leken, endast 

är en illusion vilket kan visa sig när pedagogerna plötsligt går ur rollen och kan 

använda sin maktposition mot barnen och reglera leken. Gannerud och 

Rönnerman (2006) framhåller att styrningen sker både explicit genom 

diskussioner, målsättningar och instruktioner medan den implicita styrningen 

kan ske genom en välvillig inställning i leken. Genom att barnen lär sig vad som 

förväntas, vad pedagogerna premierar internaliseras och reproduceras genom 

barnens handlingar tills de blivit en norm. Tullgren (2004) redogör för hur målet 

med pedagogernas styrning är att skapa produktiva, goda samhällsmedborgare 

som gör ”de rätta valen ” i enlighet med läroplanens normer och värderingar. 

Gannerud och Rönnerman (2006) framhåller att pedagoger inte bör avstå från 

att styra leken men att det är viktigt att medvetandegöra hur det i den fria leken 

döljer sig normativa föreställningar där barnet förpliktigas att leka, vilket också 

innebär begränsningar som är viktigt att synliggöra och diskutera.  

  

  

Att delta i leken på barnens villkor  
Lillemyr (2013) framhåller att pedagogers deltagande i leken måste ske på 

barnens villkor. Barnen leker för att det är roligt och för att den ger glädje, 

självständighet och en upplevelse av tillfredsställelse medan vuxna ser leken 

som funktionell för utveckling och lärande. Han menar dock att barnens sätt att 

vara i leken och vuxnas syn vad barn lär dock inte behöver vara motsättningar 

utan kan förenas. För att pedagogens och barnens perspektiv på leken ska kunna 

samverka krävs krav på kunskap, försiktighet och respekt för barns lek. 

Johansson och Pramling Samuelsson (2009) framhåller att det är innebär en 

balansgång för pedagoger att väva samman lek och lärande.  De beskriver att 
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pedagogen inte ska invadera leken utan bör fånga vad som är viktigt för barn 

och samtidigt arbeta målinriktat med verksamhetens innehåll. Om pedagogens 

deltagande faller ut som positivt eller ej beror i till stor del på vad pedagogen 

har för grundsyn och förmågan till att inta barnets perspektiv, vara följsam i 

leken och inte styra den, framhåller Aras (2015). Pape (2001) framhåller i 

motsättning till detta, att det är en omöjlighet för pedagoger att delta i barns lek 

på barnens villkor. Hon tycks mena att så fort en vuxen kliver in i barns lek är 

det en lek som sker ofrånkomligt på vuxnas villkor vilket kan visa sig genom 

vuxnas styrning eller hur pedagogen kan kliva in och ur leken för att exempelvis 

svara i telefonen eller tala med andra vuxna. Hon framhåller vidare att barn och 

vuxna har olika förutsättningar i leken som skapar ojämlika villkor. Lillemyr 

(2013) understryker att pedagogen kan delta i leken om när det föreligger vissa 

skäl som kan vara att: lära barn att delta i lek med andra barn, hjälpa ett barn att 

bli accepterat av andra, vidareutveckla leken för att skapa allsidiga upplevelser 

samt att främja ett likvärdigt förhållande mellan barnen i gruppen om någon 

dominerar för starkt. Lillemyr poängterar vidare att även om barnen inbjuder 

till samspel i leken och vill ha den vuxne med är det likväl viktigt att gå in i leken 

med tydliga mål för deltagandet.  

Sammanfattningsvis beskriver bakgrunden hur en tidigare existerande syn på 

leken som barnens egna arena vilken skulle vara fri från vuxeninblandning, idag 

börjat ge vika för en ökad betoning på pedagogens deltagande i leken som 

betydelsefullt. Flertalet forskare framhåller vikten av en aktiv, interagerande 

pedagog i leken för att främja barns lärande och utveckling av olika förmågor. 

Tidigare forskning och nämnda studier indikerar att trots att vikten av ett aktivt 

deltagande betonas, beskrivs pedagogens inblandning i leken som, i realiteten, 

nästintill obefintlig. De bakomliggande faktorerna beskrivs som en osäkerhet 

kring hur leken bör bemötas på rätt sätt samt en dualistisk syn på lek och 

lärande.   
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  Syfte  
Syftet med denna studie är att synliggöra och analysera sex förskollärares 

uppfattningar om sin roll i barns fria lek. Följande frågeställningar utgör 

studiens utgångspunkt:  

  

• Hur uppfattar förskollärarna den fria leken i förskolan?  

• Hur uppfattar förskollärarna sin roll i den fria leken?  
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      Metod  
I detta avsnitt beskrivs och motiveras valet av en kvalitativ forskningsansats 

samt valet av semistrukturerade intervjuer för inhämtningen av empiri till 

studien. Vidare redogör jag för urvalsprocessen, på vilket sätt jag tagit hänsyn 

till etiska förhållningsregler genomgående i studien samt för tillvägagångssättet 

vid analysen och tolkningen av den insamlade empirin. Studiens tillförlitlighet 

och den valda metodens styrkor och svagheter beskrivs och diskuteras under 

avsnittets avslutande del.  

  

Val av forskningsmetod  

I syftet att synliggöra och analysera sex förskollärares uppfattningar om sin roll 

i den fria leken har jag valt att utgå från en kvalitativ forskningsansats med 

semistrukturerade intervjuer som metod för insamling av empiri.   

  

Kvalitativ forskning kan ses som ett samlingsbegrepp för olika metoder som 

använder data som består av språkliga utsagor som exempelvis nedtecknade 

observationer, sociala samspel eller som i detta fall, nedtecknade intervjuer 

(Fejes & Thornberg, 2009). Inom kvalitativ forskning är termer som används, vad 

dessa betyder för respondenten, värderingar, normer och uppfattningar av vikt 

för forskaren snarare än att göra mätningar enligt statistiska modeller som är i 

fokus inom det kvantitativa området (Ahrne & Svensson, 2015). Syftet med 

kvalitativa metoder är således att försöka förstå det som analyseras (Fejes & 

Thornberg, 2009).   

  

Utifrån mitt syfte och i tolkningen av det insamlade intervjumaterialet har jag 

hämtat inspiration från hermeneutiken. Det kvalitativa angreppssättet har 

hermeneutiken som vetenskaplig grund där syftet är att nå holistisk information 

vilket innebär att helheten ses som mer än endast summan av delarna (Stukát, 

2011). Den hermeneutiska forskningsansatsen har som avsikt att tolka, förstå och 

förmedla olika upplevelser och fenomen snarare än att finna förklaringar 

(Westlund, 2009). Inom hermeneutiken kan det vara fenomen skapade av 

människor som forskaren vill analysera och förstå meningen med som 

exempelvis handlingar, texter eller yttranden med vilket därmed kan vara en 

persons utsaga, som i denna studie (Brinkjaer & Hoyen,  

2013).    

  

För att kunna ta del av förskollärares uppfattningar och kunna analysera deras 

utsagor har jag valt att utgå från semistrukturerade intervjuer som metod. Enligt 

Stukát (2011) kan intervjuer utföras och förberedas på flera olika sätt beroende 

på vilket syfte studien har där han skiljer på semistrukturerade och 

strukturerade intervjuer, även om dessa också kan kombineras. Genom 

semistrukturerade intervjuer kan den som intervjuar ha ett antal förberedda 

frågor som avses att behandlas men ordningen på frågorna är flexibel och kan 

anpassas efter respondentens svar (Stukát, 2011). Intervjuerna utgick från ett 
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antal intervjufrågor som strävade att vad Eriksson- Zetterqvist och Ahrne (2011) 

beskriver som ”öppna” i sin form och utformade som en guide att följa under 

intervjun (se bilaga 1). Enligt Stukát (2011) är syftet med en semistrukturerad 

intervju att kunna anpassa frågorna efter de svar som ges för att kunna fånga in 

nyanser i samtalet och få en så fyllig information som möjligt med stöd av 

följdfrågor som: Kan du berätta mer? Kan du ge exempel? Vad menar du med 

det?   

  

Urval   

Urvalet till denna studie har avgränsats till att beröra förskollärares 

uppfattningar om sin roll i barns fria lek. Avgränsningen till förskollärare har 

grundats i att de har ett pedagogiskt ansvar över förskoleverksamheten och bör 

vara införsatta i styrdokumentens mål och riktlinjer. I urvalet av deltagare har 

jag strävat efter att deltagarna bör vara från olika förskolor för att försöka få en 

viss spridning av uppfattningar som möjligen inte är präglad av just den 

arbetsplatsens kultur och synsätt på deltagandet i leken. Individerna i studien 

är därför verksamma på olika förskolor. Deras antal yrkesverksamma år i 

förskolan varierar mellan 5 - 35 år. Samtliga deltagare är kvinnor och utbildade 

förskollärare vilket därmed är gemensamma nämnare i deltagarnas bakgrund. 

Eftersom studien är kvalitativt inriktad och strävar efter att försöka förstå ett 

antal förskollärares uppfattningar snarare än att generalisera har urvalet skett 

utifrån vad Stukàt (2011) benämner som ett bekvämlighetsurval. Detta innebär 

att urvalet inte skett för att vara representativt utan snarare handlat om att finna 

tillgängliga förskollärare i min hemort.   

  

Enligt Eriksson- Zetterqvist och Ahrne (2015) är det rimligen svårt att bedöma 

hur många personer som kan behöva intervjuas i kvalitativ forskning för att en 

”mättnad” ska uppstå, vilket innebär att svaren tenderar att likna varandra och 

möjligen inte tillför mer till syftet med undersökningen. De beskriver vidare att 

sex till åtta personer kan vara ett rimligt antal för att skapa tillräckligt med 

datamaterial. Urvalet av deltagare till denna studie avgränsades efter 

intervjuernas genomförande till sex personer. Anledningarna var t.ex. den 

begränsade tidsramen och då syftet med studien inte var att göra några 

generaliseringar utan snarare som tidigare nämnts, beskriva och tolka ett antal 

personers uppfattningar. Vidare ansågs det att likt enligt Eriksson- Zetterqvist 

och Ahrne (2015) belyser uppstod en viss ”mättnad” vilket tog sig uttryck i 

återkommande svar och att syftet kunde anses vara besvarat. Stukát (2011) 

beskriver att den kvalitativa undersökningen är tidskrävande. Metodiken med 

intervjuer, efterföljande transkriberingar och genomläsningar samt jämföranden 

kan vara något som orsakar t.ex. tidsbrist vilket kan vara försvårande i den 

djupare analysen utifrån syftet om antalet deltagare är allt för omfattande (a.a.).  
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Etiska överväganden  

Löfdahl (2014) betonar vikten av forskarens ansvar att förhålla sig till 

forskningsetiska principer genom hela forskningsprocessen från valet av 

forskningsfrågor till hur resultatet framställs. Detta innefattar också att 

informera deltagarna om de forskningsetiska principer som ligger till grund för 

studien. Inför och under studiens gång har hänsyn således genomgående tagits 

till Vetenskapsrådets (2011) fyra etiska huvudprinciper för forskning, vilka 

benämns som informationskravet, samtyckeskravet, nyttjandekravet och 

konfidentialitetskravet.   

  

Genom att informera deltagarna i undersökningen om studiens syfte, både 

muntligt och med skriftlig information har jag tagit hänsyn till 

informationskravet. Innan jag tog kontakt med tänkbara förskollärare för 

intervjun gavs jag samtycke från förskolans chef att gå vidare med mina 

förfrågningar om ett eventuellt deltagande. Därefter har jag både telefonledes 

och innan intervjuns början muntligen frågat informanterna om de vill delta i 

studien, samt informerat om att de när som helst kan avbryta sitt deltagande 

vilket är viktigt enligt samtyckskravet. Nyttjandekravet innebär att uppgifter om 

deltagarna endast får användas i detta forskningsändamål, vilket jag dels 

informerat deltagarna om och tagit hänsyn till. Genom att inte nämna namn på 

deltagare eller information och detaljer som kan medföra att personer eller 

förskolor känns igen, samt förvarat uppgifter utom räckhåll för obehöriga, har 

hänsyn tagits till konfidentialitetskravet.  

  

Genomförande  

Studien inleddes genom att jag skickade informationsbrev (se bilaga 2) om 

studien till åtta förskolechefer inom min boendeort, via kontaktuppgifter från 

kommunens hemsida. Jag informerade om syftet med studien, de 

vetenskapsetiska principerna och om jag hade deras samtycke till att gå vidare 

med förfrågningar till anställda förskollärare. Missivet följdes upp telefonledes 

och jag gavs samtycke till att gå vidare med studien samt namnförslag på 

pedagoger som kunde tänkas vilja delta i en intervju. Utifrån dessa samtal fick 

jag ihop ett tiotal namn och telefonnummer som jag började kontakta via 

telefonen för att informera om studien. Relativt omgående hade jag fått ett 

godkännande från sex förskollärare till att delta i undersökningen, vilket var det 

antal jag avsett att inleda studien med och eventuellt ta kontakt med fler 

pedagoger om inte sex intervjuer skulle anses vara otillräckligt.  

  

Förskollärarna informerades muntligen via telefonsamtal om syftet med 

studien, Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (2011) och att tiden för 

intervjun rimligen kunde ta ca en timme i anspråk. Utifrån detta bokade vi 

tillsammans in passande tider för intervjun. Intervjuerna utfördes under två 

veckor med tre intervjuer per vecka. Samtliga intervjuer utfördes i avskilda rum 

på respektive förskollärares förskola. Varje intervju utfördes mellan mig och en 

förskollärare åt gången. Intervjuerna pågick mellan 45 - 60 minuter. Samtalen 
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spelades in på min telefon, vilket de intervjuade gav sitt samtycke till och 

kompletterades med anteckningar. Enligt Eriksson- Zetterqvist och Ahrne 

(2015) är anteckningar ett viktigt stöd om inspelningen skulle fallera men också 

för att kunna skriva stödord och frågor som uppkommer under samtalet för att 

kunna låta respondenten tala till punkt och därefter ställa följdfrågor.  

  

Varje intervju inleddes med information om Vetenskapsrådets fyra etiska 

principer för forskning (Vetenskapsrådet, 2011) både skriftligt och muntligt. 

Efter detta påbörjades varje intervju med bakgrundsfrågor angående 

anställningsår, utbildning och ålder på barnen på avdelningen. Syftet med dessa 

frågor var dels att jag skulle få ett sammanhang kring det kommande samtalet 

och skapa en avslappnad atmosfär för den intervjuade. Eriksson- Zetterqvist och 

Ahrne (2015) framhåller att det är viktigt att ha i åtanke att en intervju präglas 

av mellanmänskliga kompetenser där forskaren har ett visst ansvar att skapa en 

vänlig ton och visa sig intresserad vilket jag avsåg att förhålla mig till.  

  

 Enligt Löfgren (2014) är det en god idé att påbörja intervjun med att informera 

om sitt syfte med förhoppningen om att informanterna börjar berätta utifrån 

detta på eget initiativ, vilket jag således strävade efter. Vid ett par intervjuer 

började förskollärarna att berätta på egen hand kring sin uppfattning om den 

fria leken när jag introducerat ämnet, medan övriga intervjuer påbörjades med 

frågan ”Kan du beskriva hur du uppfattar fri lek i förskolan?” (se bilaga 1). 

Under intervjuerna ställdes följdfrågor med stöd av bl. a. förskollärarnas egna 

ord, vilket Eriksson- Zetterqvist och Ahrne (2015) beskriver som en användbar 

teknik för att få människor att berätta mer. Efter varje intervju transkriberades 

samtalet omgående för att underlätta det vidare analys- och tolkningsarbetet. 

Jag strävade efter att bibehålla det exakta meningsutbytet under 

transkriberingen, men har till viss del skrivit om talspråket till skriftspråk för att 

göra det mer förståeligt för läsaren.  

  

De förberedda temafrågorna anpassades under intervjuerna efter 

förskollärarens svar. Varje intervju avslutades med att jag återkopplade till 

huvuddragen i temafrågorna och frågade om respondenten hade något att 

tillägga, bad att få återkomma vid eventuella följdfrågor och tackade för att 

informanten tagit sig tid för intervjun.  

  

Analys och tolkning  

Svensson (2011) redogör för hur tolkningen av det empiriska materialet är en 

nödvändighet för att materialet ska kunna förstås som något och tillskriva det 

undersökta fenomenet mening. Författaren framhåller att det inom kvalitativ 

forskning inte finns några på förhand givna analysmodeller att följa utan att 

forskaren själv är verktyget för att analysera och tolka materialet med hjälp av 

sina sinnesorgan. Det är således forskaren själv som måste ge mening till det 

insamlade materialet (a.a.). Enligt Stukát (2011) anses forskarens förförståelse 

inom kvalitativa studier vara en tillgång för hur materialet tolkas och analyseras. 
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I mitt fall har min kunskap om leken som genererats genom litteraturöversikten 

i uppsatsen, tillsammans med min egen erfarenhet således bidragit till en viss 

förförståelse till materialet (Westlund, 2009).   

  

Analysen av det empiriska materialet har skett genom tre steg, vilket Rennstam 

och Wästerfors (2015) benämner som att sortera, reducera och argumentera. 

Sorteringsfasen inleddes med att allt transkriberat material lästes igenom flera 

gånger för att skapa en överblick till materialet. Även om jag personligen samlat 

in materialet och därmed skapat en viss överblick redan under intervjuerna, 

strävade jag efter att försöka se på materialet neutralt för att försöka få en ny syn 

på det empiriska materialet och möjligen finna något nytt.  Svensson (2011) 

framhåller att de primära tolkningarna sker redan under intervjuerna för att 

individen ska kunna skapa ett sammanhang och mening till det som sker, 

medan den sekundära tolkningen sker med mer neutrala ”glasögon” som vid 

läsningen av transkriberingarna. Efter genomläsningen plockade jag ut 

nyckelord som ansågs verka betydande för informanten ur meningsbärande 

enheter och genom mina tolkningar av det som framkom.   

  

När nyckelorden och tolkningarna från varje intervju var nedtecknade återgick 

jag till intervjuns helhet för att göra en initial sammanfattning och tolkning av 

innebörden i varje intervjuutsaga. Detta gjordes med samtliga transkriberingar. 

När detta var gjort återgick jag till nyckelorden och tolkningarna och markerade 

de som tycktes höra samman med samma färg, vilket gjordes genomgående för 

alla dokument. Dessa skrevs sedan ut i pappersform och klipptes ut. De stycken 

som var markerade enligt samma färg lades samman i högar där skillnader och 

likheter framkom inom varje hög och därmed fick en egen initial 

indelningsgrupp. Efter denna indelning jämfördes delarna åter igen med 

intervjuernas helhet för att säkerställa att inget väsentligt innehåll gått förlorat.   

  

När sorteringen var genomförd påbörjades vad Rennstam och Wästerfors (2015) 

benämner, reducering, för att skapa en representativ, rättvis bild av materialet. 

De uppfattningar och beskrivningar som jag fann extra intressant och visade på 

likheter, skillnader eller variation sparades och material som inte ansågs tillföra 

något ytterligare, lades åt sidan. Den sista fasen i analysen, benämner Svensson 

(2011) som den tertiära tolkningen. Denna fas innebär att argumentera för 

studiens resultat i relation till tidigare forskning och teorier vilket lyfts fram i 

uppsatsens diskussionsavsnitt.   

  

I tolknings- och analysprocessen har jag hämtat inspiration från vad Brinkjaer 

och Hoyen (2013) beskriver som ”den hermeneutiska cirkeln”. Analysen har 

skett genom att dels analysera del för del i de utskrivna transkriberingarna för 

att återgå till en förståelse för helheten och essensen i varje utsaga.  Dessa delar 

har sedan satts ihop likt bitar i ett pussel för att skapa en helhetsbild av de 

intervjuades utsagor vilka sedan korsrefererats med varandra. En ständig 

rörelse från del till helhet, från helhet till del har således bidragit till en ökad 

förståelse för förskollärarnas syn på sin egen roll i den fria leken.  
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Reliabilitet, validitet och studiens trovärdighet  

Bryman (2011) framhåller att validitet och reliabilitet är viktiga begrepp att 

förhålla sig till inom forskning för att studien ska kunna anses ha vetenskaplig 

god kvalitet. Stukát (2011) framhåller att reliabilitet syftar till kvaliteten på 

mätinstrumentet, medan validiteten i en studie beskriver om forskaren mäter 

vad som avses. Stukát skildrar att en metod för att kontrollera reliabiliteten i sina 

undersökningar kan vara att upprepa mätningen, med en ny forskare för att 

kontrollera om mätningen ger samma svar vid båda tillfällena. Huruvida en ny 

intervju skulle ge samma svar är dock svårt att bedöma då intervjuerna sker i en 

interaktion mellan två individer som oundvikligen påverkar varandra och 

resultatet. Trost (2010) framhåller att nya kunskaper och erfarenheter hos 

individerna kan medföra en svårighet i att få exakt samma svar vid en ny 

intervju. Enligt Stukát (2011) anses forskarens förförståelse inom kvalitativa 

studier vara en stor tillgång för hur materialet tolkas och analyseras. I mitt fall 

har exempelvis min kunskap om leken som genererats genom 

litteraturöversikten i uppsatsen, tillsammans med min egen erfarenhet bidragit 

till en viss förförståelse till materialet. Enligt Westlund (2009) gör detta å andra 

sidan den kvalitativa analysen kritiserbar för att inte vara replikerbar; dvs 

resultatet är till stor del beroende av den som utfört tolkningen (a.a.). Trost 

(2010) framhåller dock att dessa begrepp främst hör till den kvantitativa 

forskningsansatsen och påpekar att kvalitativa studier ställer andra krav. Trost 

lyfter därav fram begreppet trovärdighet som ett alternativ till reliabilitet och 

validitet, vilket kommer att diskuteras i relation till studiens utförande under 

metoddiskussionen.  

  

Metoddiskussion  

Eriksson- Zetterqvist och Ahrne (2015) framhåller intervjuer som ett 

oöverträffligt tillvägagångssätt där man under kort tid kan ta del av andra 

människors erfarenheter, uppfattningar och perspektiv kring olika 

samhällsfenomen. Men intervjun kan å andra sidan visa en relativt begränsad 

bild av ett fenomen och måste behandlas därefter och möjligen kompletteras 

med andra metoder för att öka studiens trovärdighet (a. a.). I denna studie har 

avsikten varit att ta del av verksamma förskollärares uppfattningar och jag anser 

därför att intervjuer har varit en lämplig metod som givit mig tillräcklig 

information för att besvara syftet. För att öka en studies trovärdighet framhåller 

Svensson och Ahrne (2011) att forskaren kan använda sig av triangulering, där 

flera olika metoder kan ringa in fenomenet från olika håll. Ett alternativ till att 

endast göra intervjuer hade därför varit att genomföra en etnografisk studie, 

eller en fallstudie där både observationer och intervjuer kunnat bidragit till 

studiens empiri. Att både observera pedagogernas agerande samt ta del av deras 

uppfattningar och motiveringar bakom agerandet hade möjligen givit en 

fylligare bild av pedagogernas roll i leken. Eriksson- Zetterqvist och Ahrne 
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(2015) menar i likhet med detta att det föreligger en svårighet med att veta vad 

en utsaga betyder under intervjuer. Dels kan informanten ge ett svar som är mer 

önskvärt och möjligen skiljer sig från agerandet i praktiken, dessutom kan 

forskaren och informanten tolka meningsutbytet på olika sätt (a.a.). Hur 

individerna förstår varandra kan enligt Stukàt (2011) påverka studiens 

trovärdighet vilket kan vara vanskligt att påverka som forskare men är viktigt 

att ha i åtanke. Enligt Stukát (2011) kan brister i kvaliteten under en intervju 

påverkas av exempelvis feltolkning av frågor eller svar, yttre störningar, 

dagsformen hos individerna och felskrivningar i materialet. Det är tämligen 

svårt att bedöma om intervjurespondenterna tolkat intervjufrågorna som avsetts 

men då svaren skapat en god bild av förskollärarnas syn på den fria leken och 

sin egen roll i den kan frågorna och intervjuerna möjligen varit utformade på ett 

tillräckligt sätt. Intervjuerna ägde rum i lugna miljöer utan yttre störningar och 

det fanns gott om tid för samtal och uttömmande svar. För att öka kvaliteten i 

studien har intervjuerna spelats in och transkriberats för att undvika 

felskrivningar och underlätta tolkningsarbetet.   

  

Att föra anteckningar var en viktig komplettering till det inspelade materialet då 

jag dels kunde anteckna fortsättningsfrågor till förskollärarnas uttalanden men 

även skriva ner stödord och kroppsspråk enligt Stukáts (2011) 

rekommendationer. Enligt Eriksson- Zetterqvist och Ahrne (2015) är det också 

viktigt att kontrollera att tekniken fungerar innan intervjun påbörjas för att 

undvika dyrbara misstag. Utifrån detta hade jag kontrollerat batteritid och att 

inspelningen fungerade adekvat innan intervjuerna påbörjades. Trots detta 

uppstod tekniska problem under en av intervjuerna vilket innebar att jag fick 

förlita mig till anteckningarna under en del av den transkriberingen, vilket kan 

påverka studiens trovärdighet negativt. Detta kan medfört att vissa citat eller 

nyanser i utsagan inte uppfattades lika korrekt som vid en avlyssning. Snarast 

efter intervjuernas genomförande transkriberades materialet om något 

ytterligare skulle fallera med inspelningarna. En fördel med att skriva ut 

intervjuerna tidigt är dessutom att forskaren kan anteckna sådant som kan vara 

viktigt att minnas inför analysen som inte finns med på ljudupptagningen som 

exempelvis det som sägs när inspelningen stängs av, kroppsspråk eller miljön 

runt omkring (Eriksson- Zetterqvist och Ahrne, 2015).  Under ett par av 

transkriberingarna tillkom sådant material i begränsad utsträckning och var till 

stöd i tolkningen av svaren.  

  

Intervjuerna avlöpte enligt planeringen och samtliga samtal tog ca 40 – 60 

minuter viket var en rimlig tid för att frågorna skulle kunna besvaras 

uttömmande. Vid ett par av intervjuerna informerade jag endast om syftet med 

min studie vilket räckte för att initiera samtalet. Det medförde att jag kunde ha 

en mer objektiv inställning till vad de berättade och kunde ställa följdfrågor på 

ett naturligt sätt. Vid en av intervjuerna blev svaren från förskolläraren relativt 

korta och krävde en mer aktiv roll av mig. En mer aktiv roll gjorde det svårare 

att undvika ledande frågor vilket Stukát (2011) framhåller som viktigt att 

förhålla sig till för att skapa god vetenskaplig kvalitet, vilket jag dock strävade 
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efter. Genom att avlyssna hur jag förhöll mig under varje intervju via 

inspelningen, kunde intervjutekniken skärpas under processens gång och jag 

kunde förhålla mig mer avslappnad under de senare intervjuerna och 

exempelvis ge mer utrymme åt tystnad och eftertanke för de intervjuade.  

  

Varje intervju ägde rum med mig som intervjuare och en förskollärare åt gången. 

Då jag är relativt oerfaren i att göra intervjuer kan det möjligen varit en fördel 

om vi var två personer som utförde intervjuerna för att kunna uppfatta nyanser 

i informantens svar och lättare kunna göra följdfrågor och få mer uttömmande 

intervjusvar. Ytterligare en fördel med att vara två personer under denna studie 

hade varit att kunnat granskat transkriberingarna och gjort analysen 

tillsammans för att möjligen öka studiens trovärdighet enligt Ahrne och 

Svenssons (2015) beskrivning av triangulering där flera forskare kan göra 

studien mindre subjektiv.   

  

I denna studie har sex respondenter intervjuats vilket jag anser varit tillräckligt 

för att uppfatta en ” mättnad ” i materialet vilket innebär att svaren kan anses 

tillräckliga för att besvara syftet med studien (Eriksson- Zetterqvist & Ahrne, 

2011). Även om ytterligare intervjuer kunnat öka studiens trovärdighet genom 

ett fylligare material har inte avsikten med studien varit att göra någon 

generalisering utan snarare att lyfta fram hur några enskilda förskollärare 

uppfattar sin roll i leken och uppsatsen bör beaktas med detta i åtanke.  

  

Angående studiens urval, vilket skedde genom bekvämlighetsurval kan det 

vara betydelsefullt i att ha i åtanke att undersökningen till viss del påverkats av 

det faktum att den innefattar deltagare som föreslagits av respektive chef vid 

förskolorna, samt att urvalet begränsats utifrån vilka informanter som velat 

delta. Stukàt (2011) beskriver att bekvämlighetsurvalet, vilket inte har sin plats i 

det kvantitativa förhållningssättet, i en kvalitativ studie inte har samma negativa 

innebörd för studiens trovärdighet. En sådan urvalsgrupp inte är representativ 

och generaliserbar, vilket också belyser skillnaden mellan den kvalitativa och 

kvantitativa forskningsansatsen.   
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  Resultat  
I detta avsnitt redogörs för det framkomna resultatet utifrån den insamlade 

empirin. Syftet med undersökningen var att synliggöra och analysera 

förskollärarnas uppfattningar om sin roll i den fria leken.  Avsnittet är indelat i 

två huvudrubriker; Förskollärarnas uppfattningar om den fria leken och  

Förskollärarnas uppfattningar om sin egen roll i den fria leken.   

  

Förskollärarnas uppfattningar om den fria leken  

Synen på ” fri lek” beskrivs av flera förskollärare som något som innefattar ett 

val och en viss frihet. Det kan vara att välja exempelvis vilken aktivitet man vill 

sysselsätta sig med, vad man vill leka och vem eller vilka barnen vill göra det 

med. Den fria leken beskrivs innehålla fler val för barnen än vid organiserade 

aktiviteter. Fri lek kan enligt informanterna innefatta ett brett spektrum av olika 

aktiviteter från att läsa och bygga pärlplattor till fantasi och rollek, ensam eller 

tillsammans med andra. Gränserna för vad som anses vara lek eller aktivitet 

tycks vara flytande och något som konstant avlöser varandra, enligt 

förskollärarnas beskrivningar.  

  

Fri lek som begrepp  
En förskollärare framhåller den fria leken som ett tillfälle då barnen kan få vara 

i fred, även om hon samtidigt uttrycker att barnen aldrig kan vara helt ostörda 

eftersom en pedagog alltid befinner sig mitt i rummet vilket medför att leken 

anpassas och styrs efter pedagogens närvaro.  

  

Fri lek för mig betyder att barnen får välja själv vad de vill göra. När barnen väljer 

själva helt enkelt och får vara ostörd att leka. […]. Fri lek för mig är att det är fritt 

från styrning… eller ja styra det gör man ju ändå. Men fri lek är att de själva väljer. 

Det är ett svårt begrepp, fri lek, för vi finns ju ändå i rummet och i närheten, mitt 

i den fria leken   

  

Flera av förskollärarna framhåller i likhet med detta, att begreppet ”fri” innebär 

en viss problematik då leken likväl organiseras och styrs på olika sätt och 

därmed inte är varken fri eller ostörd, vilket exempelvis följande förskollärare 

beskriver som ett dilemma:  

  

Jag har brottats mycket med begreppet fri lek om den är fri eller inte. Leker de gör 

det under en stor del av dagen men hur fri är den egentligen. Jag menar, hur vi 

har utformat miljön påverkar ju vad de leker, när vi är med och leker är ju vi med 
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och påverkar och så. Men de får ju välja själv på vilket ställe de vill vara och leka 

på och vad de vill leka när de är där så det är ju ett fritt val i sig.  

  
En förskollärare anser att begreppet står för ett omodernt inslag i verksamheter, 

som kan tyda på en underliggande brist på entusiasm och ledning i 

organisationen. Hon beskriver att ”fri lek” var något som skrevs på 

avdelningarnas planering för ett antal år sedan vilket stod i kontrast till de mer 

organiserade, planerade aktiviteterna på schemat. Hon beskriver att den fria 

leken i realiteten innebar att pedagogerna lät barnen vara ifred i leken medan de 

istället ägnade sig åt andra sysslor, delvis av bekvämlighetsskäl. Informanten 

vill istället fram begreppet ”spontan lek” som en modern term för att beskriva 

den lek som blossar upp självmant mellan barnen under hela dagen, och inte 

som en fristående aktivitet.   

  

Spontan lek står hellre för det de leker hela tiden, spontant. Men det kan ju blir ju 

lärande i alla dessa lekar. Men spontan lek kan det ju bli i de planerade 

aktiviteterna också.  

  

Fri lek och planerade aktiviteter  
Den ”fria leken” är å andra sidan något som skiljer sig från mer organiserade 

och planerade aktiviteter enligt flera förskollärare. De beskriver att fri lek är det 

som sker är barnen inte har exempelvis projektarbeten eller samlingar.   

  

Annars ringer vi i klockan och då säger vi ”Nu är det fri lek.”  

Ett par av förskollärarna uttrycker en medveten tanke kring att inte planera för 

många aktiviteter under en dag utan att det ska lämnas utrymme för barns egna 

initiativ och önskemål under delar av dagen, särskilt då de haft styrda 

projektarbeten på förmiddagen  

  

På förmiddagarna är det ju rätt styrt i projekten men vi skriver inte ”fri lek” i 

schemat men vi tänker att har de haft projekt så planerar vi inte in mer den dagen 

utan tiden på eftermiddagen får barnen göra fria val och göra vad de vill.  

  

Synen på hur mycket utrymme den fria, eller spontana leken bör få i planeringen 

skiljer sig åt något utifrån förskollärarnas svar. En informant beskriver att 

”Barnen måste få återerövra sin lek” och uttrycker att det planeras för mycket 

aktiviteter under dagarna. Denna förskollärare beskriver också en flexibilitet 

kring planerade aktiviteter där barnen om de vill kan leka istället;  

  

Det är det jag tycker är fantastiskt med fri lek. Barnen kan säga; ”Måste vi göra 

det här, kan vi inte bara få leka?”  ”Jo, ni kan leka!”  

  

Detta synsätt skiljer sig något från flera andra förskollärare som framhåller 

vikten av att organisera och strukturera vardagen för barnen vilket även 

inbegriper den fria leken.  



24  

  

  

Den strukturerade fria leken  
Tre förskollärare beskriver den styrda planeringen som en fördel för barnen, 

vilket även inkluderar att den fria leken behöver tydliga ramar och struktur för 

att barnen ska bli trygga. Tre respondenter beskriver hur de utifrån detta 

organiserar den fria leken med stöd av ”lekkort”. Lekkorten är kort med bilder 

på olika aktiviteter och miljöer som används för att organisera leken utifrån, vad 

de beskriver, barnens behov. En förskollärare beskriver hur de på förhand väljer 

vilka barn som ska vara tillsammans och i vilket aktivitet, samt hur länge de ska 

vara där. Genom att pedagogerna väljer vilka barn som ska leka tillsammans 

under den stunden, beskriver pedagogen, att det främjar barnens sociala 

kompetens. Hon redogör för hur organiserandet av den fria leken skapar en 

gemenskap bland barnen, där alla kan leka med och värna om varandra;  

  

Nu väljer vi var de ska vara och med vem eller vilka. Vi har upptäckt att när vi 

gjort på det här sättet har barn som aldrig skulle valt varandra upptäckt varandra 

och fått nya bästa kompisar. Vi har fått en helt ny samhörighet i gruppen! Barnen 

leker med vem som helst. När de ser vem de blivit placerad med utropar de ofta: 

Åh, vi ska vara med varandra!  

  

Den sociala kompetensen och att skapa gemenskap i gruppen framhålls även av 

en annan förskollärare som de största fördelarna med att organisera den fria 

leken. Hon beskriver hur barnen själva får välja vilken miljö de vill vara i med 

stöd av lekkorten men måste viska sitt val till pedagogen för att de inte ska välja 

lek efter hur kompisarna valt. Förskolläraren beskriver hur de kan smyga undan 

kort de inte vill att barnen ska välja eller se till att placera sig själva tillsammans 

med något barn som behöver extra stöd i leken. Hon redogör för hur de väljer 

att strukturera upp leken med lekkorten ibland flera gånger under dagen då 

barnen anses behöva stärka gruppgemenskapen och då leken inte anses fungera 

väl.  

  

Den allt för fria leken beskrivs av ett par förskollärare kunna orsaka barnen 

bekymmer, då barnen utsätts för en tillvaro som innehåller för många val, vilket 

antas stressa dem. En förskollärare beskriver ett skifte vid förskolan där den icke 

strukturerade leken, som fått tagit mycket plats tidigare, istället ersatts av en 

strukturerad lek som regleras genom lekkort. Genom att pedagogerna 

organiserar vilka barnen ska leka med och hur länge, antas det förebygga 

uteslutningar och att barnen går sysslolösa.  

  

Vi började med det här för flera år sedan för att det var många barn som inte 

vågade fråga om de fick vara med att leka. Det fanns barn som sa: Nej, du får inte 

vara med! Det fanns barn som behövde väldigt tydliga ramar, som var oroliga och 

bara flackade omkring och inte visste vad de skulle göra. De kunde inte välja 

nånting. Så vi sa att vi måste strukturera upp det här för deras skull.  Det är ju så 

att barn idag får välja alldeles för mycket så de blir alldeles snurriga i huvudet.   
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Samma förskollärare lyfter samtidigt fram en viss tveksamhet kring införandet 

av lekkort och en medvetenhet om att det möjligen kan anses vara en styrning i 

allt för hög grad av exempelvis föräldrar och barn men beskriver att skiftet mot 

en mer organiserad form av lek föll överraskande väl ut.  

  

När vi gjorde det första gången tänkte vi att barnen kommer ju att hata oss och 

föräldrarna likaså, men det blev så fantastiskt!  

  

Ett par av informanterna redogör för hur lekkorten har inneburit att barnen 

hittar nya intressen och nya kunskaper när de blir tvungna att pröva på nya 

aktiviteter och lekar, vilket följande citat illustrerar:  

  

Det här med lekkorten är ju också för att vissa barn vill ju bara sitta och rita, en 

del vill bara leka med bilar. Så det här med lekkorten är ju för att de ska vara 

tvungen att testa på andra saker och hitta nya saker att göra och upptäcka. Då 

kanske de inser att; Det här var ju jag jätteduktig på! Det kanske de inte hade 

upptäckt annars. Det kanske låter som en militärförläggning men det fungerar 

fantastiskt bra.  

  

Lek och lärande  
Synen på barns lek och vilken funktion den har skiljer sig åt hos förskollärarna. 

En förskollärare uttrycker att ”Leken är viktigast!” i förskolan och framhåller att 

barnen ska leka främst för att det är roligt. Hon uttrycker att leken är nödvändig 

för att barnen ska utveckla social kompetens, samt att den är viktig för att 

utveckla barns fantasi och för bearbetning av upplevelser. Hon framhåller att 

leken oundvikligen medför att barnen lär sig olika saker men att lekens primära 

syfte är att det ska vara roligt.  

  

Man lär sig mycket olika i olika lekar. Men vi leker för att det är roligt! Det är 

därför vi leker -  för att det ska vara roligt! Tycker barnen att det är roligt så lär de 

sig ju också. De lär sig turtagning, vänta på sin tur. Det gör man ju i alla lekar. I 

alla lekar är man sig någonting!  Vi har väldigt sällan så att vi gör en lek för att 

barnen ska lära sig något utan det är de som säger att de vill leka kurragömma till 

exempel. Sen vet ju vi att de lär sig att räkna och sånt, vänta tills att någon hittar 

mig. Vi vill att barnen ska få vara med och välja så mycket som möjligt. Om vi har 

ett lärandesyfte så är det när vi jobbar med teman, inte att vi vill att de ska lära sig 

något särskilt genom leken. Leken är fri för att den ska vara rolig!   

  

Synen på leken som något som ska vara roligt i första hand återkommer hos ett 

par av förskollärarna. De uttrycker att även om pedagogerna kan se vad barnen 

lär sig genom leken är det glädjen i leken som är det primära i likhet med citatet 

ovan. En av förskollärarna uttrycker exempelvis att barnen måste ges frihet i 

leken och; ” bara få vara, utan att det ska komma ett lärande ur det”.  

  

Att planera för lek och lärande kan enligt ett par förskollärare innebära ett 

dilemma, vilket följande respondent utrycker en viss frustation kring:  
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Är man oense om leken och sådant så kan man alltid titta i läroplanen om vad det 

faktiskt ska göras. Det finns ju många som säger att ”barnen måste få leka” och så 

stannar det vid det men så kan inte jag känna utan det finns ju så mycket mer vi 

ska göra också.  Jag har gått en utbildning och vill ju använda det man har lärt 

mig och då kan man inte bara leka! Jag förringar inte leken men man kan inte bara 

leka!   

   

Att det kan föreligga en viss problematik i hur arbetslaget ser på lek och lärande 

är också något som följande förskollärare tar upp. Hon uttrycker att för att 

förskolan ska ha en god kvalitet innebär det att det finns engagerade pedagoger 

som kan arbeta för att främja utveckling och lärande, vilket i detta citat tycks 

vara frånskilt från leken.  

  

För det blir gärna några få pedagoger som ska dra verksamheten framåt så blir 

det ju jobbigt för de som måste kämpa. Finns det då ingen ledning som har en 

vision om en bra kvalitet så blir det inte det i verksamheten. Då blir det lite…låt 

gå... och man har den är leken och den här omsorgsbiten… Omsorgsbiten kan ju 

vara bra. Men barn är ju som läskpapper och kan lära sig så mycket i den här 

åldern!  

  

Ovanstående förskollärare framhåller också det som viktigt att barnen aktiveras 

i den fria leken vilket även gäller vid utomhusaktiviteter. Hon förklarar att det 

inte bara; ” går att släppa ut barnen, man måste göra något med dem också”. 

Med anledning av detta planerar hon exempelvis in sagoberättande, 

organiserade lekar eller andra överraskningar vid utomhusleken, gärna relaterat 

till det projekt de arbetar med.   

  

Förskollärarnas uppfattningar om sin roll i relation till den 

fria leken  

Denna del av resultatet redogör för förskollärarnas uppfattningar om deras roll 

i relation till den fria leken. Rollerna i detta avsnitt är delvis tydligt uttalade av 

förskollärarna medan andra är uttolkade och benämnda utifrån deras 

redogörelser, beskrivna situationer och reflektioner.  

  

Informanternas svar är relativt samstämmigt att den huvudsakliga rollen i 

relation till den fria leken är att stötta den. Detta sker utifrån utgångspunkten av 

att inta rollen som observatör, för att vidare förgrena sig i olika beskrivningar av 

interagerande roller i den fria leken som t.ex. inspiratör, lärare, medlekare och 

medlare. De beskriver även att stötta leken sker genom rollen som organisatör, 

vilket belyser att strukturera de ramar inom vilken den fria leken utspelar sig. 

Informanternas svar tolkas som ett kontinuum av roller som sammantaget 

motiveras av en vilja att stötta leken, på olika sätt. Rollerna beskrivs av 

förskollärarna i studien, som flytande, ständigt skiftande och utan tydlig 

avgränsning, vilket också återspeglar sig i skildrandet av resultatet.  
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Att stötta leken är att vara nära leken, vilket informanterna beskriver har sin 

utgångspunkt i att observera. Beskrivningen av rollen som observatör innehåller 

både uttalad övervakning men också att finnas nära för att hitta möjligheter eller 

behov av att interagera i leken, och då övergå till andra roller, där t.ex. 

medlekare är en praktisk roll, vilket beskrivs senare i resultatet.   

  

  
  
  
  

Rollen som övervakare/observatör  
Informanterna berättar, som ovan nämnt, om rollen som observatör eller 

övervakare. Detta innebär att de hela tiden finns i närheten av de lekande 

barnen. I följande citat använder respondenten just ordet ”övervakare”.  

  
Mitt i den fria leken är ju vi där som övervakare… eller övervakare (skrattar till) 

men vi måste hela tiden hålla koll på vad som sker: Vad säger de där? Vad är det 

som händer där borta? Det är en skada man fått som förskollärare att man hela 

tiden måste kolla vad som händer.   

  

I följande citat illustreras utgångspunkten i rollen som övervakare, som sedan 

övergår till en interaktion baserat på vad förskollärararen ser, men motivationen 

att leken ska fungera. Hon belyser både vikten av att interagera vid behov men 

poängterar betydelsen av den ständigt pågående övervakningen.  

  
Vi har vi ju en lekhall där en pedagog måste vara hela tiden för att hjälpa till. det 

kan handla om att gå in i leken när den inte funkar. Vi vill ju verkligen att leken 

ska fungera, men vi har ju många små barn. Då kan ju vi behöva finnas där och 

få mat av dem i hemvrån eller sitta och hjälpa till i byggen eller vara sjuk om de 

leker doktor. När de behöver stöttning är vi där. Annars är vår roll att övervaka 

så mycket som möjligt. Vi tittar och lyssnar.  

  

Rollen som observatör ger pedagogerna en möjlighet att hitta situationer att 

interagera, utifrån vad de observerar genom att finnas nära leken. I studiens 

intervjuer framkommer det genomgående att denna roll är central i pedagogens 

relation till den fria leken.  

  

Jag känner att det är jätteviktigt att vara med, dels för att vara delaktig, att se vad 

som händer och sker, hjälpa till eller om man blir inbjuden till leken. Man kan ju 

också behöva stötta någon som inte har något att hitta på.  

  

Följande citat skildrar också vikten av att observera, i detta fall för att se att alla 

barn får vara delaktiga i leken.  

  
Alltså pedagogens roll i leken är ju jätteviktig. Du kan ju inte bara släppa barnen 

och tro att de leker utan man måste ju också kolla vad som händer. Om barn leker 

någonstans kan man dra sig sakta förbi och lyssna vad som händer eller känna 
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av… Får alla vara med och leka eller vad är det som händer. Får alla vara 

delaktiga?  

  

Att observera leken som vissa benämner det, eller att finnas nära för att se vad 

som händer och ingripa vid behov är också något som en förskollärare beskriver 

som arbetsamt;   

  

Det kräver ju mycket jobb av oss. Vi måste ju finnas överallt och iaktta, lyssna och 

se vad som händer.  

  

Benämningen övervakare är således informanternas egna uttryck för att ständigt 

hålla koll på vad som sker i leken. En förskollärare uttryckligen poängterar att 

hon varken är övervakare eller observatör och tycks mena att det är en negativ 

värdering där pedagogen kan anses vara en passiv betraktare. Hon framhåller 

att hon alltid finns i närheten för att kunna svara på barnets behov av 

individuellt stöd och gör ständigt en aktiv bedömning kring vad hon uttrycker; 

”Vad behöver det här barnet av mig nu?”.  

  

Rollen som medlekare  
Att inta rollen som medlekare beskrivs som ett sätt att göra sig delaktig i leken 

på barnens villkor. Rollen framträder som en övergripande interagerande 

strategi vilket också följaktligen innefattar andra nyanser av rollen, såsom 

medlare och lärare, vilka lyfts fram längre fram i texten. I intervjuerna framför 

flera förskollärare att detta kräver lyhördhet och respekt för den pågående leken.   

  
Det krävs att man är på tå, för om man har några som leker en fantastisk lek och 

du stampar in i leken- då kan du ju förstöra leken och det vill man ju inte göra. 

Därför måste man alltid vara försiktig och riktigt lyssna och känna av hur de leker 

och bara känna av vad som händer. Rätt som det är börjar någon att prata med en 

och då är man inbjuden! Men har barnen full dialog och fullt fokus på det de gör 

då är det ju bara att glida förbi. Så det krävs en fingertoppskänsla, som i hela yrket 

som förskollärare. Det är en förutsättning för jobbet och för att kunna stötta barn 

i leken.   

  

Flera av informanterna förklarar att när en lek väl ”fungerar”, så lämnar de den 

interagerande rollen för att antingen gå vidare till andra barn som behöver 

stöttning eller att återgå till att finnas nära leken, genom rollen som observatör. 

Intervjuerna visar genomgående hur förskollärarna befinner sig i denna rörelse 

av observation och interaktion utifrån det upplevda behovet av stöttning i leken.  

  
Om en grupp fungerar, då finns det ingen anledning att klampa in.  

  

Rollen som medlekare kan enligt alla informanter vara viktig för att stötta barn 

som inte lärt sig "lekkoderna" och vad som gäller inom lekens ramar. En 

informant berättar att de ibland gör särskilda punktinsatser för barn som har 

svårt att förstå "lekkoderna". Hon beskriver att de då utarbetar särskilda 
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strategier för det barnet och finns med i leken för att exempelvis lära barnet att 

leka hund, som ett första steg för att kunna delta i fantasilekar med andra barn 

och så småningom kunna ta andra roller i leken. Hon beskriver att detta brukar 

falla väl ut och att de andra barnen vet att barnet ”tränar” och därmed har mer 

acceptans mot det barnet. En annan förskollärare beskriver i likhet med detta att 

det är särskilt viktigt att vara med som medlekare för att barn som inte har 

lekkoderna inte ska bli avvisade och bli exkluderade ur leken, vilket hon 

beskriver enligt följande;  

  

Sedan kan det ju vara särskilt viktigt att finnas med i leken med de barn som inte 

knäckt lekkoderna. Man kanske kan se att vissa barn vill vara med men inte har 

verktygen för att komma in i leken. De kanske bara ”hoppar” in i leken och då blir 

de ju avvisade direkt. […]. Så vid dessa övergångar eller barn som behöver 

verktyg och extra stöttning för att komma in i leken då krävs det verkligen att 

man finns med och är nära som pedagog.  

  

En informant framhåller att pedagogens roll i leken som medlekare är viktigt för 

att ”berika” leken. Hon beskriver hur leken med en pedagogs stöd kan bli 

djupare, mer nyanserad och att barnen således kan upptäcka nya perspektiv. 

Hon reflekterar dock vidare kring att pedagogens inblandning i leken är en 

balansgång mellan att ”utmana” eller ”utsätta”. Detta exemplifierar hon med att 

beskriva att om ett barn ständigt föredrar att vara i byggen och avskyr att 

”klippa och klistra” kan det barnet ändå behöva vara med och uppleva och 

kanske prova på detta, för att kunna väcka lusten och finna nya intressen.  

  

Att finnas med i leken som pedagog kan enligt flera informanter, även vara 

betydelsefullt för att vara en förebild i hur man leker och fantiserar. Följande 

förskollärare framhåller att det är viktigt att pedagogerna engagerar sig i barns 

lek om man noterar att de har svårigheter med att leka koncentrerat eller på det 

sätt som förväntas;   

  
Vi pedagoger är så viktiga i leken. Jag menar ibland kanske man tänker att 

”Barnen vet väl hur man leker.” Vet de verkligen det? Jag menar tar man 

exempelvis byggen som exempel, eller i dockvrån, man kan fråga sig varför allt 

ligger omkringspritt, dockor och så. Då kan man ju undra varför det är så. De 

kanske inte haft någon som satt sig ner och frågat ”Kan man få något att dricka 

här?”  

  

Tre av informanterna återkommer under intervjuerna till att vara med i leken 

som medlekare kan innebära vissa praktiska problem. De beskriver det innebär 

en svårighet med att se varje barn och ”räcka till” för alla i leken då resten av 

gruppen också måste observeras och ges stöd på olika sätt. Tid- och 

personalbrist beskrivs som anledningar till att det föreligger en svårighet att 

möta alla barns behov av samspel och stöd i leken, enligt informanterna. En 

förskollärare uttrycker att hon därför måste göra kompromisser, vilket barnen 

är införsatta med enligt följande citat;  
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Ibland händer det att man blir inbjuden i leken. Barn är sympatiska för säger 

man att ”Jag behöver ett öra här borta också” så kan de säga ”Då kan du sitta 

härborta.” Så man är ju inte bara övervakare.  

  

En informant framhåller hur ett ökat krav på dokumentation och administrativt 

arbete tar tid ifrån pedagogen vilket gör att hon inte kan vara delaktig i leken i 

den utsträckning hon önskar och att det som hon uttrycker; ”börjar tippa åt fel 

ände”. Hon beskriver hur det i början av hennes yrkeskarriär som förskollärare 

för trettio år sedan, fanns mer tid till att finnas med i barnens lek än idag. I 

följande citat skildrar informanten hur hon dock väljer att prioritera att vara 

närvarande i barnens lek, vilket hon framhåller som det primära för att skapa en 

god kvalitet i verksamheten;  

  
Jag tänker inte sitta med skärmen bland barnen för de får så mycket delad tid 

ändå. Det är för barnen vi är här och då måste vi finnas med barnen! Så vad är det 

som är viktigt? Så nu har jag dragit i handbromsen. Det blir att man ska visa upp 

verksamheten och att man har kvalitet, fast jag vet att sitter jag med barnen så blir 

det också kvalitet. Man måste väga vad som vad är viktigast.  

  

Rollen som medlare  
Att inta rollen som medlare kopplar flera informanter till ett sätt att stötta leken 

när man observerat t.ex. en konflikt, säkerställa att barnen behandlar varandra 

väl samt att deltagande barn i en lek ska få någorlunda jämställda roller. 

Förskollärarna berättar om rollen som medlare, som ett sätt att agera medlekare 

med avsikten att stötta leken, med särskilt fokus på att förbättra samspelet 

mellan barnen. En förskollärare berättar att hon i en observerad lek som behöver 

stöttning ”skickar in” ett barn som hon vet är en ”fantastisk lekare”.   

  
Om vi märker att något inte fungerar då kan vi skicka in ett barn som är en 

fantastisk lekare som kan vara som en koordinator i leken. Vissa barn är ju så, en 

grupp kanske inte fungerar men så kommer det här barnet och plötsligt fungerar 

det! De hjälper till att styra upp och ser till att alla får komma till tals.  

  

I syfte att uppnå en ”fungerande ” lek beskriver samtliga förskollärare att de 

ibland måste stötta barnen i att reda ut konflikter. Ett par respondenter uttalar 

att de har ett medvetet förhållningssätt till konflikthantering som diskuteras 

återkommande i arbetslaget. Dessa informanter beskriver att för att barnen ska 

utveckla social kompetens i leken, behöver de också lära sig att reda ut tvister, 

helst på egen hand. En förskollärare uttrycker att hon alltid ”har ett öra med” 

för att lyssna hur barnen hanterar konflikter. När det är tvunget att blanda sig i 

och situationen inte löser sig, beskriver förskolläraren att de exempelvis 

uppmuntrar barnen till att kommunicera med varandra för att så småningom 

kunna lösa konflikter på egen hand vilket hon beskriver som viktigt inför 

framtiden. Följande citat exemplifierar hur förskolläraren skildrar hur hon 

agerar som medlare i en aktuell konflikt i leken;  
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Som igår…då var det två barn som bråkade om att vara samma riddare, då 

frågade jag; ”Kan man inte vara två då?” Genom att ställa frågor som får dem att 

reflektera kan de finna lösningar själv. Det ska man inte ta ifrån barnen. De 

besitter så mycket hypoteser som man kan locka fram med lite kluriga frågor.  

  

Följande citat belyser en återkommande beskrivning av att informanterna vill att 

leken ska fungera, och att det många gånger är konflikter mellan barnen som 

hindrar detta. Genom att arbeta som medlekare fokuserat på att medla kan 

sedan pedagogen lämna den "fungerande leken".  

  

Vi vill ju att leken ska fungera och det gör den oftast. Men gör den inte det då går 

vi ju in. Leken är ju bra på alla sätt. För bearbetning, utveckling och fantasi - det 

är så mycket som de lär sig i leken så vi vill ju att den ska fungera. Om den inte 

fungerar är de ju oftast så att de är arga på varandra, eller en vill göra något och 

ingen vill göra något. Då kan ju vi gå in; ” Men jag kan vara med, vad vill du hitta 

på”? Så plötsligt har man fem barn där som vill vara med. Då kan man ju få till en 

lek där och när den fungerar kan man gå därifrån.  

  

Som nämnts tidigare beskriver informanterna hur de rör sig mellan observation 

och interagerande för att stötta leken och få den att fungera. Interaktionen som 

medlekande/medlare anses vara ett bra sätt att stötta lekens utveckling. Följande 

informant skildrar hur hon går in i leken då barnen inte kan ta lekförhandlingen 

vidare och komma överens om rollfördelningen i leken;  

  

Vi tittar och lyssnar. Så fort det inte fungerar går vi in och är delaktiga i leken, för 

att de ska få till en lek. Det kan vara så att de leker doktor och båda vill vara 

doktor, ingen patient. Det kan vara en sån enkel sak. ”Jag är patient”! Så kan båda 

vara doktorer.   

  

Flera förskollärare lyfter fram att barnen tidigt måste lära sig turtagning i leken 

som en grund för att förstå vad som förväntas och krävs för att leken ska 

fungera, vilket ibland, som tidigare nämnts, innebär att förskolläraren intar 

rollen som medlekare. Detta kan enligt informanterna innebära att reda ut 

konflikter och medla för att barnen ska lära sig vad turtagning innebär. En 

förskollärare framhåller att både yngre och äldre barn kan behöva stöd med att 

förstå turtagningen vilket dock kan skilja sig åt beroende av ålder. Med yngre 

barn menar hon att turtagning kan var att samsas om olika leksaker;  

  
Oj då vilken fin spade du har! Den tar jag. Nähä, fick jag den inte? Då bankar jag 

dig i huvudet då!   

  

Med äldre barn framhåller förskolläraren att turtagning mer kan handla om att 

det visuella, att kunna förstå och tolka varandras känslor snarare än att turas om 

med materiella ting.  
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Rollen som inspiratör  
Rollen som inspiratör är uttalad hos flera förskollärare och yttrar sig både i att 

agera utifrån rollen som medlekare men med avsikten att ingjuta energi eller ge 

kraft till leken. Till skillnad från att enbart gå in som medlekare i en redan 

pågående lek så beskriver informanterna att de tar initiativ, startar en lek eller 

leder på ett mer uttalat sätt.  

  
Men sen kan man ju som pedagog gå in och starta upp en lek för att man märker 

som på eftermiddagarna att de är trötta, då kan jag starta upp en lek. Man kan 

komma in och vara haj till exempel och det är så härligt när de hänger på! Sen kan 

jag backa lite och sitter bredvid för att inte styr över utan är mer inspiratör och 

kan uppmuntra genom ord.  

  

Ytterligare ett citat visar hur en informant tar initiativ för att starta lekar och 

värdet av detta.  

  

En dag när det var nysnö slängde jag mig ner och gjorde snöänglar och barnen 

var chockade först sedan gjorde de likadant. Jag tror att vissa aldrig hade legat 

ner och kollat på himlen. Det är en form av att fantisera och vara inspiratör.   

  

Ovanstående förskollärare berättar hur hon tycker sig se en försämring i barns 

förmåga till att fantisera idag, gentemot ett tiotal år sedan och reflekterar kring 

att barnen ofta använder digital teknik idag hemmavid istället för att leka 

rollekar som förr. Hon framhåller att det därför är viktigt att barnen ges 

möjlighet till detta i förskolan. Informanten uttrycker vidare att hennes initiativ 

i rollen som inspiratör kan betyda att barnens fantasiförmåga stimuleras genom 

att pedagogerna i förskolan kan agera utifrån exempelvis en rollkaraktär;  

  

När vi jobbade med Pippitema kom en av pedagogerna utklädd när vi bakade 

pepparkakor och drog ner duken med alla saker på ”Vi måste baka på golvet- det 

går inte vid bordet”! […] Det främjar fantasin när vi vuxna också fantiserar.  

  

Informanten uttrycker att för att kunna inspirera barnen till lek krävs det att 

pedagogen är engagerad och verkligen tycker att det är roligt. Hon beskriver att 

inte alla pedagoger är bekväma med att fantisera och spela roller, vilket barnen 

då kan märka och effekten kan bli den motsatta.  

  

Rollen som lärare  
Att inta rollen som lärare beskriver informanterna som ett sätt att interagera i 

leken men målet att införliva ett ”lärande” i leken. Även här agerar 

förskolläraren delvis som medlekare, men med ett uttalat fokus att främja 

barnens kunskaper kring t.ex. begrepp. Detta sker exempelvis genom att ställa 

frågor till barnen medan leker pågår och påverka leken genom dialog. En 

förskollärare beskriver hur hon interagerar i leken och införlivar ett lärande 

genom att ställa utmanande frågor till barnen.  
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Men när man är med i den fria leken då försöker man ju haka på det de leker och 

försöker utmana dem vidare. […] De börjar kanske bygga med klossar eller grejer 

därinne… då kanske man frågar ”Vad vill du bygga?”, ”Vad tänker du bygga med 

för material?”, ”Vad ska den ha för form?”, Vad tänker du då?”, ”Vad behöver du 

för saker?”, ”Vad kan du använda för att få den rund där du vill?”, man flikar in.  

  

Flera informanter lyfter fram vikten av att finnas i leken för att se situationer för 

lärande, vilket också exemplifieras med följande utsaga;  

  
 Finns inte vi i leken kan vi inte se lärandesituationer, utan det gäller att vi är på 

hugget och hittar tillfällena: Om ni gör så här då, vad händer då?  

  

I följande citat beskriver en förskollärare hur anser att hon kan berika leken 

genom att föra in begrepp i sin roll som medlekare/lärare. Hon ger också uttryck 

för vikten av att interagera i leken även om den "fungerar".  

  

Jag menar det finns så många begrepp man kan få in i leken. Det finns så många 

situationer som kan bli lärande om bara pedagogerna finns där med barnen 

istället för att bara tänka ”Att de leker så fint där så jag behövs inte, jag vill inte 

störa den leken” Men ibland ska vi väl störa också och berika leken!   

  

Ett par informanter återger värdet av att interagera, även i fungerande lekar, för 

att stötta utifrån ett lärandeperspektiv. De anser att deras interaktion kan ge 

barnet möjligheter att reflektera, tillskansa sig nya kunskaper och andra 

perspektiv.  

  

Vi hade exempelvis några som skulle ut på picknick och skulle packa porslin. 

”Men kan man ha porslin i skogen, ska man inte ha plast?” sa jag då. Då blev det 

genast en reflektion hos det barnet som gick och bytte sedan packade vi upp 

picknicfilten i byggen. ”Vi kan ju inte lämna skräpet i skogen” sa jag när vi skulle 

packa ihop. Då fick vi med det här med hållbar utveckling. Man kan få in mycket 

om man bara tänker efter.  

  

Rollen som lärare framträder ur intervjumaterialet som en medlekande roll som 

inte endast avser att stötta leken utifrån att få den att fungera, utan att också 

berika den, genom att t.ex. arbeta med begrepp och att utmana barnens tankar 

och kognitiva förmåga. Ett par informanter återkommer till denna roll som 

viktig i relation till den fria leken.  

  

Rollen som organisatör  
Att inta rollen som organisatör belyser hur förskollärarna påverkar leken utan 

att alltid gå in som medlekare, utan att istället påverka strukturer, miljöer, tider 

och material som finns tillgängligt för barnen i leken. Rollen som organisatör, är 

likt några av de andra rollerna sammanfogade med viljan att stötta leken utifrån 

att exempelvis medla, inspirera eller införliva ett lärande i olika situationer, 

genom att indirekt påverka den.   
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Vi försöker bygga upp en så lockande miljö som möjligt även om resurserna är 

som de är […]. Men det är barnens rum och när de kommer in ska de kunna se 

”Här får jag vara och allt det här materialet är fritt för mig att använda”. Miljön 

ska vara så tillåtande och tillgänglig att barnen kan vara självständiga, kunna nå 

material och så. Sedan kan jag som pedagog vara som lite bränsle som är där och 

”tuttar” på barnet i leken eller aktiviteten, för att de ska stanna kvar där så det inte 

blir ett enda vandrande.  

  

Genom att styra och organisera upp genomtänkta miljöer kan förskolläraren 

därmed inta en roll mer i bakgrunden, för att kunna stötta när det behövs. Detta 

kan då enligt citatet ovan vara att få barnen att leka en koncentrerad, långvarig 

lek.   

  

Att planera miljöerna kan även innefatta ett lärande där barnen har möjlighet att 

lära sig olika ämneskunskaper enligt läroplanens intentioner, utan att 

pedagogen behöver delta i själva aktiviteten men likväl veta vad barnen lär sig 

i varje hörna eller aktivitet, enligt följande informants utsaga:   

  
Leken är ju fri att välja men vi har valt vad de har att välja på för vi har skapat 

miljöer och val utefter vad vi vill att de ska lära sig. Vi har ju språkhörnan och 

matematik men de väljer. För att det ska vara ett lustfyllt lärande. Matematik finns 

ju överallt, men vi har materialet kanske på ett ställe men det matematiska 

tänkandet är ju vi medvetna om hela tiden.  

  

Ytterligare en förskollärare uttrycker i likhet med detta att det är viktigt att 

organisera miljöerna så de passar ihop. Hon beskriver att läshörnan inte bör 

ligga bredvid ”byggen” då det kan slamra och störa de som läser utan att 

skrivhörnan ska finnas nära platsen där man läser. Hon menar att det 

underlättar det spontana lärandet då barnen för att vad hon beskriver, ska 

kunna sätta sig och skriva bokstäver om boken ger inspiration till det.   

  

Att organisera miljöerna beskrivs som viktigt i intervjuutsagorna för att barnen 

ska kunna leka koncentrerat och långvarigt samt på det sätt som avses med 

pedagogernas planering av miljöerna. Om barnen inte följer reglerna kring 

miljöerna och att föra saker emellan, menar följande informant att det kan skapa 

otrygghet för barnen.  

  
Om de vandrar emellan bara eller tar kaplastavar till dockvrån. Då måste man 

fråga sig vad de är de saknar, Är det bestick? Då måste vi tillföra det så de slipper 

föra saker emellan hela tiden för då blir det en otrygghet. Då är det en otydlig 

miljö! Var sak har sin plats.   

  

Sammanfattningsvis ger intervjuerna en bild av att förskollärarna ständigt rör 

sig över ett kontinuum av olika roller som främst utgår ifrån rollen som 

observatör med syfte att stötta barnens lek. Flera förskollärare uppger att de 

interagerar med barnen i rollen som medlekare om de uppfattar att leken inte 
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fungerar eller att barnen inte behandlar varandra väl. Andra skäl till att anta 

interagerande roller som lärare eller inspiratör är att berika leken genom att 

delta, utifrån att stötta leken och införliva nya begrepp.  

  

  

  

  

  

  

Diskussion  
I detta avsnitt kommer några av fynden i resultatet att lyftas fram och diskuteras 

utifrån studiens syfte och relevant litteratur och forskning. Studiens 

utgångspunkt var att synliggöra och analysera sex förskollärares uppfattningar 

om sin roll i relation till den fria leken. Diskussionen kommer att beröra olika 

perspektiv på lek och lärande, vikten av ramar och struktur, stöttandet av den 

fungerande leken och vikten av att delta i leken på barnens villkor. Avsnittet 

avslutas med förslag till fortsatt forskning.  

  

I resultatet framkommer att pedagogerna betraktar den fria leken samt deras roll 

i relation till den på olika sätt. I svaren kan det anas att begreppet fri lek inte är 

definitivt, och pedagogens enskilda uppfattning om begreppet påverkar deras 

beskrivning av fenomenet ”fri lek” i sig och vilka roller som intas i relation till 

detta fenomen. Den fria leken betraktas av vissa pedagoger som just ”fri”. Alltså 

relativt oreglerad och spontan, medan andra sammankopplar den med t.ex. den 

strukturerade leken eller aktiviteten, vilket beskrivs i resultatet genom 

exempelvis införandet av ”lekkort”. En förklaring till de skilda svaren kan alltså 

troligen kopplas till skillnader inom vad som pedagogerna egentligen avser med 

fri lek, vilket var öppet för informanterna att tolka och utgå ifrån i sina svar.  

  

Informanternas uppfattning om den fria leken kan möjligen påverka deras val 

av roll i relation till den. I resultatet nämns att pedagogerna, som oftast utgår 

ifrån rollen som observatör involverar sig i den fria leken med olika motivering 

och avsikter, vilket eventuellt kan kopplas till hur de ser på den fria leken i sig.  

I resultatet framkommer att informanterna dels gärna lämnar den fungerande 

leken ifred och endast går in vid ett observerat behov av stöttning medan det 

också finns förskollärare som aktivt interagerar för att berika leken, även om den 

fungerar, med motiveringen att inspirera eller förena leken med lärande. Detta 

kan eventuellt kopplas till det som Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson 

(2009) belyser med den dualistiska synen på lek och lärande, där pedagogerna 

interagerar i de planerade aktiviteterna men att det kring leken råder en ”hålla 

sig utanför diskurs”. De menar vidare att detta kan minska möjligheterna för att 

förena lek och lärande, vilket också återspeglar sig i resultatet, hos några av 

förskollärarna. Förskollärarna med detta synsätt motiverade sitt förhållningssätt 

utifrån att leken främst ska vara rolig och att leken måste få vara fri utan att 
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pedagogen arbetar för att införliva ett lärande. Andra pedagoger framhöll å 

andra siden vikten av att en kvalitativ förskola kräver engagemang hos dem som 

arbetar där och att leken utan interagerande kunde ses som något omodern och 

med lägre kvalitet.  

  

I resultatet framkommer alltså skillnader i synen på fri lek och uppfattningar 

kring roller och/eller motivationen bakom valet av roll de väljer i barnens lek. 

Øksnes (2011) är kritisk inför att se på leken som en arena för lärande och ser 

istället, likt några förskollärare i studien, att leken har ett egenvärde och inte ska 

vara medel får något annat. Hon poängterar att barn måste få vara barn under 

delar av dagen utan att vuxna försöker framtvinga ett lärande ur leken, med en 

farhåga att den då kan pedagogiseras. Lillemyr (2013) påpekar att dessa 

företeelser inte behöver stå i motsats till varandra och att pedagogernas kunskap 

kan förenas med barnens förmåga att vara ”i leken”. Detta ställer dock stora krav 

på lyhördhet, kunskap och respekt för att inte lekupplevelsen ska förstöras, 

menar Lillemyr. Detta sätt att bemöta leken återkommer genomgående i 

resultatet i beskrivningarna kring roller och särskilt kopplat till rollen som 

”medlekare”. Flera informanter beskriver det som ytterst viktigt att bemöta en 

pågående lek med försiktighet och att det är viktigt att bli inbjuden, för att 

bevara lekens harmoni. De redogör för att det krävs en  

”fingertoppskänsla” för hur varje leksituation ska bemötas som ställer krav på 

både erfarenhet och personlig lämplighet för yrket. Öhman (2011) uttrycker i 

likhet med informanternas svar, att varje leksituation är unik och att 

pedagogerna bör inneha erfarenhet och kunskap om hur varje lek bör bemötas 

för att interaktionen ska ses som positiv.   

  

Lillemyrs (2013) beskrivande av leken och lärandet utifrån ett helhetsperspektiv, 

även om de betraktas som skilda fenomen kan enligt Greve (2013) innebära 

dilemman för pedagogerna, vilket också återspeglas i resultatet. Greve 

framhåller att allt större krav på dokumentation och utvärdering för att i 

nyliberal anda, sträva mot en väl ansedd förskola med god kvalitet kan medföra 

en svårighet att delta i leken p g a administrativa krav och tidsbrist. Detta är 

något ett par förskollärare i studien framhåller, medan de poängterar att en god 

kvalitet finns i relationen med barnen, vilket beskrivs som en svårighet att 

balansera.  

  

Rollen som observatör framkom som en central utgångspunkt i pedagogernas 

vidare val av roll i relation till den fria leken. I resultatet framkommer ett 

ständigt växlande mellan observation och interagerande, även om motivation 

och val av roll skilde mellan pedagogerna. Samtliga pedagoger framhöll vikten 

av att finnas nära för att se behoven och möjligheterna till interaktion. I Aras 

(2015) observationsstudie lyftes pedagogernas viktiga roll i stöttningen av leken 

fram medan undersökningen istället visade att de oftast befann sig i rollen som 

observatörer eller sysslade med administrativa göromål, medan barnen lekte. 

Aras diskuterar om detta resultat kan bero på tidsbrist, pedagogernas 

förhållningssätt till leken eller bristande kunskap om hur deras roll kan påverka 
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leken. Hon framhåller att pedagoger behöver mer utbildning i hur de kan delta 

i och engagera sig i den fria leken och därmed förbättra lekens kvalitet. 

Informanternas utsagor i denna studie bör ses som just uppfattningar och 

återspeglar möjligen inte pedagogernas praktiska agerande, utifrån den bild 

som Aras (2015) beskriver.  Öhman (2011) belyser att en allt för passiv betraktare 

eller att pedagogen agerar som "säkerhetspolis" som endast ingriper vid 

konflikter kan vara negativt i relation till den fria leken. I resultatet framkommer 

att pedagogerna i viss mån beskriver sig som övervakare, samt att de anser att 

konflikthantering är en viktig del av att uppnå en "fungerande lek". Riskerna 

med detta enligt Öhman (2011) är att barnen inte får stöd att utveckla positiva 

anslutningsstrategier eller att bygga upp "lekvärldar". Hon uttrycker att vara allt 

för styrande, instruerande och avbryta störande lekar beskrivs som en negativ 

inblandning av pedagogen. Knutsdotter Olofsson (2007) belyser också att 

ointresserade pedagoger som endast interagerar i samband med konflikter kan 

få negativa konsekvenser för barnens möjligheter i den fria leken. Informanterna 

i resultatet framhåller dock att de har goda avsikter med att hålla sig nära och 

observera leken, men det kan finnas anledning att ha i åtanke att detta i 

praktiken kan yttra sig som en negativ inblandning av pedagogerna, även om 

det motsatta framträder och beskrivs, ur det analyserade resultatet. Liknande 

reflektioner är dock något som också framkommer i resultatet, där det möjligen 

går att utläsa synen på en passiv och oengagerad observationsroll som något 

omodernt och negativt.  

  

I resultatet nämns strukturerande åtgärder i relation till leken, som delvis något 

positivt. En informant ger exempel på hur allt för mycket frihet och val stressar 

barnen. Flera pedagoger uppger också att de stöttar leken utifrån att den ska 

"fungera". Gannerud och Rönnerman (2006) samt Tullgren (2004) belyser, i 

likhet med detta, pedagogens strävan efter "den goda leken". En fungerande lek 

kan innebära att barnen är koncentrerade, har ett kreativt utvecklat lektema och 

att leken pågår länge tillsammans med andra barn (a.a.). Gannerud och 

Rönnerman (2006) beskriver från sin studie att ensamlek och upprepade lekar 

var mindre välkommet av förskollärarna och att de därför plockade bort t.ex. 

material som användes för ofta. I resultatet framkommer exempel på att 

pedagogerna, med vad som kan antas är goda avsikter, gör liknande 

interventioner genom att aktivt förändra barnens tillgång till material eller att 

påverka genom att förändra konstellationer av lekande barn. Detta beskrivs 

exempelvis av en förskollärare som redogör för att de medvetet ”smyger” undan 

lekkort de inte vill att barnen ska välja. Vidare framträder beskrivningar i 

resultatet där informanterna medvetet styr barnen mot nya eller andra 

aktiviteter än vad barnen föredrar, med motiveringen att barnen bör ”utmanas” 

för att upptäcka nya intressen. En medveten reflektion kring just detta 

framkommer hos en förskollärare som menar att det är en tunn skiljelinje mellan 

att ”utmana” eller ”utsätta”. Löfdahl (2007) förklarar denna styrning som en 

förändrad syn på barnet som kompetent, vilket innebär att de bör främja barnens 

självständighet och inflytande samtidigt som pedagogerna är ansvariga för 
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verksamhetens innehåll. Detta kan i sin tur resultera i en indirekt välvillig 

styrning, vilket kan visa sig genom leken.  

  

Hakkarainen, Brèdikytè, Jakkula och Munter (2013) skildrar hur pedagogerna 

kan förbättra lekens kvalitet och utveckla den tillsammans med barnen genom 

att delta i leken, vilket i relation till denna studies resultat får ses som att anta de 

olika nyanserna av rollen som medlekare. De fann att övergången från att 

observera till att interagera måste ske utifrån engagemang, intresse och med 

barnens intentioner i fokus. Hakkarainen et al. redogör för hur pedagogens 

följsamhet utifrån barnen intentioner är sedan avgörande för en "lyckad" 

interaktion, vilket kan stötta leken. I likhet med detta beskriver informanterna i 

denna studie att rollen som medlekare bygger på lyhördhet och respekt för den 

pågående leken, vilket påbörjas i rollen som observatör. I resultatet 

framkommer alltså bilden av en aktiv observatörsroll, som innebär att leta efter 

tillfällen att interagera efter behov eller möjlighet att berika leken, även om det 

är svårt att styrka hur detta faktiskt förhåller sig i praktiken, vilket är bättre 

lämpat för t.ex. en observationsstudie.   

  

Flera informanter uppgav att de stöttade leken genom att ta rollen som 

medlekare eller medlare då de såg att barnen inte samarbetar eller behandlar 

varandra väl. Enligt Wood (2014) innebär den fria leken i förskolan att 

pedagogerna har ett ansvar enligt läroplanens riktlinjer vilket innebär att barnen 

aldrig kan vara helt fria i leken utan måste följa sociala normer och värderingar. 

Att förhindra exkluderingar i leken är pedagogernas ansvar enligt Öhman (2011) 

vilket informanterna i studien samstämmigt menar är en av de viktigaste 

anledningarna till att delta i barns lek. Resultatet beskriver hur förskollärarna 

beskriver att en del barn kan behöva särskilt stöd i leken för att utveckla vad 

Knutsdotter Olofsson (2009) benämner som de sociala lekkoderna, turtagning, 

ömsesidighet och samförstånd. Informanterna betonar vikten av att barnen 

tillägnar sig denna kompetens och att de behöver finnas med för att stötta 

barnens lekutveckling och arbeta för att förebygga uteslutningar.  

  

Avslutande reflektioner  
Sammanfattningsvis belyser denna studie att dessa sex deltagare har något olika 

uppfattningar kring begreppet fri lek och rollerna i relation till den, även om 

många gemensamma hållpunkter också finns. Synen på den fria leken rör sig 

från att inkludera relativt styrda aktiviteter till att också innefatta lek där det 

finns ett uttalat syfte att inte styra. I intervjuerna framkommer både en dualistisk 

och helhetssyn kring lek och lärande vilket också påverkar pedagogernas 

uppfattningar om vilken roll de intar i relation till den fria leken. Relativt 

samstämmigt framhåller informanterna behovet av att observera och finnas nära 

men väljer möjligen interagerande roller utifrån vilket synsätt som finns kring 

barns fria lek. Vid interaktion så framkommer en bild av att göra detta med 

intentioner av följsamhet och respekt. Väl i en interagerande roll så valde 

informanterna vidare att agera utifrån att antingen stötta leken genom att få den 
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att fungera och sedan dra sig tillbaka eller att berika, genom lärande eller 

inspiration. Denna studie indikerar således att sambandet mellan pedagogers 

uppfattningar kring fri lek påverkar deras roll i relation till den. Det kan även 

antas att pedagogernas observation och interaktion påverkar lekens innehåll och 

är en form av makt och styrning likt Tullgrens (2004) beskrivning. Enligt 

Tullgren sker denna styrning med välvilja, för att forma framtida goda 

samhällsmedborgare men likväl kan det ses som viktigt att framhålla betydelsen 

av ett medvetet förhållningssätt till hur pedagogens roll i barns lek kan påverka 

interaktionen och barns möjligheter till att vara ”fria” i leken.  

  

Förslag till fortsatt forskning  
I denna studie återkom förskollärarna genomgående i studien till uttrycket  

”den fungerande leken”. Tullgren (2004) framhåller att vad barnen leker i 

förskolan, att de leker samt hur de leker styrs genom pedagogernas välvilliga 

inställning och enligt sociala normer mot vad som anses vara, en ”fungerande 

lek”. Att närmare granska vilka lekar som anses vara önskvärda eller inte i 

förskolan kan vara viktigt att lyfta, ur förslagsvis barnens perspektiv, för att 

synliggöra hur olika diskurser som tas för givna kan ta sig uttryck och påverka 

barns lek.  

  

Vidare lyfter denna undersökning förskollärarnas uppfattningar om sin roll i 

den fria leken. Som tidigare nämnts kan det vara angeläget att göra en studie 

som inbegriper både observationsstudier och intervjuer med förskollärarna för 

att få en djupare förståelse för både intentionerna bakom, samt det praktiska 

agerandet ter sig i realiteten. Att exempelvis göra observationsstudier som 

underlag för intervjuer med pedagogerna kan möjligen ge ett annat och mer 

tillförlitligt resultat, än endast intervjuer.  

  

Litteraturen och tidigare forskning i uppsatsens bakgrund berör hur en ökad 

betoning på lärande i nyare styrdokument möjligen kan ske på bekostnad av 

barns möjligheter till fri, eller spontan lek, i förskolan. Denna uppsats har syftat 

till att belysa pedagogens roll i den fria leken, men det kan möjligen vara 

intressant att djupare analysera hur en ökad fokusering på lärande påverkar den 

fria leken och dess utrymme i verksamheten.  

  

Tack!  
Till sist vill jag tacka alla förskollärare som valde att delta i min studie och delade 

med sig så frikostigt av sina tankar och erfarenheter. Jag vill också tacka min 

handledare Håkan Karlsson för att han varit mitt bollplank under 

uppsatsskrivningen. Avslutningsvis vill jag tacka min underbara familj och 

mina söner för att ni varit mitt stöd och min motivation under alla studieår. Nu, 

Charlie och Lowe, är datorn ledig!  
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BILAGA 1: Intervjuguide  
  

(Bakgrundsfrågor: utbildning, verksamma år, ålder på barnen på 

avdelningen)  
  

o Kan du beskriva hur du uppfattar ”fri lek”? Vad innebär det 

för dig?  

o Hur ser du på din egen roll i relation till barns fria lek? o 

Vad påverkar valet av den roll du väljer att inta? o Vad 

innebär det för dig att delta i barns lek?   

o Vilka förutsättningar behövs för att delta i barns lek?  

o Kan du se några hinder för att delta i barns lek? o Finns det 

tillfällen då det är viktigt att delta i barns lek? o Finns det 

tillfällen då man inte bör delta i barns lek?   

  

  

Följdfrågor: Kan du ge konkreta exempel? Berätta mer! Hur menar du då?  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

  

  

  

     BILAGA 2: Missiv   
  

Hej!  

  

Jag heter Viktoria Ersson och läser till förskollärare på Mittuniversitetet i 

Sundsvall. Jag har precis påbörjat min sista termin och det har nu blivit dags för 

mitt examensarbete. Jag har valt att skriva om pedagogens roll i den fria leken i 

förskolan.   

  

Syftet med min uppsats är att synliggöra och analysera förskollärares 

uppfattningar om sin roll i den fria leken. Jag avser således att göra intervjuer 

med verksamma pedagoger som underlag för mitt arbete och söker nu 

förskollärare som kan tänka sig att delta i min studie. Jag vänder mig till dig som 

förskolechef i första hand med denna information med en förhoppning om att 

du ger ditt samtycke till studien och att jag går vidare med förfrågningar om 

deltagande, till förskollärare på förskolan.  

  

Min studie utgår från Vetenskapsrådets etiska principer för forskning. Detta 

innebär exempelvis att deltagandet är frivilligt och att pedagogerna därmed kan 

avbryta intervjun och sitt deltagande om de så önskar. Deltagandet kommer 

också att behandlas konfidentiellt vilket innebär att namn på individer, 

förskolan eller detaljer som kan vara igenkännande inte kommer att användas. 

Jag vill också upplysa om att materialet endast kommer att användas för min 

uppsats och inte i något vidare syfte.  

  

Jag tänker mig att intervjuerna bör äga rum mellan vecka X - X, beroende på hur 

det passar er verksamhet. Intervjuerna kan möjligtvis ta ca en timme i anspråk.  

  

Jag avser att kontakta dig telefonledes på måndagen den XXX för ett eventuellt 

godkännande om att få genomföra studien på er förskola och i sådant fall 

närmare diskutera tid och plats.  

  

Kontakta mig gärna om ni har frågor eller undrar över något!  

  

Med vänlig hälsning  



 

Viktoria Ersson 

xxxxx_xxxxx@xxxxx.xxx  

 O76-XXXXXXX  

  


