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 Abstrakt 
Vår nyfikenhet kring fenomenet fri lek väcktes då vi under våra 

verksamhetsförlagda perioder (VFU) haft liknande upplevelser om hur 

pedagoger avbryter barns lek till förmån för mer styrda aktiviteter. Vilken 

plats har den fria leken fått i och med läroplanens intåg i förskolorna med sin 

ämnesdidaktik? Är leken numer något som förpassats till något som sker 

mellan de rutinmässiga och styrda aktiviteterna? Syftet med vår studie var att 

få åtta förskollärares uppfattningar av fri lek i förskolan. Vårt tillvägagångsätt 

för att få reda på detta var att använda oss av en kvalitativ ansats med 

semistrukturerade intervjuer. Intervjuformen användes främst för att låta 

undersökningspersonernas personliga intresse styra vilken riktning intervjun 

tog. Vi delade sedan upp vårt empirimaterial utefter kategorier. Resultaten 

visade på flera olikheter men mestadels likheter i hur förskollärarna 

uppfattade fri lek i förskolan. Fri lek sågs som otroligt viktig av 

intervjupersonerna. Ett mönster vi upptäckte genom vår bearbetning av våra 

intervjuer var att alla åtta förskollärare fann att den fria leken var styrd. 

Styrningen kom till uttryck på olika sätt vare sig det var att barnen arbetade 

med sig själva, schemamässiga rutiner på förskolan, pedagoger som deltog i 

barns lek för att antingen leka in dem i leken eller styra upp lekarna. 

 

Nyckelord: Fri lek, styrd lek, Fröbel, pedagoger, lärande. 
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 Inledning  
Lillemyr (2002) förespråkar att barnens lek bör ses som ett centralt område i 

förskolepedagogiken. Men hur ofta leken blir till en aktivitet i barns vardag på 

förskolan, beror helt på pedagogens förhållningssätt och pedagogiska 

grundsyn på lekens egenvärde. Detta får sedan betydelse för hur avgörande 

del leken får i den pedagogiska praktiken. I leken prövar barnen sig fram, får 

erfarenheter, lär känna sig själva och leken fungerar som utvecklande och 

socialiserande inför framtiden. Leken sammanfattas som en del av 

barnkulturen. Pedagogens roll i barns lek har förändrats enligt Lillemyr från 

att ha haft en mer tillbakadragen roll till att vara mer aktiv i barngruppen som 

pedagogerna är idag. Pedagogen måste vara ” här och nu”, ha en utmanande 

karaktär och se till alla barn och utmana samt stödja dem. 

  

Doverborg, Pramling och Pramling Samuelsson (2013) diskuterar hur 

införandet av en mer innehållsfokuserad läroplan i förskolan leder till att 

barnen ska erövra sig ämneskunskaper inom allt fler ämnen som exempelvis 

naturvetenskap och teknik. Enligt läroplanen är det förskollärarens ansvar att 

barnen lär sig detta. En bild författarna även lyfter fram är den traditionsenliga 

bilden av lek och en mer temainriktad verksamhet. Detta tillsammans med 

läroplanens mål visar på en verksamhet som å ena sidan ska bevaras, å andra 

sidan förändras. Leken i sig ges mycket liten plats i läroplanen men med 

lärandet som påföljd framhålls det som något som ska prägla förskolemiljön. 

Förskolans läroplan (Skolverket, 2010) beskriver hur en inspirerande, trygg och 

utmanande lekmiljö leder till att barn via lek utvecklar kunskap, fantasi, 

kommunikation och bearbetar känslor och erfarenheter. Läroplanen kräver en 

förskollärare med ett engagerande förhållningssätt som stärker barngruppen 

och det enskilda barnet.  

 

Andersson (2014,april) beskriver hur många förskollärare har svårt att hitta tid 

för lek när mycket annat ska hinnas med under dagarna, inte minst sedan det 

lagts större vikt vid lärandet och undervisningen i den omgjorda läroplanen. 

Ordet lek nämns exempelvis 12 gånger i läroplanen jämfört med lärandet som 

nämns 49 gånger. Öhman (2011) beskriver liknande Andersson (2014,april) att 

många pedagoger vet vad leken ger barnen men att pedagogerna slits mellan 

vad och hur barnen ska lära sig och förlorar tilliten till lekens betydelse.  

 

Mot våra erfarenheter efter verksamhetsförlagda utbildningar och 

vikarierande inom förskolan anser vi att det är intressant att få verksamma 

förskollärares uppfattningar om fri lek i förskolan.  Detta därför att vi upplevt 

att den fria leken inte tycks existera i förskolan och att leken istället verkar 

förekomma mellan de rutinmässiga och styrda aktiviteterna. 
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 Bakgrund 
I det här kapitlet beskrivs det hur forskare ser på barns lek. Vidare beskrivs 

hur pedagogers förhållningssätt gentemot fri lek kan se ut. Fri lek och hur den 

blir styrd lek förklaras närmare. 

 

Vad är lek? 

Pramling Samuelsson och Sheridan (2006) beskriver hur lek och lärande går in 

i varandra då barnet utforskar sin omvärld, får erfarenheter och utvecklas 

socialt, motoriskt och intellektuellt. Leken är något där barnen får använda sin 

fantasi och inlevelseförmåga. Sandberg (2008) belyser olikheter i leken förr och 

nu. Den största skillnaden är det ökade medieutbudet och att leken blivit 

alltmer styrd och begränsad i förskolan. Roller utifrån medias värld har förr 

som nu varit populära lekar men nackdelen med dagens stora medieutbud är 

att barnen har svårt att känna igen de olika rollkaraktärerna och det försvårar 

lekarna som leks och reglerna i dem. Tv och en ökad dataanvändning i 

hemmen leder till att figurerna och leksakerna till spelen och filmer ingår i 

alltfler lekar och tidigare generationers utelek har förändrats. Karaktärerna 

idag är mer stereotypa och lekrollerna könsbundna. Flickorna ägnar sig åt 

utseende och prinsesslekar medan pojkarna är superhjältar som slåss mot det 

onda, där flera av lekarna mynnar ut i våldsamma handlingar. Pedagoger ser 

på barns lek på två sätt. Antingen det idealiserande förhållningssättet då 

barnens lekar ställs mot de lekar man idealiserar från sin egen barndom eller 

det pragmatiska förhållningssättet där man ser leken som något föränderligt 

över tid och kultur med olika förutsättningar och möjligheter. Det är lätt för 

pedagoger att bli lekocentriska och bedöma lekarna utefter lekarna i sin egen 

barndom (Sandberg, 2008; Öhman, 2011). Øksnes (2011) lämnar en annan bild 

på lek, där leken handlar om att barnen upplever den karnevaliska 

stämningen. Den går ut på att barnen inte bestämmer över leken utan att leken 

bestämmer över dem. Karnevaliska dimensionen belyser hur barnen driver 

med vuxenvärlden och gör narr av vuxnas regler och bestämmelser. 

 

Lillemyr (2013) beskriver att barnen leker för att de helt enkelt tycker det roligt. 

Det är i leken som barnen har möjlighet att bearbeta saker de upplevt och 

använda sin levda kunskap, det som barnen tror eller anar samtidigt som de 

använder fantasi och kreativitet. Vidare menar författaren ur en pedagogisk 

synvinkel är leken en speciell situation när det kommer till barns engagemang 

och inre intressen. Knutsdotter Olofsson (2003) har en liknande tanke om lek 

och dess betydelse för barn. Författaren menar att lek är barnens sätt att 

hantera livet och skapa förståelse för världen och att lek leder till bra 

kamratskap och utveckling på de flesta områden. Leken, menar Knutsdotter 

Olofsson, är något där barnen utvecklar ett prospektivt minne och provar ut 

vad de skulle kunna bli. Barnen leker också ut det som är farligt och förbjudet i 

leken då de vet att leken är på låtsas och känner sig trygga.  
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Fri lek i förskolan 

Lindqvist (2002) beskriver hur Fröbels tankar kring den fria leken i förskolan 

lever kvar än idag, om än något romantiserade. Fröbel (år 1782-1852) ses inom 

det pedagogiska området som grundaren till den fria leken. Enligt Fröbel 

ansågs barnen erbjuda de vuxna vidare utveckling och att de vuxna ska lära av 

barnen och inte tvärtom (Johansson, 1995). Med ett liknande synsätt lyfter 

Lindqvist (2002) sina tankar kring fri lek där författaren betonar att fri lek i 

förskolan ses som ett pedagogiskt verktyg där barnen utvecklas framåt oavsett 

vuxen inverkan. Leken beskrivs som fri och på lika villkor mellan barnen, 

medan makt i barns lek visar sig på andra sätt. Leken är för barnen värdefull 

och barnen står upp för sin rätt att leka.  

 

Lindqvist (2002) betonar att barn upplever att i leken är alla med tillsammans 

och bestämmer. Det är viktigt att det råder gemensamma regler och turtagning 

barnen emellan. Tullgren (2003) visar en annan bild av den fria leken genom 

sin studie som utgår från Foucaults maktanalys där styrning går ut på att 

forma och reglera människors handlingar. I den fria leken enligt Tullgren är 

barnen fria från vuxenstyrning och får själva bestämma lekhändelser utifrån 

sina erfarenheter. Men den fria leken har sina gränser och barnen lär sig tidigt 

vilket lekinnehåll som uppskattas av pedagogerna. Barnen påverkas av 

pedagogernas åsikter om att de ska leka de utvecklande och goda lekarna.  

Barnens fria lek ses som förberedelser inför det kommande vuxenlivet och det 

krav som kommer ställas på dem. Tullgren betonar hur pedagoger skapar 

frirum där barnen får stänga in sig och leka fritt, en plats där barnen förpassas 

och får leka mer högljudda lekar som inte passar sig ute i verksamheten.   

Styrd lek i förskolan 

Tullgren (2003) redogör i sin avhandling för vuxenstyrning och pedagogisk 

styrning av barns lek i förskolan. Leken i sig förklaras som normaliserad där 

barnen måste leva upp till att leka den goda leken. Leken leder i sin tur till 

lärande, utveckling och social kompetens. Detta kan utebli på grund av att en 

del barn står observerande, passiva och iakttagande vid sidan av andras lek, 

alternativt leker en alltför stereotyp lek. Dessa lekar avbryts då av pedagoger 

som ska leka in barnen i en bestämd lekaktivitet. Tullgren beskriver hur leken 

kan delas in i tre kategorier. Dessa kategorier är hur barn aktiveras av 

pedagoger in till styrda lekar och aktiviteter, hur pedagoger avbryter barns 

lekar som inte passar in i förskolans normer som fina, nyttiga lekar och den 

sistnämnda kategorin handlar om hur barnen leker utefter gemensamma 

lekregler som finns i förskolan. Författaren förtydligar hur inneslutande och 

uteslutande tekniker ser ut i verksamheten. Pedagogerna använder sig av 

inneslutande tekniker för att lyfta fram vad som anses vara ett önskvärt 

beteende hos barnen med beröm och positiv uppmärksamhet. De uteslutande 

faktorerna fungerar åt motsatt riktning där barn som leker lekar av icke 

önskvärd karaktär hängs ut inför barngruppen och får tillrättavisningar. 

Eriksson Bergström (2013) beskriver vidare i sin avhandling hur barnens fria 
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lek blir underkastad förskolans normer och regler med de planerade 

aktiviteterna som utgör förskolans vardag. Förskolemiljön och dess material 

sänder ut olika handlingserbjudanden, vilket leder till att barnen blir styrda 

och inte kan leka fritt (Eriksson Bergström, 2013).  

 

Öhman (2011) beskriver hur de styrda aktiviteterna som pedagogerna 

anordnar i förskolans verksamhet inte tillåter barnen att gå djupare in i ett 

lektillstånd. Barns djupare lek utförs istället då barnen kommit hem för dagen, 

där de får leka ifred utan att bli avbrutna. På föräldrars fråga om vad de lekt 

under sin dag svarar barn vanligtvis att de bara ritat, pysslat och att ingen tid 

funnits till den egna leken. Författaren beskriver hur ett passivt 

förhållningssätt och pedagogernas syn på lek påverkar barns lek i negativ 

mening då barns lek tenderar att bli upprepande, kortvarig och i samma tema. 

Barn behöver en aktiv vuxen för att komma vidare i leken och få en djupare 

och mer meningsfull lek. Öhman betonar en försiktighet med att träda in i 

barns lek då det kan finnas en risk att som pedagog övertolka barns lek och 

föra in leken mot lärande situationer och på så sätt förstöra lekens egen 

process. Lindqvist (1996) beskriver hur ett gestaltande arbetssätt, en så kallad 

lekpedagogik låter barn och pedagoger mötas på ett annorlunda sätt. Genom 

dramatisering av teman och berättelser får barnen bearbeta känslor och olika 

roller tillsammans genom kultur. Teman som behandlas är exempelvis rädsla 

och ensamhet. Grundtanken i denna pedagogik är bland annat att barnen får 

skapa nya meningssammanhang istället för att endast förvärva de kunskaper 

som ska läras in.  

Pedagogers deltagande i lek 

Lillemyr (2013) framhåller att när det kommer till lek i det pedagogiska arbetet 

krävs det att pedagogerna inte tar lättvindigt på barnens lek utan använder de 

pedagogiska möjligheterna av leken till fostran, av endera föräldrarna i 

hemmet eller av pedagogerna i förskolan. Lillemyr betonar att pedagoger bör 

visa respekt för barns lek och lekvärldar och om interaktion i barnens lek sker, 

ska det vara efter barnens förutsättningar och regler. Den pedagogiska 

grundsynen och de grundläggande tankarna pedagogen har om barn och lek 

är avgörande för hur pedagogen går in i deras lek. Liknande tankar 

förespråkar även Johansson och Pramling (2007) som beskriver att innan 

interaktion i barns lek krävs observationer om vad och hur barnen leker. 

Författarna lyfter fram i sin studie om tre former av samspel mellan barn och 

pedagoger gällande inträde till barns lek. Den explorativa, den berättande och 

den formbundna. I det explorativa samspelet ges barnen kontrollen. 

 

Lillemyr (2013) belyser att inom det psykoanalytiska området har det varit 

vanligt att varna för inblandning i barns lek. Detta på grund av att barnen har 

rätt till att ha leken ifred för att bearbeta dispyter, rädslor och frustration och 

därmed rena sig genom leken. Finns det en väl fungerande kontakt med 

barngruppen går interaktion in till barnens lek bra. Det har visat sig att de 

äldre barnen i större utsträckning än de mindre barnen bjuder in de vuxna till 



  

 

5 

 

lek (Lillemyr, 2013). Denna psykoanalytiska ansats bildar ofta grunden till ett 

utvecklingspedagogiskt sätt att se på barns lek.  

 

Knutsdotter Olofsson (1991) beskriver förutsättningar med en pedagog för att 

fördjupa små barns lek och lära dem låtsaslekar. Om pedagogen inte engagerar 

sig i barnens lek, då lär sig barnen varken leksignaler eller känna respekt vare 

sig för egna eller andras lekar. Lindkvist (1996) talar om leken på två sätt, dels 

den fria leken utifrån Fröbels pedagogik som lever kvar i förskolorna än idag, 

men också den styrda leken som den vuxne styr över. Bägge alternativen anser 

författaren vara rådande i förskolorna idag. Lindkvist (2002) förklarar hur en 

dubbelnatur utvecklas då pedagogen får tillträde in till barns lekvärld. 

Pedagogen är både ”fröken” och en rollkaraktär på samma gång. Då 

pedagoger ingriper i barns lek i ett för tidigt stadium, skadas något i barnens 

lek. Barnen behöver själva få en chans att lära sig lösa konflikter som kan 

uppstå, misstag som kan ske i leken, förhandlingar i leken som får fel utgång 

utan att en pedagog direkt rättar dem och avbryter deras lek (Öhman, 2011). 

Detta kan även jämföras med det som Johansson och Pramling Samuelsson 

(2006) lyfter fram i sin studie om hur pedagoger ger barnen kontroll över sina 

lekar samtidigt som pedagogerna deltar i lekarna och frågar om lekens 

innehåll och ger vidare förslag till lekens utveckling. Öhmans (2011) 

sammanfattande tankar kring hur en pedagog går in i barns lek är att först 

göra noggranna observationer, sedan inta barnets perspektiv om hur barnet 

uppfattar leken för att slutligen gå igenom vad leken innebär för barnen. 

 

Hon visar vad lek är, hur man kan leka och vad man kan leka, 

oavsett vilken ålder barnen är i och vilket tema de arbetar med. 

Hon bjuder sina barn på magiska stunder och lekfulla samspel och 

låter sig inviteras i de lekar barnen startar (Öhman,2011, s.10). 

 

Öhman (2011) framhåller att det finns barn som inte förstått lekkoderna och de 

barnen behöver extra stöd av en pedagog för att lära sig dessa. Leken behövs 

för att barnen ska få en inre ordning i en annars för dem komplicerad värld. De 

barn som inte leker har i regel lägre självkänsla och saknar motivation. En del 

barn har även gått igenom trauman som sorg, separation och känner 

otrygghet. För att stödja barnens lekutveckling hjälper pedagogen barnet att 

leka från grunden och tränar leksignaler, regellek, konstruktionslek. Nästa steg 

är att bjuda in barnet in i en mindre barngrupp där det råder ett positivt 

lekklimat. 

Barnens lek i inne- och utomhusmiljö  

Øksnes (2011) betonar hur barns fria tid och lek har blivit organiserad efter 

stränga regler, utefter schemalagda rutiner, instruktioner och undervisning. 

Men vid närmare observationer upptäckte författaren att barn ständigt fann 

”alternativa flyktvägar” bort från uppsatta regler. Liknande uttrycker även 

Tullgren (2003) då barnen ser igenom pedagogers osynliga styrning och 

anpassar sig efter detta. Sandberg (2008) beskriver hur barns lek i inne- och 

utomhusmiljöer och deras sociala samspel tillsammans med andra barn och 
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vuxna utgör grunden för den fysiska och psykiska miljön för barns lärande och 

utveckling. Då barnen vill dra sig undan vuxen kontroll till sina egen hemliga 

lekvärldar och leka i smyg, brukar kojor, hallen, lekstugor och skogen vara 

populära. Barnens hemliga lekvärldar beskrivs som ett pedagogiskt fenomen 

och än idag saknas forskning om hur viktiga barns hemliga lekvärldar är för 

deras utveckling. Eriksson Bergström (2013) lyfter fram Hakkarainens (1998) 

tankar gällande den fria leken genom att pedagogerna utformar specifika 

miljöer för lek ur ett lärande och utvecklingsperspektiv. Dessa miljöer är tänkta 

att stimulera och bjuda in till berikande lekar. Om barnen sedan ändrar i de 

planerade miljöerna så att det bättre anpassas efter dem och vad de själva vill 

leka kan det enligt Hakkarainen ses som ett fysiskt och socialt överskridande 

av gränser framtagna av pedagogerna.  

Barnperspektiv eller barns perspektiv? 

Sandberg (2008) betonar att i förskolans pedagogiska verksamhet talas det om 

att utgå från barns perspektiv eller från ett barnperspektiv. I förskolan sker det 

dagligen en växelverkan mellan dessa två perspektiv. Det talas om att barnen 

ses som ”human beings” eller ”human becomings” där ”human beings” 

beskriver barn som kompetenta och aktiva medskapande av sin vardag. 

”Human becomings” jämförs med barnperspektivet där barnen kategoriseras 

in i fack efter sin ålder och ses som tomma blad där pedagogerna fyller dem 

med kunskap. Den pedagogiska verksamheten utformas utefter pedagogernas 

egen syn på barn och leder i sin tur till hur barnen ser på sig själva. Pramling 

och Sheridan (2006) lyfter liksom Sandberg (2008) fram hur pedagoger tar sig 

an ett barns perspektiv för se och förstå världen sett utifrån deras ögon. Det 

handlar också om att förstå barnets känslomässiga omvärld. Barnperspektivet 

kommer in då förskolans uppdrag ska fullföljas med utvärdering, 

dokumentation och uppföljning för att möta barnen i deras utveckling och 

lärande. Johansson (2003) belyser i sin avhandling ett problem med barns 

perspektiv. Då pedagoger ser sin pedagogiska verksamhet utifrån barns 

perspektiv medföljer också ett stort ansvar för hur och på vilket sätt barnens 

intentioner och önskemål ska lyftas fram och förstås.  

Lek mot lärande 

Pramling Samuelsson och Sheridan (2006) belyser att ett tematiskt arbetssätt 

genomsyrar förskolans verksamhet. Under temaarbetets gång är det inte 

innehållet i sig som är det viktiga utan vilka färdigheter och kunskaper barnet 

utvecklar. Temat bearbetas genom lek och skapande då det är genom leken 

barnen har chans att prova hypoteser och ställa dem mot varandra. Barnen lär 

sig genom att vara tillsammans med andra, iaktta hur ett annat barn gör och 

genom att själv pröva sig fram. Leken och lärandet hör till två olika 

dimensioner som möts och överlappar varandra (Pramling Samuelsson & 

Sheridan, 2006; Doverborg, Pramling & Pramling Samuelsson, 2013). 
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 Syfte  
Syfte  

Syftet med denna uppsats var att undersöka verksamma förskollärares 

uppfattningar av fri lek i förskolan.  
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 Metod 
I metodavsnittet förklaras val av kvalitativ metod, intervju, fenomenografisk 

metod och ansats, genomförande och urval, analys och tolkning, reliabilitet, 

validitet och generaliserbarhet och slutligen etiska överväganden. 

Fenomenografisk metod och ansats 

Vi har gjort en kvalitativ studie med fenomenografisk ansats då metoden för 

att besvara syftet med studien är att få åtta förskollärares uppfattningar av fri 

lek i förskolan. Den fenomenografiska forskningen utgår från att alla 

människor är olika och så även deras tankar (Starrin & Svensson, 1994). 

Fenomenografins utgångspunkt enligt Larsson (1986) innebär att 

forskningsobjektet är andra ordningens perspektiv, det vill säga hur 

omvärlden visar sig för människor. Första ordningens perspektiv betonar 

däremot hur fakta kan observeras utifrån världen. Den empiriska grunden 

utgörs först och främst av intervjuer där det är eftersträvansvärt att få fram 

variationer i skilda sätt att uppfatta ett fenomen. De variationer som sedan 

framkommer kategoriseras efter innehållet. För att få fram dessa krävs det 

enligt Larsson upprepad genomgång av intervjuerna både enskilt och via en 

gemensam reflektion. Den noggranna läsningen och reflektionerna av 

intervjuerna gör att förståelsen för det insamlade empirimaterialet djupnar. 

Beskrivningskategorierna som uppstår är knutna till det specifika innehållet 

som framkommit och representerar grundläggande skillnader i sätt att 

uppfatta något. Det vill säga uppfattningsnivån. Den kritik som avser 

fenomenografin är bland annat att den är på en kollektiv nivå och inte på den 

individuella.  

Urval 

Vi använde oss främst av bekvämlighetsurval (Bryman, 2011) vilket innebar att 

vi kontaktade förskolor i Sundsvall där vi hade ett kontaktnät sedan tidigare. I 

en fenomenografisk studie ses det som en fördel att handplocka 

intervjupersonerna och välja varierade ålder, kön, arbetsplats på 

undersökningspersonerna för att få en ökad variationsbredd (Starrin & 

Svensson, 1994).  Då två bortfall av intervjupersoner inträffade ringde vi runt 

till för oss okända förskolor för att få fler intervjuer inbokade. Syftet med att 

välja åtta förskolärare var att öka säkerheten av en viss utvald grupp och 

ämne, då fyra till sex personer anses för få för trovärdigheten (Eriksson-

Zetterkvist & Ahrne, 2011). Nedan följer våra respondenter och deras namn är 

fingerade:  

 

1. Kalle, 49 år, verksam förskollärare i 5år 

2. Anna, 33år, verksam förskollärare i 4½ år 

3. Karin, 42år, verksam förskollärare i 15år 

4. Mats, 42år, verksam förskollärare i 5år 
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5. Gudrun, 63år, verksam förskollärare i 30 år 

6. Lena, 52år, verksam förskollärare i 30 år 

7. Hanna, 32år, verksam förskollärare i 5 år 

8. Jenny, 34år, verksam förskollärare i 2 år 

Genomförande 

Vi skickade ut ett missiv (se bilaga1) till de utvalda förskolorna adresserade till 

förskolechefer där vi beskrev vårt syfte med denna studie och ett sista datum. 

Sedan kontaktade vi förskolorna för att få svar om eventuell medverkan. Då vi 

kontaktade förskollärarna valdes en passande dag ut och intervjuerna utfördes 

sedan på respektive förskola. Vi avsatte en timme per intervju och innan 

intervjuernas början beskrev vi ytterligare de forskningsetiska principerna och 

bad om respondenternas samtycke till att använda eventuella citat till vår 

studie. Vi utförde fyra intervjuer var. Vi använde oss av kvalitativa intervjuer 

av semistrukturerad art. En kvalitativ metod innebär att hitta egenskaper eller 

försöka finna kategorier som beskriver ett fenomen (Larsson, 1986). För att 

undersöka hur väl våra intervjufrågor (se bilaga 2) fungerat och hur vi själva 

var som intervjupersoner utförde vi först och främst en provintervju (Löfgren, 

2014). Bryman (2011) belyser användandet av semistrukturerade intervjuer då 

intervjupersonernas egna uppfattningar, ståndpunkter och synsätt tydliggörs.  

För att komma åt kärnan konstruerade vi öppna frågor och vidareutvecklade 

dessa med följdfrågor. Följdfrågorna vi använde oss av i våra intervjuer var: 

kan du ge ett exempel på, berätta mer, det här lät intressant och kan du 

vidareutveckla detta. Vi undvek att använda varför frågor då dessa anses 

stoppa upp intervjuerna (Löfgren, 2014). 

 

Vi använde oss av två diktafoner för att undvika att gå miste om inspelat 

material. Eliasson (2013) beskriver fördelar med en inspelad kvalitativ intervju 

med att det är lättare att spola tillbaka för att klara ut eventuella oklarheter om 

vad som sagts eller om man ordagrant vill använda ett citat. Vi antecknade 

datum och tid, längd på intervjuerna, våra intryck av intervjupersonen, miljön, 

var och hur vi satt i det utvalda rummet. Bryman (2011) ger i uttryck för hur 

fältanteckningar kan fördjupa intervjuer. Eliasson (2013) lyfter fram hur 

anteckningar av när, var och med vem intervjun gjorts hjälper till att få ett 

vidare perspektiv och, om något oförutsett hänt, ett mer samlat intryck. 

 

Transkriberingarna skedde ordagrant med dialekt, harklingar, talspråk och 

pauser utefter en fenomenografisk analysmodell (Alexandersson, 1994, 2007; 

Dahlgren & Johansson, 2009). För att få så mycket som möjligt ut av 

transkriberingarna gick vi även igenom varandras utskrifter och reflekterade 

sedan både enskilt och tillsammans för att bearbeta vårt material ordentligt.  

Analys  

Inför vår analys av det insamlade empirimaterialet valde vi en 

fenomenografisk analysmodell. Anledningen till att vi valde denna modell var 

för att det var enklare att synliggöra intervjupersonernas uppfattningar och för 

att underlätta tolkningen av dessa. Det innebar att vi sökte skillnader i texterna 
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och klippte ut de stycken som passade ihop med varandra och delade sedan in 

dem i grupper. Därefter letades skillnader och likheter fram i de utskrivna 

intervjuerna. Vi använde oss även av olika färgkoder för att hålla isär de olika 

respondenternas svar och för att enklare se om de tillhörde fler än en kategori. 

 

Fenomenografins primära mål är att urskilja variation eller 

skillnader mellan uppfattningar, och för att kunna göra detta bör 

forskaren också leta efter likheter (Dahlgren & Johansson, 2009,s. 

129).  

 

Efter vi funnit skillnader och likheter grupperade vi dessa och vi fann att 

högen med likheterna var större än högen med urklippta skillnader. Efter vi 

kategoriserat likheterna först, namngav vi dessa för att slutligen se efter om en 

kategori fick plats i fler än en. Resultatet som sedan visades fram kallas 

utfallsrum (Dahlgren & Johansson, 2009).  

Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet 

Bryman (2011) har gjort en motsvarighet till den kvantitativa forskningen och 

använder begrepp som vi använt oss av i vår studie. Dessa begrepp är 

följande: trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och en möjlighet att styrka 

och konfirmera.  

 

Trovärdigheten i vår studie stärktes efter att vi utfört en provintervju för att 

prova våra kunskaper som intervjuare och för att bedöma kvaliteten på 

intervjufrågorna (Löfgren, 2014). Vid slutet av våra intervjuer sammanfattades 

kort respondenternas svar för att se om vi uppfattat deras verklighet korrekt. 

Överförbarhet handlar om att få fylliga svar från intervjupersonerna då 

kvalitativ forskning vill få fram gemensamma egenskaper från den utvalda 

gruppen. Detta gjorde vi med hjälp av följdfrågor, alternativt att låta 

intervjufrågorna komma i den ordning som intervjun följde. Resultaten som 

följer blir sedan bedömda efter hur överförbara resultaten är till en annan 

miljö. Vilket är en omöjlighet att utlova då andra intervjupersoner svarar 

annorlunda samt att det spelar stor roll hur intervjuaren känner 

respondenterna sedan innan. Pålitlighet är motsvarighet till reliabiliteten inom 

kvantitativ forskning och syftar på att vi som intervjuat får ta oss an ett mer 

granskande synsätt. Intervjuerna får sedan genomgå analysens alla steg för att 

sedan synas av människor i vår närhet och inte enbart av oss. Detta gjordes för 

att få en utomståendes syn på resultatet och vi har inte låtit våra personliga 

värderingar färga sammanställningen och utförandet av undersökningen.  

Etiska överväganden 

Vetenskapsrådet (2011) belyser fyra forskningsetiska principer vi har valt att ta 

hänsyn till. Den första är informationskravet som innebär att forskaren 

informerar berörda personer om studiens syfte, samt att de har rätt att avbryta 

deltagandet om de så önskar. Deltagandet är frivilligt och vi kommer att 

förklara studiens syfte och upplägg. Nästkommande är samtyckeskravet vilket 

innebär att personerna har rätt att själva bestämma om sin medverkan. Den 
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tredje forskningsetiska principen är konfidentialitetskravet. Detta säkerställer 

att personuppgifter och känsligt material skyddas och att obehöriga ej kommer 

åt dessa. Nyttjandekravet är den sista punkten där intervjupersonerna 

försäkras om att uppgifterna som samlas in endast kommer användas för 

forskningsändamålet. 

 

För att uppnå informationskravet i vår studie informerade vi respondenterna i 

vårt utskickade missiv (se bilaga1) att vi var intresserade av deras erfarenheter 

kring fri lek. Vi lämnade även våra kontaktuppgifter såsom telefonnummer 

och mailadresser för att underlätta kontakt om det var något som var oklart 

eller om några frågor uppstod. Missivet skickades ut till förskolechefer vi 

kände till sedan tidigare, så kallat bekvämlighetsurval (Bryman, 2011). Enligt 

samtryckeskravet nämnde vi att våra intervjupersoner när som helst kunde 

avbryta sin medverkan utan att det ledde till negativa följder. Detta 

förklarades ytterligare inför varje intervju så att inget missuppfattades. För att 

säkerställa personuppgifter, namnen på respondenterna förklarade vi närmare 

både i missiv och muntligt att ”namn blir kodade i text och i utdrag från 

intervjuer”. Då vi endast efterfrågade ålder och förnamn på våra respondenter, 

kodade vi dessa enligt Bryman (2011). Denna kodning innebär att behandling 

av kravet om informationsskydd, vilket innebär att intervjupersonernas 

identitet kodas och materialet förvaras säkert.  
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 Resultat  
I detta kapitel presenterar vi vårt resultat av det insamlade empirimaterialet. 

Vi valde utefter vårt syfte vilket var att undersöka verksamma förskollärares 

uppfattningar av fri lek i förskolan. Därefter delade vi upp resultatet i 

kategorier: Begreppet fri lek, den fria leken utomhus, fri lek som styrd och 

pedagogers stöttning och deltagande i barns lek. Analysen av intervjuerna gav 

oss ett bra underlag för våra kategorier. Genom att tolka våra intervjusvar har 

vi upptäckt några olikheter men mestadels likheter i 

undersökningspersonernas uppfattningar av fenomenet fri lek i förskolan. 

Efter varje kategori har vi valt att infoga passande text och citat från 

intervjuerna för att tydliggöra intervjupersonens tankar. Citaten är ordagrant 

utskrivna med såväl dialekt och talspråk. 

Begreppet fri lek 

Några av förskollärarna uttryckte hur de definierade begreppet fri lek. Karin 

beskrev hur fri lek var ett förlegat begrepp som inte längre användes inom 

förskolan och att barnen på förskolan inte visste vad det innebar. Kalle 

förklarade att begreppet endast användes av utbildad förskolepersonal och att 

personer utanför förskolans verksamhet istället gjorde jämförelser mot att 

barnen lekte fritt utan tillsyn. Karin ser leken ur en nyttosynpunkt och som en 

stor kunskapskälla, men hon beskriver inte närmare hur hon ser på den fria 

leken. Enligt Anna syftar begreppet fri lek på att det är barnen som får välja, 

ibland handlar om vardagliga val om barnet exempelvis vill bygga pärlplatta 

med den övriga barngruppen eller inte. Hon avslutar intervjun med att säga:  

  

Fri lek, så vad är lek? Ja leken är ju egentligen allting! (Anna) 

  

Gudrun förklarar att begreppet fri lek betyder olika för pedagoger och ger sin 

uppfattning: 

 

Jaaa, det är ju så olika hur varje pedagog menar med fri lek, 

många menar ju att fri lek det är ju liksom bara barna som ska 

styra och att det är deras tid men jag…jag anser att vi måste som 

pedagoger va med, ha inblick i vad som händer i den fria 

leken…men det är ju en aktivitet som barna får själv bestämma 

över…så länge det funkar. (Gudrun) 

Den fria leken utomhus 

Två av våra åtta förskollärarna arbetade på en Montessoriinriktad förskola och 

de ansåg bägge två att Montessorimaterialet var styrande i sig men eftersom 

barnen fick välja leksaker fritt räknades det ändå till fri lek. Båda två ansåg att 

den verkliga fria leken var något som skedde i och med uteleken där barnen 

lekte mer med naturmaterial från den närliggande skogen. Kalle ansåg att om 
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det fanns mycket materiella leksaker på en förskola styrde det barnen och de 

kunde inte leka fritt. En leksakspistol förklarade han kan inte vara så mycket 

annat, medan en pinne kunde transformeras in till vad som helst. Vidare 

förklarade han att:   

 

Jag tycker att den fria leken är är utomhus, det är ju då som de 

leker mer fritt. Då fantiseras det ju mer fritt /…/ dom tar ju 

materialet de hittar som kottar och pinnar /…/ men då är det då 

det är fritt. (Kalle)  

 

Kalle, Anna och Karin drog alla paralleller till utelek inför fenomenet fri lek. 

Fri leken som styrd 

Kalle talar om fri lek under uppsikt och övervakning av en pedagog och menar 

att man inte släpper barnen, utan finns med i utkanten av deras lek. Den fria 

leken är egentligen styrd förklarar Kalle därför att barnen bearbetar allting de 

arbetat med i förskolan, barnen provar gränser, prövar sina och sin familjs 

värderingar och ibland krockar dessa då alla barn har med olika värderingar 

hemifrån. Kalle betonar hur allting i förskolan leder till lärande för barnen men 

att det ska ske på barnens villkor.  

 

/…/ Och fri lek är ju deras, då ska jag inte vara där och försöka 

tvinga på dom någonting, eller någon extra kunskap. Då kanske 

jag förstör den där grejjen som de verkligen har. ( Kalle) 

 

Annas första tankar är att den fria leken sker under ansvar och liksom Kalle 

hänvisar hon till ett litet rum på Montessoriavdelningen med hoppdynor, 

kuddar och en rutschkana där barnen får springa av sig och bli av med extra 

energi. Mats har och drar under hela intervjun kopplingar till läroplanen och 

hur demokrati och inflytande stärker barns röst och delaktighet i 

verksamheten. Nedan förklarar Mats vad barnen får genom den fria leken och 

beskriver att den fria leken sker under vuxet ansvar.  

 

Fantasi, inlevelse och kommunikation och kopplar till läroplanen 

då och språket, man får ju med många bitar i den fria leken, så att 

det är ju fri lek under ansvar kan man säga. (Mats)  

 

Lena framhäver vikten av en närvarande reflekterande pedagog i den fria 

leken. Att använda barnens lek och till exempel vid samlingen, att man fångar 

deras intresse och lyfter det i någon planerad aktivetet senare. Karin lyfter 

fram hur viktigt ett reflekterande förhållningssätt är som pedagog och att man 

bjuder in barnen till gemensam reflektion.  

 

Om jag ser att dom leker till exempel, att jag ser att nu leker dom 

mycket /…/ dom kör och bygger mycket bilar då kanske jag kan 

använda det i nån samling och göra nått kul…nån planerad kul 

sak som jag tänt. (Lena) 
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Den fria leken ur nyttosynpunkt 

Förskollärarnas uppfattningar skiljer sig ifrån varandra gällande hur den fria 

leken ur nyttosynpunkt ter sig. Anna upplever den fria leken som ”supervik-

tig” då barnen tränar socialt samspel, fin – och grovmotorik, barnen lär sig ta 

egna initiativ och tränar därmed personlig utveckling. Hanna och Mats å andra 

sidan betonar bägge den otroliga lekkompetens barnen har. Barnen förklarar 

Hanna tränar både språket, kreativiteten, det sociala samspelet och turtagning 

i leken. Jenny delar Hannas uppfattningar om att i den fria leken lär sig barnen 

konfliktlösning och sociala regler. Karin belyser hur fri lek som fenomen 

tillåter barnen att själva prova teorier och göra reflektioner. Alla åtta 

förskollärarna var av den uppfattningen att barnen utvecklar social 

kompetens, kreativitet, fantasi, kamratskap och konfliktlösning via leken. 

Kalles tankar beskrivs här nedan:  

 

Ja syftet är att de bearbetar allting som man jobbar med, de tester 

gränser, tester sina och familjens värderingar, och alla har ju olika 

värderingar med hemifrån/…/ Men syftet är ju att de ska få prova 

man ska ha fria händer, man ska få testa sina tankar å 

funderingar i leken. (Kalle) 

Styrd lek  

Jenny uttrycker att styrd lek är mer en aktivitet som pedagogen gör tillsam-

mans med barnen, att pedagogen går in och styr vad som ska ske eller någon 

lek utomhus. Liknande tankar har Kalle kring den styrda leken. Kalle 

diskuterar hur tiderna i förskolan styr verksamheten tillsammans med vissa 

uppdelade aktiviteter, måltidssituationer och samlingar. Kalle förklarar hur 

arbetslaget ansåg sig vara flexibla med att ibland hoppa över den dagliga 

samlingen till förmån för barnens lek. Hanna menar att pedagoger kan vara 

med och starta en lek, styra upp och sedan kliva ur och leken fortsätter utan de 

vuxna. Hon nämner också att det finns planerad styrd lek.  

 

Att den…leken fortsätter utan att man är med. Sen har vi ju 

planerad styrd lek /…/ startar upp nånting bestämt man ska göra 

och sen kliver man ur och så fortsätter dom utan. (Hanna) 

 

Lena tar upp faran med att den helt fria leken kan skapa utanförskap och att 

vissa barn får negativa roller och några styr och bestämmer mer än de andra 

barnen. En närvarande pedagog är något både Lena och Anna eftersträvar som 

måste vara med och styra upp leken och bidra med idéer. Anna berättar hur en 

del barn helt enkelt behöver styrd lek och en tillåtande pedagog som ser till att 

stödja den sociala biten.  Liknande tankar har Gudrun som anser att styrd lek 

är när pedagogerna närvarar i leken och talar om för barnen hur de ska leka 

och vad de ska leka, hon säger vidare att även när pedagogerna är med i leken 

och styr den åt det håll de vill ha den. 
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Styrd lek det är ju när vi som pedagoger går in och säger hur 

dom ska leka, och vad dom ska leka och när dom ska leka. Och 

även när vi är med i leken och styr den…så att det går åt det håll 

som vi vill ha den. (Gudrun) 

 

Mats ser på den styrda leken i förskolan liknande Kalle att barnen trots det är 

fri lek är styrda inifrån då de arbetar med sig själva samtidigt. 

 

Pedagogers stöttande och deltagande i lek 

Hanna belyser vikten av stöttande lekpedagoger som hon kallar det, dock är 

det viktigt att inte störa barnens lek för mycket för då leker inte barnen det 

som var tänkt från början eller att pedagogerna leder in barnen i någonting 

som de inte vill. Jenny är av samma uppfattning, hon betonar att det är viktigt 

att finnas till hands, inte direkt i anslutning till leken men i omgivningen för att 

kunna stötta upp eller om leken spårar ur på något sätt. Hon menar även att 

man som pedagog ska kunna hjälpa barnen vidare i leken om den fastnar och 

inte utvecklas vidare. Jenny anser att vuxnas närvaro i leken är viktig och hon 

uttrycker att barnen tränar olika saker i leken. 

 

Å man känner ju att…att dom behöver ju det ibland. Man 

behöver inte va i samma rum men man kan liksom hålla sig 

alldeles utanför liksom och se, då brukar dom ofta komma men 

Jenny hur ska vi göra nu o hur gör man det här o. (Jenny) 

 

Enligt Gudrun är vuxnas deltagande i barns lek väldigt viktig, hon säger att 

man som pedagog inte bara kan sitta bredvid och titta på. Hon säger att bar-

nen kan få styra den själv ibland men att alltid vara närvarande som pedagog 

för att kunna upptäcka om något går fel. Lena framhåller vikten av att ha 

fingertoppskänsla, att känna av hur stämningen i leken verkar vara, behöver vi 

som pedagoger gå in med nya infallsvinklar och idéer till barnen. 

 

Jaa, det händer ibland att dom inte vill att man ska…att dom vill 

leka själv /…/ om man sätter sig i ett rum bara så brukar dom inte 

bry sig…så…utan då kan man ju få delta i alla fall, sidan av. 

(Lena) 

 

Kalle är i annan uppfattning än Gudrun och betonar att man ska undvika att 

delta i barns lek om såvida inte barnen inbjuder till det. Leken sker då på 

barnens premisser och enligt barnens lekregler och som pedagog ska man 

underkasta sig leken. Anna fortsätter på Kalles spår med att man ska undvika 

deltagande i barns lek men i motsats till de övriga förskollärarna i vår 

intervjustudie ser Anna en pedagog som är hundra procent närvarande genom 

observationer  
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 Diskussion 
Vi kommer inleda med en metoddiskussion där vi diskuterar vårt tillväga-

gångsätt med/av vårt val av metod och hur den kan ha påverkat vårt resultat. 

Sedan följer en resultatdiskussion där vi lyfter fram resultatet av vårt arbete, 

vår syftesformulering och kopplar det till tidigare forskning. Vi ämnar 

kategorisera efter fri lek, styrd lek, pedagogers deltagande i lek i vår 

resultatdiskussion för att förtydliga resultatet. I slutet av arbetet följer förslag 

till vidare forskning.  

Metoddiskussion 

Vårt val av kvalitativ metod utgjorde en bra grund till vår studie då vi var ute 

efter att få fram undersökningspersonernas uppfattningar av ett fenomen. Den 

kvalitativa intervjuformen var däremot för oss helt ny och det märktes att vi 

var ovana intervjuare. Istället för att inleda intervjun med det för oss utvalda 

ämnet och endast ett fåtal frågor använde vi oss av för många intervjufrågor. 

Det upplevde vi i efterhand var en nackdel då den kvalitativa intervjuformen 

innebär att den ska vara följsam och flexibel och vidareutvecklas av 

följdfrågor. Det som nu hände var att de frågor vi hade istället mer anpassades 

efter intervjupersonens relevans. Vilket försvårade transkriberingen något då 

frågorna inte kom i nummerordning. Vi tänker att vårt resultat sett annorlunda 

ut om vi använt oss av färre frågor. Svaren hade kanske blivit mer utförliga 

vilket efterfrågas i kvalitativa studier (Eriksson-Zetterkvist & Ahrne, 2011). 

 

I början av vårt arbete inriktade vi oss på den fenomenologiska ansatsen som 

innebar att vi var ute efter att fånga enskilda individers erfarenheter men 

upptäckte under arbetets gång att den fenomenografiska metoden var mer 

passande för vår studies syfte. Svårigheter vi stötte på under arbetets gång var 

att få tag på ny forskning kring begreppet fri lek men det var svårt att hitta 

även i litteraturen. Det var också en del bortfall av intervjupersoner, vilket 

innebar att vi inte endast kunde förlita oss på bekvämlighetsurvalet vi först 

tänkt oss. Vi kontaktade ett flertal förskolor som för oss var okända för att få 

tag i enligt vårt mått mätt rätt kvot. Intervjuerna vi utförde var för sig skiljde 

sig också åt tidsmässigt då de var mellan femton minuter upp till närmare 

fyrtio minuter långa. Varför det kan ha skiljt sig åt tidsmässigt kan bero på att 

en av oss gav intervjupersonerna frågorna i förväg och intervjuade utefter 

nummerföljden på frågorna istället för att följa efter personens intresse 

alternativt använda följdfrågor. 

 

I efterhand är vi nöjda med valet av fenomenografisk metod och den 

semistrukturerade intervjuformen då vi anser det var den bästa formen för att 

få fram förskollärarnas uppfattningar av fri lek. Transkriberingarna var något 

vi båda fann tidskrävande och var det som tog mest tid, då vi enligt vår metod 

att samla in data transkriberades ordagrant (Alexandersson, 1994). Vi 

upptäckte att det underlättade analysarbetet att transkribera våra fyra 



  

 

17 

 

intervjuer var för sig, för att sedan läsa varandras och hitta skillnader och 

likheter. Transkriberingens fördel var att intervjuerna blev oss väl förtrogna 

och det underlättade vid reduceringen och kategoriseringen. Då vår studie 

utgjordes av åtta verksamma förskollärare och inte i någon större utsträckning 

kan vi endast lyfta fram de uppfattningar och variationer efter vår insamlade 

empiri. 

Resultatdiskussion 

Här nedan följer vårt resultat kopplat till syftet med vår problemställning samt 

respondenternas svar med vilka vi diskuterar mot bakgrundslitteraturen. Vi 

har valt att endast sammanfatta resultatet in till två rubriker, fri lek och 

pedagogers stöttande och deltagande i barns lek. Vi avslutar med reflektioner, 

förslag till vidare forskning, konsekvenser av vår studie och slutligen ett stort 

tack. 

Fri lek 

Våra åtta förskollärare var av den uppfattningen att fri lek var ytterst viktig för 

barnens utveckling. Detta kan kopplas till hur Lindqvist (2002) beskriver hur 

den fria leken kan användas som ett pedagogiskt verktyg i förskolan. 

Förskollärarna uttryckte en gemensam åsikt att det var i den fria leken som 

barnen valde aktivitet själv, tränade det sociala samspelet, fin – och 

grovmotorik och bearbetade känslor. Vidare visade våra intervjuresultat att 

den fria leken var något alla förskollärarna ansåg övergick in till styrd lek. Det 

skedde genom deltagande i barns lek, styrda aktiviteter och genom de 

schemalagda rutiner som inträffar under vardagen i förskolan.  

 

Vi upptäckte flera likheter och i en sammanfattande diskussion sinsemellan 

kring fri lek har vi tolkat det som att alla förskollärarna såg fri lek som något 

som övergick in till styrda situationer. Antingen in till rutinmässiga aktiviteter 

eller att fri lek var något som planerades in emellan aktiviteter. Fri lek sågs av 

förskollärarna som otroligt viktig och något som förekom på daglig basis. Den 

fria leken ansågs av majoriteten som barnets egna val och innebar bland annat 

att barnen fick välja fritt. Tre av förskollärarna ansåg att den fria leken skedde 

mer utomhus och att leksakerna och rummen fungerade styrande i viss mån.  

Den styrda leken var den kategori som visade på flest variationer bland våra 

intervjupersoner.  

 

Tre av förskollärarna ansåg att i den fria leken bearbetades värderingar, egna 

teorier och vad de arbetat med i förskolan. En annan av förskollärarna 

beskriver hur barnen via den fria leken lär sig konfliktlösning och sociala 

regler. Detta tolkar vi till hur Lillemyr (2002)  belyser att i leken gör sig barnen 

erfarenheter och som fungerar som utvecklande och socialiserande inför 

framtiden. Två av förskollärarna var bland annat av den uppfattningen att den 

fria leken blev intill mer styrd karaktär då barnen arbetade med sig själva och 

sin egen utveckling. Leken kunde därför aldrig bli riktigt fri. Detta kan vi tolka 

till Lillemyr (2013) som betonar hur barnen renar sig själva i leken för att bli av 
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med oönskade känslor såsom frustration, ångest och rädslor. Författaren 

varnar då pedagoger för inblandning av barnens lek då bearbetning sker.  

Pedagogers stöttande och deltagande i lek 

En gemensam uppfattning bland våra förskollärare var att som förskollärare 

och pedagog bör man befinna sig i närheten och observera barns lek. En av 

förskollärarna förklarar hur de i arbetslaget startar upp lekar för att sedan dra 

sig undan och låta barnen fortsätta leken. Å andra sidan beskriver en av de 

andra förskollärarna att man som pedagog kan smyga sig in i barns lek och ta 

en liten roll för att sedan vara med och påverka. Johansson och Pramling 

Samuelsson (2006) diskuterar hur pedagoger tar sig in i barnens lekar och tar 

över rättigheterna i leken genom att föra in mer lärande situationer och förslag 

till vidare utveckling av leken. En negativ bild interaktion ger i barns lek 

förklarar en förskollärare med att barnen slutar leka den lek de har 

tillsammans för att sedan ändra leken så att den passar pedagogerna. Detta 

tolkar vi in till Tullgrens (2003) tankar kring den normaliserade leken. Barnen 

vet med sig vilka lekar som är godkända av pedagogerna och anpassar sig 

efter dem, för att sedan i smyg leka ut den mer farliga leken. Öhman (2011) 

belyser en negativ aspekt av att ingripa för tidigt i barnens konflikter i lek. 

Barnen får då inte en chans att lära sig att försöka lösa problem. En av 

förskollärarna lyfter fram att man som pedagog inte ska delta i barns lek och 

absolut inte under några omständigheter försöka tvinga på barnen någon extra 

kunskap. Om interaktion i barns lek måste ske ska man underkasta sig deras 

regler och villkor. Leken är deras arbete och allvar. 

 

Öhman (2011) beskriver hur pedagoger ibland får inta barns lek till förmån för 

det barn som inte själv har självförtroende och självkänsla till att ta sig för att 

leka med andra barn. Till detta krävs en pedagog som innan interaktion i barns 

lek gör noggranna observationer för att se barnets perspektiv och vad leken 

innebär för barnet (Öhman, 2011). Lillemyr (2002) beskriver hur pedagogens 

roll i barns lek har förändrats från att tidigare haft en tillbakadragen roll för att 

nu vara mer aktiv i barngruppen på olika sätt.  

 

En förskollärare nämner hur generella lekregel finns inom förskolan att alla 

ska få vara med i leken men han håller inte med. Leken måste skyddas och så 

länge lekarna följer lekreglerna ska barnen få vara ifred och det menar han 

gäller både vuxna och barn. Detta tolkar vi till Öhman (2011) som betonar hur 

barnen hindras att gå in i djupare lektillstånd då de ständigt avbryts av 

pedagoger in till mer styrda aktiviteter och att den djupare leken istället utförs 

då barnet kommit hem. Ett passivt förhållningssätt av pedagoger är också 

något som ger barnen negativ lekenergi då pedagogen sänder ut att deras lek 

inte är viktig. Förskolans läroplan (Skolverket, 2010) lyfter fram hur ett 

engagerande förhållningsätt hos förskolläraren tillsammans med en 

inspirerande miljö kan stärka det enskilda barnet och barngruppen.  Barnet 

utvecklar då via sin lek kunskap, fantasi och tränar kommunikation.  En av 

förskollärarna synliggör vikten av ett fint förhållningssätt som pedagog, då 
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barnen leker allt de vuxna gör. Barnen anser förskolläraren försöker förstå den 

värld de befinner sig igenom lek. 

Avslutande reflektioner 

För att knyta ihop säcken ytterligare återkommer vi till vårt syfte med vår 

studie. Vilka uppfattningar har förskollärare av fri lek i förskolan? Ett mönster 

vi upptäckte var att alla åtta förskollärare fann att den fria leken var styrd på 

olika sätt. Detta genom att barnen bearbetade sina gjorda erfarenheter genom 

leken, pedagogerna deltog i leken för att ömsom styra upp leken eller 

alternativt leka in de barn som saknade lekkompetens. Innan vår studie visste 

vi inte om fri lek fortfarande fanns i förskolans verksamhet eller om det var 

ersatt mot mer uppstyrda läroplansinriktade mål. Förskollärarna besatt en i 

vårt tycke otrolig kompetens i att känna sin barngrupp och se till att barnen 

tog del av såväl demokrati och egna val för att bli självständiga medborgare av 

sin tid. Vi fann att den fria leken fortfarande existerade men inte i den 

romantiserade Fröbels anda. Förskollärarna tyckte alla att den fria leken var 

ytterst viktig för barnen och de såg leken ur en nyttosynpunkt. Förskolans 

läroplan (Skolverket, 2010) nämner att:   

 

Leken är viktig för barns utveckling och lärande /…/ Barnet kan i 

den skapande och gestaltande leken få möjlighet att uttrycka och 

bearbeta upplevelser, känslor och erfarenheter (Skolverket, 2010, 

s. 6) 

  

Vi tolkar det som att leken tillsammans med lärandet går hand i hand men att 

de stundtals skiljs åt till fördel för barnens fria lek. 

Vidare forskning 

I vår studie valde vi att vända oss till verksamma förskollärare för att få deras 

uppfattningar av fri lek. Under arbetets gång dök det upp fler funderingar till 

vidare forskning. Hur uppfattar barnen lek i förskolan? Ser barnen leken som 

fri eller mer styrd? Intressant är också att se hur mycket miljön påverkar 

barnen under deras tid i förskolan. Hämmar miljön barnens lek och utveckling 

eller inspirerar den till fortsatt lek, utveckling och lärande. 

Undersökningens konsekvenser  

Vi anser att vår studie synliggör olika uppfattningar förskollärare kan besitta 

kring fenomenet fri lek i förskolan. Denna studie kan användas till att påvisa 

att den fria leken fortfarande ses som viktig i förskolan och att pedagoger 

värnar om att bevara den.  

Tack! 

Vi sänder ut ett stort tack till alla som varit ett stort stöd under vår process i 

denna studie. Till intervjupersonerna som ställt upp för att göra denna studie 

möjlig och ett stort tack till vår handledare Catarina Arvidsson som via sin 

handledning har varit stöttande och funnits där med sin vishet. Vi vill såklart 

även tacka våra familjer och vänner som funnits i vår närhet, trott på oss och 
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stått ut med oss under denna tid. Det har varit intressant och roligt att få 

chansen att göra denna studie.  

 

Tack än en gång! 
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 BILAGA 1: Missiv till intervjupersoner 

Till förskolechefen vid ___ förskola                                Sundsvall 2014-10-19 

 

Hej! 

 

Vi är två förskollärarstudenter som heter Katrine Näslund och Linda Hedback 

och vi läser nu vår sista termin på Mittuniversitetet i Härnösand. Det är dags 

för oss att skriva vårt examensarbete på 15 Hp och vad vi intresserar oss för är 

förskollärares syn på fri lek i förskolan. Eller mer specifikt era erfarenheter 

kring fri lek mot mer styrd lek i förskolans verksamhet. 

Vi skickar vårt missiv till Er förskola med förhoppning om att Ni vill och kan 

medverka på en enskild intervju om hur just Ni ser på fri lek i förskolan. Tiden 

vi tänkt avsätta för intervjun är en timme var. Under vårt examensarbete har vi 

tagit del och använder oss av forskningsetiska principer som innebär att era 

namn blir kodade i text och i utdrag från intervjuer. Ni kan när som helst 

avbryta Er medverkan. 

Vi hoppas på Er medverkan och hör av oss till Er via telefon under vecka 43.  

Tid vi har avsatt för detta är vecka 44-45. Måndag till fredag, dag som 

kvällstid.  

Hör gärna av er om det är något ni funderar över!! Annars hörs vi vecka 43. 

 

Med vänlig hälsning  

Katrine Näslund och Linda Hedback 

 

 

Kontaktuppgifter:  

Katrine Näslund           Mobilnummer                      Mailadress  

Linda Hedback             Mobilnummer                      Mailadress  



  

 

 

 BILAGA 2: Intervjufrågor  

 

1. Ålder?  

2. Antal arbetade år i förskoleverksamhet? 

3. Hur ser du på fri lek i förskolan? 

4. Var går gränsen mellan fri och styrd lek? 

5. Vad tänker du om vuxnas deltagande i barns lek?  

6. Berätta om dina erfarenheter av fri lek i förskolan? 

7. Finns det något syfte med den fria leken? 

8. Vad tycker du fri lek tillför barnen/barngruppen? 

9. Vad innebär begreppet fri lek för dig? 


