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Abstrakt  
Den  här  kvalitativa  studien  behandlar  barns  och  pedagogers  uppfattning  om  
fri  lek  i  förskolans  verksamhet.  Den  roll  och  det  utrymme  som  den  fria  leken  
ges  synliggörs  och  problematiseras.  Frågeställningarna  besvarades  genom  
semistrukturerade  intervjuer  med  fyra  pedagoger  samt  genom  samtal  
med  tolv  barn.  I  analysen  lästes,  jämfördes,  diskuterades  och  tolkades  data.  
Det  resulterade  i  åtta  kategorier:  Barnens  egen  lek,  enligt  pedagogerna,  Lärandet  i  
leken  betonas,  Samsyn  inom  arbetslaget  -‐‑  en  betydelsefull  faktor,  Pedagogernas  skilda  
åsikter  om  en  inspirerande  lekmiljö,  Hur  barnen  talar  om  sin  lek,  Möjligheter  och  
begränsningar  för  lek  i  verksamheten  enligt  barnen  själva,  Förutsättningar  för  barns  
delaktighet  och  inflytande  och  Barn  och  pedagoger  om  pedagogens  lekförmåga.  
Studien  visar  att  fri  lek  av  pedagogerna  anses  vara  något  som  tillhör  
barnen  själva.  Det  blir  även  tydligt  att  barns  inflytande  eftersträvas  i  
verksamheten.  Trots  det  beskrivs  den  fysiska  lekmiljön  som  mer  eller  mindre  
strukturerad.    Resultatet  visar  att  graden  av  struktur  styrs  av  huruvida  
barngruppen  kan  leka  eller  inte.  Oberoende  av  struktur  upplever  barnen  att  de  
ges  tillfällen  att  leka  på  förskolan,  även  om  de  uttrycker  att  det  finns  vissa  
regler  och  rutiner  som  hinder  för  detta.              
    
Nyckelord:  fri  lek,  delaktighet  och  inflytande,  social  och  fysisk  lekmiljö,  barnets  
perspektiv,  förskolan,  pedagogens  förhållningssätt.        
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Inledning    
  

Den  här  uppsatsen  handlar  om  barns  och  pedagogers  uppfattningar  om  den  fria  
leken  i  förskolans  verksamhet.  Genom  förskollärarutbildning  och  praktiska  
erfarenheter  i  förskolan  har  vårt  intresse  för  den  fria  leken  ökat.  Vår  upplevelse  
är  att  leken  är  en  central  del  i  förskolans  pedagogiska  verksamhet.  Av  
Knutsdotter  Olofsson  (2014)  beskrivs  den  som  en  livsnödvändighet.  Hon  
framhåller  att  individer  som  får  leka  och  utveckla  sin  lek  ges  ökade  
förutsättningar  att  klara  livets  påfrestningar.  Det  gör  hon  på  grund  av  att  det  i  
leken  kan  ges  tillfälle  att  utveckla  förmågan  att  föreställa  sig.  Enligt  henne  är  
förmågan  att  föreställa  sig  viktig  när  man  ställs  inför  olika  val  i  livet.  Val  som  i  
sin  tur  har  större  eller  mindre  inverkan  på  hur  livet  ter  sig  för  den  enskilde,  
menar  Knutsdotter  Olofsson.  
  

Vad  är  då  fri  lek?    Forskning  visar  att  barnen  själva  beskriver  den  fria  leken  som  
spontan,  frivillig  och  rolig  aktivitet.  Den  ska  enligt  barnen  inte  ha  uttalade  mål,  
utan  istället  styras  av  en  inre  motivation  och  ett  aktivt  engagemang  (a.a.).  Lek  
beskrivs  således  inte  som  någon  specifik  aktivitet.    Snarare  är  det  
karaktäriserande  drag  för  fenomenet  lek  som  synliggörs.  Att  barns  lek  är  
betydelsefull,  markeras  då  rätten  till  den,  betonas  i  förskolans  styrdokument.  
Barnkonventionen(UNICEF,2009)  beskriver  leken  som  grundläggande  för  
individens  utveckling.  Även  förskolans  läroplan  (Skolverket,  2010)  lyfter  fram  
leken  som  viktig  för  barnet  och  gör  tydligt  att  den  skall  ges  plats  i  förskolans  
verksamhet:      
  

“Förskolan  ska  erbjuda  barnen  en  trygg  miljö  som  samtidigt  utmanar  och  
lockar  till  lek  och  aktivitet.    Den  ska  inspirera  barnen  att  utforska  
omvärlden.    I  förskolan  ska  barnen  möta  vuxna  som  ser  varje  barns  
möjligheter  och  som  engagerar  sig  i  samspelet  med  både  det  enskilda  barnet  
och  barngruppen”  (Lpfö  98/10,s.  6)  

  

Styrdokumenten  (Skolverket,  2010;  UNICEF  2009)  slår  fast  att  förskolan  ska  
planeras  och  genomföras  på  ett  sätt  som  främjar  barns  lek.    När  vi  genom  
förskollärarutbildningen  fick  läsa  Tullgrens  (2003)  studie  insåg  vi  att  det  kanske  
inte  är  så  enkelt  som  man  först  kan  tro.    I  hennes  studie  framställs  leken  på  
förskolan  som  en  företeelse  där  det  fria  och  aktiva  barnet  ska  förverkligas.  
Enligt  Tullgren  förväntar  sig  pedagogerna  att  barnen  leker  aktivt  och  
utvecklande.  Om  så  inte  sker,  ömsom  uppmuntrar,  ömsom  reglerar  pedagogen  
leken  så  att  den  uppfyller  förväntningarna  på  aktivitet  och  meningsfullhet  ur  
pedagogens  eget  perspektiv.  Hon  menar  att  pedagogen  många  gånger  påverkar  
leken  att  bli  en  aktivitet  där  barnet  utvecklar  sina  kompetenser.  Denna  styrning  
gör  att  leken  har  olika  mål  som  ska  uppnås  (a.a.).  Förskolan  är  sedan  1996  en  del  
av  utbildningssystemet  och  har  sedan  1998  en  egen  läroplan  (Johansson  &  
Pramling  Samuelsson,  2006).  Det  har  bidragit  till  att  det  ställs  krav  på  att  
pedagogen  arbetar  på  ett  målorienterat  sätt  när  det  gäller  barnets  utveckling  och  
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lärande  (a.a.).  Kanske  är  detta  en  följd  av  på  vilka  sätt  barnens  lek  bemöts  i  
förskolan.  Kan  det  påverka  barnets  lekupplevelse  i  förskolan?  Lek  för  barnen  är  
något  som  präglas  av  spontanitet,  att  den  är  rolig,  drivs  av  en  inre  drivkraft  och  
motivation  samt  att  den  inte  har  tydliga  mål  (Öhman,  2011).  Lärande  ur  barns  
perspektiv  kan  jämföras  med  arbete,  menar  Øksnes  (2011).    Hon  menar  att  
möjligheten  för  barnet  att  leka  därmed  kan  vara  förlorad.  Øksnes  ifrågasätter  
pedagogens  förmåga  att  skilja  mellan  barns  fritid  och  barns  arbete.  Hon  
framhåller  att  det  sker  en  värdering  av  barns  lek  i  förskolan  då  den  sociala  och  
fysiska  miljön  i  förskolan  på  olika  sätt  struktureras  utifrån  vad  som  är  bra  lek  
och  dålig  lek.    Vikten  av  medvetenhet  hos  pedagogen  blir  tydlig.  Allt  
pedagogen  säger  eller  inte  säger,  gör  eller  inte  gör  och  på  vilket  sätt  den  fysiska  
miljön  är  utformad  sänder  ett  visst  budskap.          
  

Enligt  läroplanen  (Skolverket,  2010)  är  det  barnets  behov  och  intressen  som  ska  
utgöra  grund  för  hur  verksamheten  planeras  och  genomförs.  Det  blir  angeläget  
att  reflektera  över  vems  intressen  som  ligger  till  grund  för  hur  den  dagliga  
verksamheten  har  konstruerats.  Forskning  kring  barns  lek  sker  ofta  utifrån  ett  
barnperspektiv  (Arnér  &  Tellgren,  2006).  Både  Johansson  (2003)  och  Halldén  
(2003)  menar  att  barnperspektivet  syftar  till  vuxnas  tolkning  av  hur  barn  ser  på  
sin  situation.  Barnen  har  inte  fått  komma  till  tals,  enligt  Arner  och  Tellgren  
(2006).  Därför  efterlyser  de  barnets  perspektiv  i  högre  utsträckning  då  det  kan  
bidra  till  en  större  förståelse  för  vad  leken  verkligen  betyder  för  barnen  själva.  
De  hävdar  att  barnets  perspektiv  synliggör  på  vilket  sätt  barnet  självt  upplever  
sin  tillvaro.  Barnets  perspektiv  kräver  att  barnet  har  fått  komma  till  uttryck,  
menar  Johansson  (2003).  På  vilket  sätt  leken  betraktas  och  förstås  påverkas  av  
den  tid  man  lever  i,  vilket  perspektiv  som  intas  och  den  människosyn  som  råder  
(Öhman,  2011).  På  vilka  sätt  leken  bemöts  kan  påverka  i  vilken  utsträckning  
barnet  upplever  sin  rätt  att  faktiskt  få  leka  i  förskolans  verksamhet.    Vi  vill  
därför  synliggöra  både  barns  och  pedagogers  uppfattningar  om  den  fria  leken  i  
förskolans  verksamhet.      
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Bakgrund  
  

I  detta  avsnitt  beskrivs  skillnaden  mellan  fri  lek  och  styrd  lek  enligt  forskning.  
Vi  redogör  faktorer  som  forskare  menar  den  fria  lekens  bemötande  och  existens  
i  förskolan.  De  sju  teman  som  vi  ska  behandla  i  detta  kapitel  är:  den  fria  leken,  
barnets  eller  pedagogens  perspektiv  som  utgångspunkt  för  verksamheten,  förståelse  för  
livsvärlden  -‐‑  en  teori  som  synliggör  individens  perspektiv,  sociala  miljön  styr  den  fria  
leken,  hur  den  fysiska  miljön  styr  den  fria  leken,  barns  delaktighet  och  inflytande  ska  
synas  i  verksamheten,  syn  på  barn  och  dess  aktivitet  påverkar  bemötandet  av  dem  och  
slutligen  tar  vi  upp  lek  för  lärandets  eller  för  skojs  skull.    
  

Fri  lek      
  

Den  svenska  lekforskaren  Knutsdotter  Olofsson  (2014)hävdar  att  leken  föds  
redan  på  skötbordet,  i  samspelet  mellan  barn  och  omsorgsgivare.  Leken  föds  ur  
leendet,  framhåller  hon,  och  förklarar  att  det  i  det  ömsesidiga  samspelet  sker  en  
bekräftelse  av  motparten  som  ger  upphov  till  positiva  känslor.  Knutsdotter  
Olofsson  menar  att  samspelet  fortsätter  livet  ut,  men  att  sättet  att  samspela  på  
förändras  över  tid.    Hon  förklarar  att  omsorgsgivaren  inte  är  främsta  
lekkamraten  livet  ut  eftersom  jämnåriga  kompisar  efterhand  blir  mer  
intressanta.  Öhman  (2011)  beskriver  begreppet  ”  fri  lek”  som  en  aktivitet  där  
barnet  frivilligt  engagerar  sig,  både  i  grupp  och  för  sig  själv,  utomhus  eller  
inomhus.    I  den  självinitierade  leken  styr  barnen  själva  det  som  händer  och  på  
så  sätt  kan  de  leka  sådant  som  de  har  intresse  för  och  kunskap  om,  menar  hon.  
Detta  stöds  även  av  Knutsdotter  Olofsson  (2014)    som  betonar  att  det  handlar  
om  att  barnen  själva  får  bestämma  vad  de  leker.  Leksignalerna  samförstånd,  
ömsesidighet  och  turtagande  är  en  förutsättning  för  att  det  ska  bli  lek,  
understryker  hon.  Hon  nämner  ”Titt  ut  lek”,  bus,  rim/ramsor  och  låtsas  lek  som  
exempel  på  olika  samspel/aktiviteter.  Hon  framhåller  att  barn  i  leken  förhåller  
sig  till  och  bearbetar  den  verklighet  som  omger  dem  med  hjälp  av  ett  ”som  om”.    
Leken  har  många  skepnader.  ”Fantasilek”,  ”låtsaslek”  och  ”rollek”  är  begrepp  
som  alla  beskriver  hur  denna  aktivitet  kan  gestaltas,  menar  Øksnes(2011).  
    
Knutsdotter  Olofsson  (2014)  liknar  barns  låtsaslek  vid  att  skriva  en  roman  då  
handlingen  skapas  ur  stunden.  Det  finns  inga  tydliga  mål  och  
händelseförloppet  utvecklas  efterhand.  Spontaniteten  betonas  även  av  
Åm(1993)  som  studerat  barns  lek  ur  barnets  perspektiv.  Hon  fann  dock  att  det  
finns  en  slags  tyst  överenskommelse  för  hur  leken  ska  se  ut  när  barn  leker  
tillsammans.  Hon  kallar  det  för  en  dold  struktur.    Åm  konstaterar  att  även  om  
barnen  kommit  överens  om  att  leka  med  varandra  så  går  det  bra  att  göra  
enskilda  fantasifulla  avstickare  utan  att  för  den  skull  störa  den  gemensamma  
handlingen.    Det  viktiga  är  att  rollerna  behålls  och  att  den  övergripande  
handlingen  inte  ändras.  Hennes  studie  visar  också  att  barnen  talar  i  dåtid  när  de  
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kommer  överens  om  vad  som  ska  ske  härnäst  och  i  nutid  när  de  är  i  sina  roller.  
Det  blir  tydligt  att  de  växlar  mellan  att  vara  sig  själva  och  någon  annan  inom  
lekens  ramar,  menar  Åm.      
    
Människan  har  ett  behov  av  att  få  uttrycka  sina  känslor  och  erfarenheter,  
framhåller  Knutsdotter  Olofsson  (2014).  Den  fria  leken  kan  ses  som  en  sådan  
ventil  där  det  är  möjligt  för  barnet  att  bearbeta  sådant  som  de  tidigare  sett  eller  
varit  med  om,  förklarar  hon.  Det  kan  handla  om  känslor  som  rädsla,  skräck  och  
aggression  (a.a.).  Barn  provar  sådant  som  är  förbjudet  och  läskigt  när  de  leker,  
enligt  Öhman  (2011).  Hon  är  tydlig  med  att  det  är  betydelsefullt  för  barnet  att  få  
göra  detta  eftersom  det  i  leken  inte  går  att  misslyckas.  Leken  gör  det  möjligt  att  
förvandla  verkligheten  fullständigt  och  ingenting  behöver  vara  omöjligt  att  
genomföra  (Knutsdotter  Olofsson,  2014).    Leken  kan  handla  om  allt  mellan  
himmel  och  jord;  krig,  en  jorden-‐‑runt-‐‑resa,  konkurrerande  superhjältar  eller  om  
djur  av  olika  slag.    När  leken  avslutas  går  barnen  ur  sina  roller  utan  problem,  
menar  Knutsdotter  Olofsson.  Fagerli,  Lillemyr  och  SØbstad  (2001)    talar  om  att  
barnet  blir  ett  med  aktiviteten  då  denne  är  i  leken.    Aktiviteten  beskrivs  av  dem  
som  ett  tillstånd  där  “här  och  nu”  är  centralt.    Eftersom  leken  är  på  låtsas  blir  
det  möjligt  för  barnen  att  exempelvis  använda  sin  fantasi,  ta  ut  svängarna  och  
därigenom  finna  nya  lösningar  av  olika  slag.      
    
Barns  lek  är  sociala  sammanhang  där  barnen  delar  erfarenheter,  beskriver  
Qvarsell  (2014).  Genom  deras  lek  blir  det  möjligt  att  få  syn  på  den  barnkultur  
som  råder,  menar  hon.  Hon  kallar  det  för  barnkultur  där  även  de  barn  som  inte  
har  talet  ges  chans  att  uttrycka  sig.  Hon  lyfter  fram  barnens  eget  skapande,  
deras  kollektiva  liv  i  grupper  och  deras  lekar  utifrån  rådande  normer  och  
göranden.  Tolkningar  kan  synliggöra  barnens  frågeställningar,  tankar,  och  
perspektiv  på  tillvaron,  enligt  Qvarsell.    Detta  stöds  av  Öhman  (2011)  som  
understryker  att  människans  första  kulturella  uttryck  är  lek.  Hon  beskriver  det  
som  något  anpassat  till  barn  utifrån  barns  perspektiv.  Löfdahl  (2013)  betonar  att  
det  är  i  barns  lekar  som  det  gemensamma  och  kamratkulturer  blir  synligt.  Hon  
menar  att  barn  utvecklar  sina  egna  kamratkulturer  när  de  befinner  sig  
tillsammans  i  längre  perioder.      
    
Frivilligheten  är  avgörande  för  om  det  är  lek  eller  inte  (Öhman,  2011).  
Aktiviteter  som  av  barn  inte  upplevs  frivilliga  kan  likställas  med  upplevelser  av  
tvång  ur  barns  perspektiv  (Knutsdotter  Olofsson,  2014).  Åm  (1993)    beskriver  
arbete  som  en  linjär  rörelse,  där  målet  är  det  viktiga.    När  målet  uppnås  avslutas  
handlingen,  betonar  Åm.  Planerade  aktiviteter  beskrivs  inte  ofta  som  roliga  av  
barn,  menar  Arnér  och  Tellgren  (2006).    De  framhåller  att  pedagogens  
perspektiv  ofta  är  framträdande  i  förskolan.    Barn  får  sällan  komma  till  tals  i  
förskolans  verksamhet,  enligt  Arnér  och  Tellgren.    Därför  efterlyser  de  barnets  
perspektiv  i  högre  utsträckning  då  det  synliggör  på  vilket  sätt  barnet  självt  
upplever  sin  tillvaro.      
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Barnets  eller  pedagogens  perspektiv  som  utgångspunkt  för  
verksamheten    
  

Det  är  barnets  egna  berättelser  om  leken  och  deras  upplevelser  kring  den  som  
barnets  perspektiv  blir  synligt,  betonar  Arnér  och  Tellgren  (2006).    Detta  stöds  
av  Halldén  (2003)    som  understryker  att  barnet  själv  måste  ha  bidragit  med  
information.    Arnér  och  Tellgren  (2006)    lyfter  fram  samtal  som  en  god  
förutsättning  att  närma  sig  barns  perspektiv.    Alla  barn  kan  dock  inte  prata.    
Eriksson  Bergström  (2013)    menar  att  det  då  är  betydelsefullt  att  tolka  de  
handlingserbjudanden  barnet  upptäcker.    Hon  framhåller  att  barnets  perspektiv  
framträder  när  de  skapar,  förändrar  och  tillägnar  sig  aspekter  i  den  fysiska  
miljön.  Pramling  Samuelsson  och  Sheridan  (2003)    lyfter  fram  pedagogens  
förmåga  att  inta  barnets  perspektiv  som  en  förutsättning  för  barns  delaktighet  i  
förskolan.  Pedagogens  medvetenhet  om  barnets  perspektiv  gör  det  möjligt  att  
anpassa  verksamheten  efter  barngruppens  behov  och  intressen.  Pramling  
Samuelssons  och  Sheridans  konklusion  är  dock  att  sådan  delaktighet  sällan  blir  
pedagogisk  verklighet  då  pedagoger  ofta  saknar  kunskap  och  metoder  att  
omsätta  denna  kunskap.  Enligt  dem  är  dokumentationen  ofta  ofullständig  och  
osammanhängande  då  den  inte  analyseras  och  sammanställs.    De  efterlyser  
systematiska  utvärderingar  för  att  detta  ska  bli  möjligt.      
    
Johansson(2003)  menar  att  förskolebarnets  delaktighet  och  inflytande  pendlar  
mellan  olika  situationer  och  pedagogers  barnsyn.  Hon  problematiserar  i  sin  
artikel  ”Att  närma  sig  barns  perspektiv”  möjligheten  att  förstå  och  synliggöra  
barnets  perspektiv  i  pedagogisk  praxis.  Pedagogens  förhållningssätt  varierar  
efter  situation,  menar  hon,  även  om  det  finns  en  tendens  att  de  huvudsakligen  
håller  sig  till  ett  av  dem:      
  

-‐‑ barnet  som  medmänniska  (barnets  intentioner  hänsynstas  av  pedagogen)      
-‐‑ vuxna  vet  bättre  (pedagogen  anser  sig  veta  barnets  bästa)      
-‐‑ barn  intentioner  är  irrationella  barnet  (barnets  handlar  ologiskt  och  

ovidkommande  enligt  pedagogen)      
    
  

Johansson  förklarar:  En  pedagog  som  strävar  efter  att  förstå  och  förhandla  med  
barnet  genom  att  möta  barnet  på  dess  egna  villkor,  ser  barnet  som  medmänniska.  
Barnets  perspektiv  blir  synligt  då  förhandling  och  kompromisser  sker  med  
hänsyn  till  barnets  upplevelser  och  behov.    Närheten  till  barnets  perspektiv  gör  
att  pedagogen  medvetet  kan  ge  intresseväckande  valmöjligheter  som  leder  
barnet  dit  pedagogen  vill.    Det  bidrar  till  att  barnet  får  en  känsla  av  kontroll  
över  sin  egen  tillvaro.    När  pedagogens  inställning  är  att  vuxna  vet  bättre  har  
dennes  uppfattning  om  vad  som  är  rätt  att  göra  företräde  framför  barnets  egen  
upplevelse  och  förståelse.    Det  blir  då  omöjligt  att  följa  barnets  perspektiv,  även  
om  barnets  bästa  ofta  fokuseras.    Pedagogens  makt  blir  tydlig  och  pedagogens  
uppfattning  om  en  god  fostran  syftar  till  och  resulterar  i  att  barns  vilja  och  
perspektiv  undantrycks.    Om  pedagogen  saknar  förståelse  för  barnets  intentioner  
och  ser  på  dem  som  irrationella  motverkar  det  barnets  perspektiv  och  
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pedagogens  perspektiv  tas  för  givet.  Barnets  perspektiv  ses  i  sådana  situationer  
som  ett  hinder  för  att  upprätthålla  regler  och  rutiner.      
    

Förståelse  för  livsvärlden  -‐‑  en  teori  som  synliggör  individens  
perspektiv      
    
Johansson  (2003)  lyfter  fram  vikten  av  att  träda  in  i  barnets  livsvärld  i  syfte  att  
synliggöra  barnets  intentioner  men  också  för  att  se  vad  som  är  meningsfullt  för  
det.    Livsvärld  kan  beskrivas  som  ett  helhetsperspektiv  av  individen  (a.a.).  
Merleau-‐‑Ponty  (1999)    beskriver  livsvärlden  som  en  värld  där  subjekt  och  värld  
möts.    Han  beskriver  kroppen  som  det  subjekt  där  erfarenheter  och  handlingar  
skapas.    Vi  är  i  vår  egen  kropp  när  vi  upplever  vår  egen  livsvärld  som  
verklighet  och  därför  den  formas  av  erfarenheter,  samvaro  och  handlingar  (a.a.).  
Alla  människor  har  sin  egen  livsvärld  som  kan  bli  synlig  för  andra  genom  
fysiska  och  psykiska  uttryck.  Det  handlar  om  gester,  tankar,  ansiktsuttryck,  
tonfall  och  intentioner,  förklarar  Johansson  (2003).  När  pedagogen  intar  ett  
livsvärldsperspektiv  flyttas  fokus  ifrån  målorientering,  understryker  Emilson  
(2008).    Hon  fann  i  sin  studie  att  när  pedagoger  agerar  kommunikativt  blir  
barnens  perspektiv  centralt.    Det  kommunikativa  handlandet  beskrivs  av  
Emilsson  som  utmärkande  av  samförstånd  och  ömsesidighet  och  att  barn  
erkänns  som  likvärdiga  kommunikationsdeltagare.    Sådana  möten  mellan  
människor  är  av  intersubjektiv  och  symmetrisk  karaktär,  förklarar  hon.      
  

Förståelse  för  vad  som  är  meningsfullt  för  barnet  kan  även  bli  synligt  för  
pedagogen  genom  observation,  diskussion  och  reflektion.    Genom  forskning  vet  
man  att  det  kan  ha  betydelse  för  hur  pedagogerna  förhåller  sig  till  barnens  lek.  
Logue  och  Detour  (2011)  har  studerat  vad  som  kan  bli  möjligt  när  pedagoger  
observerar,  diskuterar  och  reflekterar  över  sådana  lekar  som  de  normalt  sett  inte  
skulle  acceptera.  Pedagogerna  i  studien  reflekterar  över  sin  egen  motståndskraft  
mot  en  barninitierad  ”bad  guy-‐‑  lek”  och  börjar  systematiskt  dokumentera  
denna  lek  i  ett  försök  att  utveckla  högre  förståelse  för  den.  De  fann  att  
pedagogernas  ökade  insikt  om  lekinnehållet  gör  det  möjligt  för  dem  att  gå  in  i  
leken  för  att  stödja  och  uppmuntra  den,  istället  för  att  förhindra  och  begränsa  
som  de  tidigare  gjort.  De  överraskas  dessutom  av  flera  positiva  konsekvenser  
och  betonar  barnens  engagemang  och  deras  kognitiva  och  sociala  inlärning  
betonas.  Pedagogerna  i  studien  konstaterar  att  barns  eventuella  språkliga  
hinder  och  brist  på  impulskontroll  inte  upplevs  som  några  större  utmaningar  i  
den  lek  som  utgår  ifrån  barnen  själva.  Øksnes  (2011)  föreslår  observationer  som  
ett  led  i  att  bejaka  barns  lek.  Hon  understryker  att  det  är  viktigt  att  vänta  med  
att  gå  in  i  leken  för  att  få  syn  på  vad  barnen  verkligen  leker.  Det  är  inte  ovanligt  
att  barns  lek  blir  störd  då  vuxna  avbryter  den  eftersom  de  anser  att  den  inte  har  
någon  mening,  menar  hon.      
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Den  sociala  miljön  styr  den  fria  leken      
  

Den  viktigaste  förutsättningen  för  att  fri  lek  ska  regera  på  förskolan  är  
personalens  inställning  till  barn,  barndom,  lek  och  lekfullhet,  lyfter  Knutsdotter  
Olofsson  (2014)    fram.  Knutsdotter  Olofsson  (2014)  är  tydlig  med  att  pedagogen  
bör  vara  förberedd  på  att  det  blir  stökigare  och  rörigare  på  avdelningen  när  om  
den  fria  leken  ska  leva  och  vara  varaktig.  Man  får  helt  enkelt  räkna  med  lite  
extra  tid  till  att  städa  i  ordning  efteråt,  förklarar  hon,  då  det  är  viktigt  att  barnen  
ges  tillfälle  att  förvandla  sin  fantasi  till  lek-‐‑verklighet  så  att  de  kan  hänge  sig  
fullt  ut  i  leken.  Knutsdotter  Olofsson  menar  att  pedagogens  lagstöd  kan  leda  till  
barnets  ökade  lärande  i  leken  de  själva  valt  eftersom  den  ständigt  utvecklas  och  
hålls  vid  liv.  Hon  understryker  att  metoden  kräver  extra  tid  och  att  pedagogen  
kan  delta  i  leken  utifrån  barnens  intresse  och  förutsättningar  så  att  de  ges  
tillfälle  att  erövra  vidare  kunskap.  Enligt  henne  blir  då  pedagogen  en  
lekstödjande  person  som  bidrar  med  material  och  uppslag  för  att  stödja  den  lek  
som  barnen  valt  att  leka.  Det  blir  angeläget  att  pedagogen  är  tillåtande  då  det  
kan  bli  nödvändigt  att  t.ex.  möblera  om,  hämta  vatten  eller  liknande.  Tullgren  
(2003)    hävdar  att  dagens  retorik  kring  barn  gör  barnet  till  en  blivande  vuxen.  I  
detta  skapande  av  framtida  vuxna  har  barns  lek  blivit  ett  viktigt  redskap,  menar  
hon.  Hon  förklarar  att  genom  leken  kan  ett  fritt  och  aktivt  subjekt  förverkligas,  
eftersom  barnen  i  leken  anses  vara  fria  från  vuxenstyrning  och  fria  att  
självständigt,  utifrån  sina  erfarenheter,  bestämma  lekhändelser  och  låta  sin  egen  
kreativitet  verka.  Det  finns  dock  fallgropar,  enligt  Tullgren.  Hon  framhåller  att  
inte  all  lek  och  inte  alla  aktiviteter  som  anses  höra  till  vad  det  innebär  att  vara  
ett  ”gott”  barn  och  en  blivande  ”god”  vuxen.  Leken  måste  således  regleras  och  
korrigeras  i  enlighet  med  bilden  av  den  goda  och  utvecklande  leken  (a.a.).  Allt  
detta  med  tanke  på  den  framtid  barnen  möter  och  de  krav  som  kommer  att  
ställas  på  dem  då.  Det  är  en  mer  eller  mindre  medveten  styrning  i  framtidens  
namn,  hävdar  Tullgren.  Enligt  henne  sker  detta  med  hjälp  av  inneslutande  och  
uteslutande  tekniker  då  pedagogen  korrigerar  leken  i  enlighet  med  rådande  
normer.  Hon  beskriver  en  vanlig  inneslutande  teknik;  att  uppmärksamma,  
uppmuntra  och  bjuda  in  till  lek.  Pedagogens  uppmärksamhet  och  aktiva  
deltagande  i  en  lek  innesluter  leken  och  dess  deltagare.  Tullgren  menar  att  
familjeleken  utgör  en  norm  på  förskolan,  då  familj  och  matlagning  ofta  är  
föremål  för  sådan  inneslutning.    Att  föreslå  matlekar  är  en  teknik  som  inbjuder  
till  rätt  sorts  lek  och  som  utesluter  olämpliga  lekar  och  olämpligt  beteende.  Hon  
förklarar  att  det  är  en  teknik  för  att  innesluta  själva  lekaktiviteten  och  
lekhandlingar  som  är  lugna  och  ordnade  och  men  utesluta  det  stökiga  och  
våldsamma.      
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Den  fysiska  miljön  styr  den  fria  leken  
 

de  Jong(2010)  lyfter  fram  lokalernas  gruppering  och  den  rumsliga  strukturen  
som  betydelsefulla  faktorer  för  barns  val  av  aktivitet  och  lek.  På  vilket  sätt  
verksamheten  utformas  och  genomförs  är  en  direkt  konsekvens  av  den  barnsyn  
som  råder,  menar  hon  och  framhåller  vikten  av  att  synliggöra  både  
organisatoriska  och  pedagogiska  ställningstaganden.  Det  ställs  inte  samma  krav  
på  utformningen  av  en  verksamhet  som  strävar  efter  att  likna  hemmet  för  att  på  
så  sätt  stödja  barnets  utveckling  och  en  verksamhet  som  är  tänkt  som  verkstad  
för  det  kompetenta  barnet,  förklarar  de  Jong.  Hon  tydliggör  att  det  är  angeläget  
att  pedagogen  är  medveten  om  pedagogiska  utgångspunkter  i  verksamheten  för  
att  kunna  utforma  den  på  ett  sätt  som  bidrar  till  att  nå  de  mål  som  eftersträvas.  
Rummets  egenskaper  och  förutsättningar  måste  ständigt  utvecklas  efter  den  
barngrupp  som  vistas  däri,  påpekar  de  Jong.  Eriksson  Bergström  (2013)    
beskriver  förskolan  som  en  plats  där  barn  genom  den  fysiska  miljön  i  hög  grad  
blir  kontrollerade  och  styrda.  I  studien  betraktas  den  fysiska  miljön  som  en  
uppsättning  handlingserbjudanden  där  individen  upptäcker  vad  som  blir  
möjligt  att  göra.  Hennes  analys  visar  att  verksamheten  konstrueras  i  syfte  att  
reglera  och  strukturera  barngruppen  samtidigt  som  pedagogerna  strävar  efter  
att  utgå  från  barns  intressen  vid  planering.  Den  fysiska  miljön  används  i  hög  
grad  på  olika  sätt  till  att  organisera  och  strukturera  barngruppen  då  fostran  sker  
genom  planering,  rutiner,  val  av  material  och  aktiviteter,  enligt  Eriksson  
Bergström.  Hon  gör  tydligt  att  ordning,  på  både  barn  och  fysisk  miljö,  är  det  
främsta  skälet  till  att  sådan  kontroll  sker  och  att  endast  begränsat  utrymme  ges  
att  förhandla  om  dessa  handlingserbjudanden.    Eriksson  Bergström  framhåller  
att  en  starkt  kodad  miljö  som  förmedlar  vad  som  ska  göras  i  den  begränsar  
barns  gemensamma  lekteman  då  den  inte  uppmuntrar  barns  förhandlande.    
Den  fria  leken  präglas  då  ofta  av  individuella  mål  istället,  påpekar  hon.    Studien  
visar  att  de  normer  som  råder  på  en  förskoleavdelning  blir  tydliga  genom  
fysiska  arrangemang.    När  människor  interagerar  med  varandra  skapas  mönster  
som  gör  tydligt  vad  som  anses  vara  normalt  inom  olika  kulturer  och  
sammanhang,  t.ex.  på  en  förskoleavdelning  (Svaleryd  &  Hjertson,  2012).      
  

Både  Kines  (2011)  och  Tullgren  (2003)    talar  om  frysrum  i  förskolans  
verksamhet.  Øksnes  (2011)betonar  vikten  av  att  barnen  ges  tillfälle  att  skapa  
dessa  och  söka  sig  dit,  där  övervakningen  är  minimal,  för  att  kunna  hänge  sig  åt  
leken.  Tullgren  (2003)    menar  att  även  pedagoger  skapar  ett  slags  frirum,  i  syfte  
att  normalisera  och  marginalisera.    Hon  beskriver  dessa  utrymmen  som  en  plats  
för  mindre  önskvärda  lekar,  ofta  högljudda  och  vilda.    Det  är  pedagogens  
avståndstagande  som  gör  att  de  placeras  där,  förklarar  hon.  Hemliga  rum,  så  
som  kojor,  små  krypin  och  mindre  utrymmen  används  av  barnen  för  att  
interagera  med  varandra  utan  att  de  vuxna  övervakar  dem  (Eriksson  Bergström,  
2013).  Emilson  (2008)  beskriver  att  detta  sätt  att  konstruera  miljön  kan  förstås  
utifrån  ett  systemperspektiv.  Det  kan  vara  förgivettaget  i  omgivande  kultur,  
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förklarar  hon,  då  det  finns  angivna  mål  att  sträva  mot  i  läroplanen  (Skolverket,  
2010).  Styrdokumentet  fastslår  att  varje  barn  ska  utveckla  öppenhet,  respekt,  
solidaritet,  ansvar,  hänsyn,  hjälpsamhet  och  förståelse  för  allas  lika  värde.      
  

Eriksson  Bergström  (2013)  har  studerat  på  vilka  sätt  olika  faktorer  i  förskolans  
miljö  kan  begränsa  eller  främja  barns  egen  lek.  Hon  fann  att  föremål  och  rum  
som  har  otydliga  syften  bidrar  till  att  barnen  gemensamt  kommer  överens  om  
vad  föremålet  eller  rummet  kan  användas  som.  Dessa  användningsområden  
kallas  i  studien  för  handlingserbjudanden.  I  en  lekmiljö  med  många  
handlingserbjudanden  sker  det  ofta  förhandlingar  barn  emellan,  men  även  med  
pedagoger,  förklarar  Eriksson  Bergström  som  därför  lyfter  fram  den  som  
flerstämmig.  Hennes  resultat  gör  tydligt  att  graden  av  denna  flerstämmighet  
står  i  relation  till  på  vilket  sätt  verksamheten  konstrueras  då  de  praktiker  som  
utformas  på  ett  kontrollerande  och  strukturerande  sätt  sänker  graden  av  
flerstämmighet.  När  ordning  och  reda  ses  som  ett  viktigt  mål  för  verksamheten  
ges  begränsat  utrymme  till  barnen  att  förhandla  om  dessa  
handlingserbjudanden,  enligt  Eriksson  Bergström.  Hon  framhåller  att  när  lek  
betraktas  som  ett  uttryck  för  barns  inflytande  i  förskolan  sätter  det  spår  i  miljön.      
  

Barns  delaktighet  och  inflytande  ska  synas  i  verksamheten.  
    
Johannesson  och  Sandvik  (2009)  beskriver  att  barns  delaktighet  och  inflytande  
inte  handlar  om  att  bestämma  eller  om  individens  rätt  i  förhållande  till  någon  
annan.    Det  är  större  än  så.  Det  handlar  om  hur  människor  samspelar,  lyssnar  
till  och  respekterar  varandra  i  en  gemenskap,  betonar  de.  Individens  göranden,  
säganden  och  andra  kroppsliga  uttryck  blir  centrala.  De  förklarar  närmare  att  
det  gäller  alla  slags  uttryck,  även  barns  stillhet.  Pedagogens  lyssnande  och  
tolkande  av  alla  uttryck  som  barn  använder  är  en  förutsättning  när  man  vill  att  
barnen  ska  känna  sig  delaktiga  och  ha  inflytande.  Vuxna  står  alltid  i  
maktposition  till  barn  och  därför  har  vuxnas  bemötande  stor  betydelse  för  i  
vilken  utsträckning  barn  blir  sedda  och  hörda  (Johannesson  &  Sandvik,  2009).  
Johannesson  och  Sandvik  betonar  att  förskolepersonal  befinner  sig  i  en  
mångtydig  verksamhet  där  det  bästa  alternativet  inte  är  tydligt  i  alla  situationer.  
De  lyfter  därför  fram  tvivlens  mellanrum  som  möjligheter  att  se  nya  perspektiv,  
olika  lösningar  och  ett  större  antal  individer.  När  närhet  till  barnets  perspektiv,  
känslomässighet  och  lekfullhet  kännetecknar  lärares  och  barns  interaktion,  
tycks  hierarkiska  maktstrukturer  försvinna  och  mötet  visar  sig  vara  mer  
symmetrisk  och  intersubjektiv  till  sin  natur,  understryker  Emilson  (2008).  
Hennes  analys  visar  att  fyra  aspekter  har  stor  betydelse  för  barns  inflytande  i  
förhållande  till  lärarkontroll;  barns  möjligheter  att  göra  egna  val  och  att  ta  
initiativ,  lärarens  attityder  och  regler.      
  

För  att  möjliggöra  delaktighet  och  inflytande  i  förskolan  måste  pedagogen  våga  
släppa  kontrollen  och  se  barnet  som  aktör  i  sitt  eget  liv,  understryker  
Johannesson  och  Sandvik(2009).  De  framhåller  att  det  ska  finnas  en  tro  på,  en  
förväntan  och  tillit  till  barns  egna  kunskaper  och  erfarenheter.  Enligt  dem  
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innebär  det  inte  att  barnen  kan  betraktas  som  kompetenta  i  alla  hänseenden.  
Johannesson  och  Sandvik  (2009)  menar  att  utmaningen  ligger  i  att  undgå  
kategoriseringar  och  uppfattningar  om  vad  barn  kan  och  hur  de  utvecklas.  
Deras  lösning  på  det  är  att  bemöta  barnet  som  en  okänd.    Förgivettagna  
föreställningar  blir  då  omöjliga,  menar  de,  och  pedagogen  måste  då  istället  
försöka  inta  barnets  perspektiv.  Tellgrens  (2009)  studie  visar  att  barn  ofta  
känner  att  deras  idéer  inte  är  acceptabla  och  att  de  upplever  regler  som  hinder.  
Hon  fann  att  trots  att  pedagogen  beskriver  ”barnets  bästa”  som  en  självklarhet  i  
verksamheten  sker  planering  och  utformning  ofta  efter  de  referensramar  som  
finns  i  förskolan.              
    
Johannesson  och  Sandvik  (2009)  understryker  att  delaktighet  och  inflytande  blir  
synligt  först  när  omgivningen  på  något  sätt  påverkas  av  den.  Detta  stöds  
Eriksson  Bergström  (2013)  som  fann  i  sin  studie  att  när  relationen  mellan  rum,  
barn  och  pedagoger  präglas  av  flerstämmighet  och  förhandlande  finns  det  goda  
chanser  för  barns  ökade  inflytande  i  förskolan.      
  

Syn  på  barn  och  dess  aktivitet  påverkar  bemötandet  av  dem  
    
Samhällets  syn  på  barn  och  barndom  påverkar  på  vilket  sätt  dessa  bemöts  
(Öhman,  2011).  Harvard  (2003)  beskriver  denna  återverkan  utifrån  två  olika  
diskurser.    Hon  talar  om  ett  pågående  paradigmskifte  och  använder  begreppen  
utvecklingsdiskurs  och  rättighetsdiskurs.  Utvecklingsdiskursen  hänger  kvar  
sedan  långt  tillbaka  och  den  beskriver  barn  som  objekt  för  samhällets  och  
föräldrarnas  uppmärksamhet,  understryker  Harvard.    Detta  sätt  att  tala  om  
barn  rättfärdigar,  enligt  Harvard,  andras  ingrepp  i  barnets  liv  då  man  anser  att  
barnet  inte  kan  uppfatta  sina  egna  behov.    När  barnet  betraktas  som  icke  
fullkomlig  av  omgivningen,  human  becoming,  blir  barndom  en  brist  och  det  anses  
vara  nödvändigt  att  socialisera  och  utveckla  den  unga  individen  (Johansson,  
2003).  Utvecklingsdiskursen  ligger  inte  bara  till  grund  för  hur  dagens  lekmiljöer  
och  läroplaner  ser  ut,  utan  även  för  de  föreställningar  som  existerar  om  hur  barn  
utvecklas,  menar  Harvard.    Hon  förklarar  att  samhället  med  utgångspunkt  i  ett  
barnperspektiv  bedömer  vad  som  är  eller  inte  är  normalt  för  barn  genom  att  
generalisera.    Harvard  (2003)    menar  dock  att  barn  är  i  stånd  att  uttrycka  det  de  
behöver  och  att  deras  behov  är  olika.      
  

Inom  rättighetsdiskursen  uppmärksammas  barns  lek  på  ett  annat  sätt.  Man  ser  
på  den  som  en  kulturell  uttrycksform  för  barn,  en  uttrycksform  som  skall  undgå  
alla  former  av  styrning,  förklarar  hon.  Till  skillnad  mot  utvecklingsdiskursens  
planerade  och  anordnade  lekmiljöer  respekteras  och  skyddas  de  lekställen  där  
barnen  väljer  att  leka,  enligt  henne.    Johansson  (2003)  lyfter  fram  att  en  syn  på  
barnet  som  human  being,  medför  att  det  ses  som  en  medmänniska  med  förmågor  
och  intentioner.  Hur  vi  talar  om  barns  lek  får  följder  (Harvard,  2003).      
    

Lek  för  lärandets  eller  för  skojs  skull      
Forskning  om  lek  i  Skandinavien  fokuserar  huvudsakligen  två  områden,  enligt  
Tullgren  (2004).  Antingen  har  lekens  potential  för  barns  utveckling  fokuserats  
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eller  så  är  det  pedagogens  roll  i  den  som  studerats,  menar  hon.  Øksnes  (2011)  
hävdar  att  det  är  vanligt  att  man  i  västvärlden  ser  på  lek  som  ett  sätt  att  lära  
annat.  Leken  lyfts  ofta  fram  som  betydelsefull  i  barns  utveckling  och  lärande  
och  beskrivs  som  ett  pedagogiskt  verktyg  för  främjandet  av  dessa  (Lillemyr,  
2002;  Knutsdotter  Olofsson,  2014;  Johansson  &  Pramling  Samuelsson,2006).  
Øksnes  (2011)    jämför  psykologiska  och  filosofiska  perspektiv  för  att  förstå  
fenomenet  lek.  I  ett  psykologiskt  perspektiv  tas  leken  ur  det  verkliga  livet  och  
liknas  vid  ett  övningsrum  där  aktiva  och  nyfikna  barn  kan  uppfostra  sig  själva.  
Genom  de  upplevelser  som  sker  i  leken  tillägnar  barnen  sig  intellektuella  och  
sociala  färdigheter.    Lillemyr  (2002)  kallar  själva  upplevelsen  för  en  brobyggare  
mellan  lek  och  lärande,  eftersom  den  gör  det  möjligt  för  individen  att  aktivt,  
personligt  och  meningsfullt  erfarna.  Han  talar  om  Lek-‐‑upplevelse  -‐‑lärande.    
  I  ett  psykologiskt  perspektiv  betonas  lekens  engagemang,  lekfullhet,  fantasi  och  
kreativitet,  kan  ge  näring  åt  barns  lärande,  förklarar  han.    Man  kan  tolka  detta  
som  att  fokus  ligger  på  varför  barn  leker  och  vilken  nytta  leken  har  för  barnet  i  
utvecklingssyfte  men  även  att  barnet  ses  som  en  blivande  vuxen,  menar  Øksnes  
(2011)  .  Hon  benämner  det  som  ett  apollinskt  perspektiv  på  lek.  Synsättet  bidrar  
till  att  leken  pedagogiseras  och  värderas  utifrån  på  vilket  sätt  den  påverkar  
barns  lärprocesser,  förklarar  hon.  Underförstått  synliggörs  dessutom,  enligt  
Øksnes  (2011)  ,  en  föreställning  om  att  lek  inte  är  ”en  spontan  barnslig  aktivitet”  
(s.  80).      
    
Motsvarigheten  till  detta  benämner  hon  som  ett  dionysiskt  synsätt,  ett  
filosofiskt  perspektiv  på  lek  (Øksnes,  2011).  Ett  sådant  sätt  att  betrakta  barns  lek  
räds  inte  det  irrationella  och  oförutsägbara  utan  tillskriver  istället  leken  ett  
egenvärde,  menar  Kines.    Hon  förklarar  att  fokus  ändras  då  det  här  inte  anses  
finna  någon  instrumentell  vinst  med  att  leka,  barnen  gör  det  helt  enkelt  för  att  
det  är  roligt  och  inte  för  att  utvecklas  eller  lära  inför  framtiden.    En  dionysisk  lek  
bara  händer,  understryker  Kines,  och  den  kan/ska  varken  styras  eller  
kontrolleras.    Hon  beskriver  denna  lek  som  en  karnevalisk  aktivitet  som  präglas  
av  ofärdighet,  öppenhet  och  gränsöverskridande.    Leken  kan  uppfattas  som  
kaotisk  då  den  plötsligt  bara  kan  uppstå  genom  barnens  egna  regler  och  
ordningar,  enligt  Øksnes.  Hon  talar  här  om  Lek  -‐‑  erfarande  –  bildande,  istället  för  
Lek  -‐‑  upplevelse  –  lärande  som  Lillemyr  (2002)  talar  om.  Något  som  skiljer  sig  åt  i  
ett  apollinskt  och  ett  dionysiskt  perspektiv  handlar  om  hur  erfarandet  sker.    I  ett  
dionysiskt  perspektiv  är  det  något  som  bara  händer,  precis  som  leken.  
Erfarenheten  bara  kommer  till  individen,  det  är  inget  som  görs  i  form  av  en  
upplevelse  eller  ett  lärande  som  man  tolkar  det  i  ett  apollinskt  perspektiv.  
Tanken  om  att  leken  stimulerar  barns  lärande  gör  det  möjligt  att  använda  den  
som  ett  redskap  i  syfte  att  lära  annat.    Båda  perspektiven  betonar  individens  
erfarande  i  den,  men  på  olika  sätt.        
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Syfte  
  

Syftet  med  studien  synliggöra  pedagogers  och  barns  uppfattningar  om  den  fria  
leken  i  förskolan,  vilken  plats  den  ges  och  vilka  möjligheter  som  finns  för  den.  
    
  
  
Ur  pedagogens  perspektiv:      
  

-‐‑ Hur  uppfattar  pedagogen  på  den  fria  leken?      
-‐‑ Vilket  inflytande  anser  pedagogen  att  barn  ska  ges?      

    
Ur  barnets  perspektiv      
  

-‐‑ Vilka  uppfattningar  har  barnen  om  sin  lek?      
-‐‑ Vilka  möjligheter  och  begränsningar  uttrycker  de  finns  för  deras  

egen  lek?      
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Metod  
  

I  detta  avsnitt  argumenterar  vi  för  vårt  val  av  metod,  urval  och  vilka  etiska  
aspekter  vi  förhållit  oss  till.  Vi  beskriver  även  genomförande  och  studiens  
tillförlitlighet  och  trovärdighet.      
    

En  kvalitativ  ansats      
    
I  den  kvalitativa  forskningen  görs  individens  uttryck  till  det  mest  centrala.  Då  
syftet  i  studien  är  att  synliggöra  individens  perspektiv  ansåg  vi  att  en  kvalitativ  
ansats  var  nödvändig.  Bryman  (2011)    beskriver  den  som  induktiv,  tolkningsbar  
och  konstruktionistisk.    En  induktiv  utgångspunkt  syftar  till  att  dra  slutsatser  
utifrån  det  som  kommer  fram  i  forskningsresultaten.  Tolkningsbarheten  
handlar  om  att  tyngdpunkten  ligger  hos  forskaren  och  dennes  förståelse  för  det  
som  deltagarna  uttrycker  i  undersökningen.  Att  den  kvalitativa  forskningen  är  
konstruktionistisk  förklarar  Bryman  med  att  sammanhanget,  kontexten,  är  
avgörande  för  hur  kunskapen  tar  form,  kombineras  och  uppfattas.  Kvale  och  
Brinkmann  (2014)  lyfter  fram  denna  ansats  som  kontextuell.  De  gör  tydligt  att  
bevisning  genom  representativa  och  stora  urval  inte  är  det  viktiga  inom  
kvalitativ  forskning.  Fokus  riktas  istället  mot  det  som  uttrycks,  utan  att  ha  en  
hundraprocentig  sann  slutsats  som  mål.  
  

Semistrukturerad  intervju  
  

Inom  kvalitativ  forskning  återfinns  en  undersökningsmetod  som  kallas  
semistrukturerad  intervju  (Bryman,  2011).  Den  semistrukturerade  intervjun  
beskrivs,  av  Bryman,  som  en  situation  där  den  som  intervjuar  har  stöd  i  ett  
frågeschema.    Ordningsföljden  på  frågorna  är  inte  bestämd  utan  kan  med  fördel  
variera  vart  eftersom  intervjun  pågår,  frågor  kan  läggas  till,  uteslutas  eller  
förändras  (a.a.).  Vi  menar  att  det  var  betydelsefullt  för  att  kunna  ta  del  av  hur  
den  enskilda  informantens  uppfattning.    Inför  en  semistrukturerad  intervju  
färdigställs  en  lista  med  generella  frågor,  en  intervjuguide,  om  de  specifika  
ämnen  som  ska  beröras,  förklarar  Bryman.  Vi  hade  stöd  i  frågeguiden  i  syfte  att  
finna  svar  på  studiens  frågeställningar,  utan  att  vara  alltför  styrda  av  dessa.    
Informanten  kunde  på  så  sätt  ges  frihet  att  utforma  svar  utifrån  sitt  eget  
perspektiv.  Genom  det  gemensamma  frågeschemat  kunde  alla  informanter  i  vår  
studie  ges  tillfälle  att  uttrycka  åsikter  inom  samma  fråga  (Kvale  &  Brinkmann,  
2014).  Det  bidrog  till  att  vi  kunde  få  svar  på  frågeställningarna,  men  även  att  
olika  kategorier  framkom  i  kommande  analys.  
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Barnsamtal/barnintervju      
    
Lindblad  (2009)  betonar  vikten  av  att  ha  veta  varför  en  intervju  med  barnet  är  
nödvändig.  Hon  menar  att  det  är  angeläget  att  fundera  över  vilka  kunskaper  
eller  erfarenheter  som  barnet  kan  bidra  med  och  om  den  informationen  kan  
införskaffas  på  annan  väg.    Eftersom  syftet  med  studien  är  att  synliggöra  
barnets  perspektiv  ansåg  vi  det  vara  angeläget  att  samtala  med  barnen.  Syftet  
med  barnsamtal  är  att  närma  sig  barnets  perspektiv  för  att  få  vetskap  om  deras  
uppfattning  och  erfarenhet  (Lindblad,  2009).  En  etablerad  relation  skapar  goda  
förutsättningar  att  få  tillträde  till  barnets  kunskaper  (Bengtsson  &  Hägglund,  
2014).    Arnér  och  Tellgren  (2006)    betonar  att  samtal  med  barn  kan  behöva  ske  
på  olika  sätt  för  att  kunna  bemöta  det  enskilda  barnet  på  ett  sådant  sätt  som  
uppmuntrar  dem  att  berätta.    Det  är  viktigt  att  visa  ett  genuint  intresse,  
understryker  Arnér  och  Tellgren  (2006).    De  framhåller  även  att  spontana  samtal  
farten  kan  vara  en  givande  metod  i  syfte  att  öka  förståelse  för  barnets  
perspektiv.  
  

Urval  
    
Det  finns  ingen  ”gyllene  standard”  för  hur  många  som  bör  intervjuas  i  
kvalitativa  intervjustudier  (Kvale  &  Brinkmann,  2014).  Vi  valde  att  intervjua  
fyra  för  oss  redan  kända  förskollärare  och  tolv  barn.  Nedan  presenteras  de  med  
fiktiva  namn:      
  

Kajsa:  44  år,  utbildad  förskollärare  sedan  8  år,  verksam  inom  förskolans  
verksamhet  sedan  8  år.  
Anna:  59,  år,  utbildad  förskollärare  sedan  10  år,  verksam  inom  förskolans  
verksamhet  sedan  35  år  
Lin:  24  år,  utbildad  förskollärare  sedan  2  år,  verksam  inom  förskolans  
verksamhet  sedan  6  år  
Sara:  23  år,  utbildad  barnskötare  sedan  3  mån,  verksam  inom  förskolans  
verksamhet  sedan  5  år      
  

Barnen  i  studien:  är  mellan  3-‐‑5  år.  De  går  i  en  svensk  kommunal  förskola  och  
en  schweizisk  privat  förskola.  
  
  
Vårt  val  av  informanter  kan  liknas  vid  det  som  Bryman  (2011)    kallar  för  
bekvämlighetsval.  Bryman  beskriver  att  en  begränsad  tillgänglighet  av  
informanter  och  en  uppfattning  om  att  studiens  representativitet  inte  påverkas  
nämnvärt  är  vanliga  anledningar  till  att  välja  bekvämligt.  Vi  anser  att  det  
stämmer  överens  med  hur  vårt  val  av  pedagoger  gick  till.    Det  var  dock  viktigt  
att  vi  redan  hade  en  god  relation  till  barnen  då  det  kunde  ha  betydelse  för  i  
vilken  utsträckning  de  vågar  berätta.    Samtalen  med  barn  skedde  med  barn  som  
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vi  känner  väl  sedan  innan,  i  deras  miljö  och  i  några  fall  upprepade  gånger.  
Arnér  och  Tellgren  (2006)  understryker  att  goda  samtal  med  barn  bör  präglas  av  
trygghet  och  tillit.      
  

Något  som  kan  påpekas  är  att  studien  genomfördes  i  Sverige  och  Schweiz.    
Anledningen  till  det  är  att  vi  bor  i  olika  länder.    Det  är  dock  inget  som  
hänsynstas  på  något  sätt  i  undersökningen  eftersom  vi  valt  att  inte  fokusera  
sådana  eventuella  skillnader  eller  likheter.      
    

Etiska  överväganden      
    
Även  om  examensarbeten  som  detta  enligt  lag  inte  definieras  som  forskning  gäller  
ändå  samma  forskningsetiska  principer  som  gäller  för  forskning.    Detta  på  grund  av  
att  ”vetenskapens  trovärdighet  och  god  forskningssed  ska  värnas  i  högskolornas  verksamhet”  
(Löfdahl  2014,  s.  34).  De  fyra  forskningsetiska  principerna  har  utarbetats  i  syfte  att  
skapa  normer  för  förhållandet  mellan  forskare  och  uppgiftslämnare  vid  konflikt  så  att  
en  lämplig  bedömning  kan  ske  mellan  forskningskrav  och  individskyddskrav  
(Vetenskapsrådet,  2002).  Dessa  skapar  således  ett  skydd  för  den  som  deltar  i  studien.      
Löfdahl  (2014)  understryker  att  det  är  i  de  gråzoner  som  uppkommer  under  
studiens  gång  kan  vara  svårt  att  förlita  sig  på  erfarenhet  som  student.    Därför  är  
det  viktigt  inte  bara  ha  kännedom  utan  även  förhålla  sig  till  Vetenskapsrådets  
(2002)  fyra  huvudsakliga  forskningsetiska  principer:  informationskravet,  
samtyckeskravet,  konfidentialitetskravet  och  nyttjandekravet.          
    
Uppfyllelse  av  informationskravet  gjordes  genom  att  inledningsvis  meddela  
informanterna  om  studiens  syfte.    Innan  samtycke  kunde  gavs  informerades  
informanterna  om  att  deras  deltagande  var  frivilligt  och  att  de  när  som  helst  
under  intervjun  kan  avbryta  sin  medverkan.  Då  barnen  var  under  15  år  
inhämtades  skriftliga  samtycken  från  föräldrarna(se  bilaga  1  &  2).  Vi  klargjorde  
att  insamlade  data  och  uppgifter  om  deras  deltagande  skulle  behandlas  med  
största  möjliga  varsamhet.    Vi  var  tydliga  med  att  berätta  att  de  data  som  samlas  
in  genom  intervjuerna  enbart  ska  användas  till  denna  studie.  Vi  har  i  studien  
även  använt  fiktiva  namn  för  att  på  så  sätt  stärka  konfidentialiteten.      
    

Genomförande          
    
Förskolechefens  medgivande  gavs  muntligt  innan  pedagogerna  själva  
tillfrågades.    Tid  bestämdes  med  var  och  en.  Det  var  inte  helt  enkelt,  då  flera  av  
pedagogerna  hade  svårt  att  komma  ifrån  på  arbetstid.  Information  om  att  
materialet  enbart  skulle  användas  till  detta  examensarbete  samt  att  de  skulle  
vara  anonyma  gavs  muntligt  till  varje  pedagog.    Inför  intervjuerna  läste  vi  in  oss  
på  litteratur  inom  aktuellt  område,  i  syfte  att  kunna  ställa  relevanta  frågor  vid  
intervjuer  och  barnsamtal.  Även  en  intervjuguide  (se  bilaga  3)  utformades  
gemensamt  via  Google  drive.  Pedagogerna  fick  i  förväg  veta  ungefär  vad  de  
förväntades  svara  på.  Vi  ville  dock  inte  avslöja  exakt  vad  vi  var  ute  efter  
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eftersom  det  skulle  kunna  påverka  deras  svar  i  en  viss  riktning.  Vi  uppfattade  
det  som  att  samtliga  pedagoger  visade  stort  intresse  för  våra  frågor.              
    
Innan  samtalen  med  barnen  kunde  ske  lämnades  missiv  till  varje  berörd  
förälder  i  syfte  att  ge  sitt  skriftliga  samtycke  till  att  barnets  deltagande  i  denna  
studie  (se  bilaga  1  &  2).  När  samtycke  getts  tillfrågades  barnen  om  de  ville  
medverka  genom  samtal  om  lek.  Samtalen  med  barnen  såg  lite  olika  ut,  dels  för  
att  det  var  svårt  att  finna  avskild  plats  att  prata  ostört  dels  för  att  ta  tillvara  de  
ögonblick  som  gavs  att  samtala  med  dem.  Vi  genomförde  alltså  både  planerade  
och  spontana  enskilda  samtal  samt  ett  spontant  gruppsamtal.  Barnen  verkade  se  
fram  emot  att  få  enskilda  samtal  med  en  vuxen  likväl  som  de  uppskattade  att  få  
spontana  frågor  under  aktivitet.  Vårt  visade  intresse  för  deras  svar  var  kanske  
en  bidragande  faktor.  Intervjuerna  med  pedagogerna  tog  mellan  30  -‐‑  70  minuter  
och  gjordes  i  förskolans  lokaler.    Barnsamtalens  tid  varierade  mellan  några  
minuter  till  en  kvart.  Varje  intervju  spelades  in  på  mobiltelefon,  utan  tekniska  
problem.          
    

Analys      
    
Ahrne  och  Svensson  (2011)  beskriver  tre  viktiga  steg  vid  analys  av  kvalitativ  
data:  sortera,  reducera  och  argumentera.  Första  steget  i  vår  bearbetning  av  texterna  
var  att  transkribera  intervjuerna,  från  muntlig  dialog  till  skriftlig  text.  Bryman  
(2011)    framhåller  att  transkribering  är  ett  tidskrävande  arbete  men  att  det  är  till  
stor  hjälp  vid  analys.    När  detta  var  gjort  läste  vi  båda  två  materialet  ett  flertal  
gånger.    Det  gjorde  vi  för  att  kunna  kategorisera,  sortera,  vårt  material.  
Kategoriseringen  skedde  utifrån  områden  som  av  oss  ansågs  vara  relevanta  för  
vår  studie  (Bryman,  2011).  För  att  göra  de  olika  kategorierna  tydliga  färglade  vi  
den  transkriberade  texten.  Varje  informant  fick  en  egen  färg.  De  olika  färgerna  
gjorde  att  vi  enklare  kunde  urskilja  likheter  och  olikheter.  Under  denna  
sortering  synliggjordes  en  del  mindre  relevant  material.  Det  är  med  fördel  
reducering  sker,  eftersom  det  ger  plats  för  det  intressanta,  kärnan,  i  resultatet  
(Ahrne  och  Svensson,  2011).  Genom  intervjusvaren  framträdde  följande  åtta  
kategorier:  Barnens  egen  lek  enligt  pedagogerna,  Lärandet  i  leken  betonas,  Samsyn  
inom  arbetslaget  -‐‑  en  betydelsefull  faktor,  Pedagogernas  skilda  åsikter  om  en  
inspirerande  lekmiljö,  Hur  barnen  talar  om  sin  lek,  Möjligheter  och  begränsningar  för  
lek  i  verksamheten  enligt  barnen  själva,  Förutsättningar  för  barns  delaktighet  och  
inflytande  och  Barn  och  pedagoger  om  pedagogens  lekförmåga.  
  
  

Då  data  producerades  genom  kvalitativa  intervjuer  och  syftet  var  att  få  fram  
den  enskildes  uppfattning  om  ett  visst  ämne  har  vi  inspirerats  av  
fenomenologisk  utgångspunkt  vid  analys  av  materialet.  Inspirationen  
motiverade  oss  att  läsa,  jämföra,  diskutera  och  tolka  all  data  utan  att  försöka  
värdera  fakta  som  framkom.  Bryman  (2011)  förklarar  att  den  fenomenologiska  
ansatsen  utgår  ifrån  att  förstå  fenomen  utifrån  aktörens  perspektiv  utan  att  
varken  bekräfta  eller  dementera  dessa  med  utgångspunkt  i  förgivettagna  
föreställningar.  Inom  fenomenologin  studeras  mönster,  kategorier  och  teman  
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utifrån  människors  upplevelser/  uppfattningar  vid  analysen  (a.a.).  Rent  
praktiskt  så  skedde  analysarbetet  via  Viber  (liknande  Skype)  men  Google  DOCs  
som  visuellt  stöd.  Vi  försökte  analysera  deras  svar  för  vad  de  var  då  syftet  med  
studien  var  att  synliggöra  den  enskilda  individens  erfarenheter.          
    

Trovärdighet  och  tillförlitlighet      
    
Studiens  trovärdighet,  ibland  kallad  validitet,  påverkas  av  i  vilken  mån  studiens  
syfte  uppnåtts  (Kvale  &  Brinkmann,  2014  ).  Trovärdigheten  handlar  om  att  
kunna  tydliggöra  i  vilken  situation  och  för  vilken  grupp  människor  resultaten  
är  giltiga.  En  utförlig  beskrivning  av  datainsamling  och  genomförande  kan  höja  
studiens  trovärdighet  (Ahrne  och  Svensson  (2011).    Graden  av  tillförlitlighet,  
även  kallad  reliabilitet,  visar  på  hur  pålitlig  studien  är  (Kvale  &  Brinkmann,  
2014).  En  faktor  som  kan  höja  tillförlitligheten  är  exempelvis  ett  högt  antal  
deltagare,  noggrannhet  en  annan.  Ahrne  och  Svensson  (2011)  menar  att  
tillförlitligheten  kan  vara  svår  att  mäta  vid  kvalitativa  metoder  i  jämförelse  med  
kvantitativa  metoder.  Den  stärks  då  den  förklaras  och  beskriver  de  
förutsättningarna  som  funnits  och  den  process  som  skett  (a.a.).  I  en  studie  med  
en  kvalitativ  ansats  arbetar  man  ständigt  med  trovärdighet  och  tillförlitlighet,  
då  den  beaktas  i  datainsamling  såväl  som  analys.              
    

Metoddiskussion      
    
Vi  är  medvetna  om  att  studiens  genomförande,  vårt  perspektiv  och  val  av  
informanter  har  en  avgörande  roll  för  hur  material  och  resultat  ser  ut.    Metoden  
begränsar  ofta  antalet  individer  som  ingår  i  undersökningen  och  
urvalsstorleken  tenderar  därför  att  bli  relativt  liten,  förklarar  Bryman.  Han  
menar  att  kritik  som  riktas  mot  kvalitativa  undersökningsmetoder  handlar  ofta  
om  urvalsstorlek  och  att  det  påverkar  möjligheterna  att  dra  korrekta  slutsatser.  
Vårt  syfte  med  denna  studie  var  dock  inte  att  göra  detta,  utan  att  synliggöra  
enskilda  individers  uppfattning.    Vi  anser  att  semistrukturerade  intervjuer  
skapade  tillfälle  att  ställa  relevanta  följdfrågor  och  på  så  vis  få  djupa  och  
utförliga  svar.  Ja  och  nej  frågor  försökte  vi  undvika  så  långt  det  var  möjligt,  för  
att  på  så  sätt  uppmuntra  informanterna  att  beskriva  utifrån  sitt  eget  perspektiv.  
Sådana  frågor  öppnar  upp  för  uttömmande  svar  (Kvale  &  Brinkmann,  2014).  
Med  exempelvis  enkäter  hade  det  varit  omöjligt  (Bryman,  2011).        
Informanterna  själva  fick  välja  var  och  när  intervjuerna  skulle  ske.  Vi  menar  att  
det  kan  ha  bidragit  till  att  de  kände  sig  bekväma  i  sådan  situation  som  en  
intervju  ändå  innebär  (Kvale  &  Brinkmann,  2014).          
    
Enligt  oss  har  det  betydelse  att  vi  redan  innan  undersökningen  hade  en  god  
relation  med  de  barn  som  deltog.    Vår  förhoppning  är  att  de  kände  sig  trygga  
och  därför  kände  att  de  kunde  föra  ett  naturligt  samtal  med  oss.  Arnér  och  
Tellgren  (2006)    lyfter  fram  en  bra  relation  när  samtal  ska  ske  med  barn  eftersom  
det  kan  påverka  i  vilken  utsträckning  barnet  vågar  uttala  sig.  Det  var  stor  
skillnad  i  hur  informanterna  svarade.  Både  när  det  gäller  stora  och  små.  Med  
barnen  var  det  svårt  att  få  så  fokuserade  svar  som  vi  önskade.  Genom  
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transkribering  blev  det  tydligt  att  vi  vissa  tillfällen  därför  ställde  mer  ledande  
frågor.  I  efterhand  såg  vi  även  att  det  var  skillnad  mellan  de  intervjuer  som  
gjordes  först  och  sist.    Vi  menar  att  det  beror  på  att  vi  kände  oss  säkrare  i  vår  
roll  som  intervjuare  men  också,  eller  på  grund  av,  att  vår  förförståelse  inom  
området  ökade  efterhand.          
  
Den  slutgiltiga  empirin  anser  vi  dock  vara  av  sådan  kvalitet  att  det  är  barnens  
och  pedagogernas  egna  uppfattningar  som  synliggjorts  och  problematiserats.  
Enligt  Kvale  och  Brinkmann  (2014)    påverkas  tillförlitligheten  av  den  tolkning  
som  sker.  Vår  ambition  var  att  uppnå  en  god  tillförlitlighet.  Vi  anser  att  vi  klarat  
detta  då  vi  spelat  in  och  transkriberat  de  intervjuer  och  samtal  som  skett  för  att  
på  så  sätt  förtydliga  det  insamlade  materialet  för  oss  själva.  Vår  förhoppning  är  
således  att  studien  kan  beskrivas  som  tillförlitlig  då  den,  i  enlighet  med  syftet,  
ger  en  bild  av  hur  pedagog  och  barn  kan  uppfatta  den  fria  leken  i  förskolan.      
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Resultat    
  

Intervjuerna  genomfördes  på  två  olika  språk,  därav  svenska  och  engelska  citat  i  
kommande  avsnitt.    Pedagoger  och  barn  i  studien  berättar  om  sina  egna  
erfarenheter  och  upplevelser  av  den  fria  lekens  möjligheter  och  begränsningar  i  
verksamheten.    Något  som  framträder  i  analysen  är  att  pedagogerna  uppfattar  
den  fria  leken  som  barns  egen  lek  samtidigt  som  de  anser  att  en  väl  strukturerad  
miljö  är  nödvändig  för  att  kunna  stödja  barnens  lek.  Genom  analysen  tolkar  vi  
det  som  att  barnen  uppfattar  att  leken  är  styrd  på  olika  sätt  trots  att  de  upplever  
att  de  får  leka.      
    

Barnens  egen  lek  enligt  pedagogen      
    
Den  fria  leken  anses  vara  något  som  utgår  ifrån  barnen  själva  och  att  det  är  
deras  intresse  som  styr  leken  innehåll.  Kajsa  berättar  att  hon  ser  på  den  som  ”lek  
mellan  barn,  där  vuxna  inte  styr...//..en  fri  lek  är  ju  något  som  är  spontan  också,  
någonting  som  uppstår  i  nuet,  när  som  helst,  utom  när  en  vuxen  har  en  planerad  
aktivitet”.  Lin  framhåller  att  den  är  “…  the  best  game  what  the  can  do  with    each    
other,    everyone    can    use    their    fantasy.    Work,  free,  and  choose  what    they    want    to    
do.”  Sara  är  inne  på  samma  linje  då  hon  förklarar    att    barnen    ”can  play  what  they  
want  with  their  own  fantasy  without  rules.”  Olivia  beskriver  den  helt  enkelt  som  
något  barnen  själva  väljer  att  leka.  Alla  pedagoger  verkar  se  att  barnen  av  olika  
anledningar  väljer  att  leka  olika  sorters  lek  då  ingen  specifik  aktivitet  nämns.  De  
markerar  att  den  fria  leken  är  något  som  sker  mellan  barnen  och  att  styrning  
från  vuxna  inte  bör  ske.      
  
Kajsa  talar  om  att  barnen  genom  denna  lek  har  möjlighet  att  uttrycka  sig.    Hon  
beskriver  den  som  “en  spegling  av  verkligheten,  någonting  som  barnet  har  varit  med  
om  eller  kanske  sett”.  Hon  understryker  vikten  av  få  leka  sådant  som  de  varit  med  
om,  speciellt  om  sådana  ämnen  som  kanske  är  mindre  positivt  laddat  för  barnet.    
”...  sen  kan  man  leka  att  det  är  ett  krig  eller  liknande,  för  det  är  ändå  en  lek…  är  man  
medveten  om  det,  så  är  det  ju  ändå  någonting  som  de  måste  få  uttrycka,  för  samtidigt,  
nästan  alla  lekar  är  ju  fantasi  också.”  Genom  deras  uttalanden  kan  man  förstå  att  
de  anser  att  den  fria  leken  ger  barnen  tillfällen  att  aktivt  använda  sin  fantasi  och  
kreativitet.  Pedagogerna  ser  även  att  lärande  sker  i  leken.      
    

Lärandet  i  leken  betonas  
    
Leken  beskrivs  av  som  en  viktig  förutsättning  för  barns  utveckling.    Kajsa  anser  
att  barn  utvecklas  i  leken:  
  

“både  socialt  och  språkligt  och  motoriskt,  och  på  alla  olika  sätt...  och  den  
här…  leken  är  ju  den  viktigaste  förutsättningen  som  barn…/...  jag  hoppas  
att  det  finns  regler...  då  det  är  ett  av  syftena  när  det  är  en  lek…  att  det  
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sociala  samspelet  ska  fungera  handlar  ju  också  om  att  alla  som  är  med  har  
lite  koll  på  reglerna  som  man  har  satt  upp...  och  att  man  kan  vara  flexibel  
och  följa  med  när  reglerna  ändras  för  det  gör  den  ju  ofta”.  

  
Även  om  leken  är  vald  av  barnen  själva  så  kan  den  inte  bli  möjlig  om  barnet  
saknar  vissa  kunskaper  och  förmågor.  Kajsa  är  tydlig  med  att  den  fria  leken  ger  
barnet  möjlighet  att  utveckla  färdigheter  som  har  betydelse  för  det  sociala  
samspelet.    Kajsa  får  medhåll  av  Lin  som  lyfter  fram  vikten  av  att  “gives  them    
opportunities    and    space,    …    They  can  learn  so  much”.  Hon  menar  att  det  sker  ett  
lärande  då  barnen  får  möjligheten  att  själv  bestämma  vad  och  hur  de  vill  leka.  
Desto  mer  förskolan  erbjuder  barnen  möjligheter  och  utrymme  ju  mer  lär  de  sig,  
menar  Lin.  Även  Olivia  framhåller  att  det  som  barnen  erbjuds  i  deras  
verksamhet  skall  ses  som  möjligheter  att  utvecklas.    Hon  berättar  att  “vi  har  ju  
mycket  bygglek,  vi  har  ju  mycket  fantasilek,  fast  jag  skulle  vilja  ha  mer  och./...    ja  det  är  
ju  det  att  de  ska  utvecklas  med  bygget  och  sen  det  här  med  hemvrå”.  På  vilket  sätt  hon  
menar  att  utveckling  behövs  framkommer  inte  direkt  även  om  man  kan  anta  att  
hon  syftar  till  att  stödja  barns  egen  fantasi  i  högre  utsträckning.  Aktiviteterna  
verksamheten  erbjuder  barnen  är  tänkta  att  stimulera  barnens  lärande  och  
utveckling  på  olika  sätt,  t.ex.  motorik,  olika  sinnen  och  fantasi.    
  

Samsyn  inom  arbetslaget  -‐‑  en  betydelsefull  faktor    
    
Olivia  beskriver  arbetslagets  samsyn  om  vad  lek  är  som  en  förutsättning  att  
planera  verksamheten  på  ett  som  inspirerar  barnens  lek.    Hon  gör  tydligt  att  det  
var  det  som  gjorde  det  möjligt  då  hemvärns  fick  större  utrymme  i  deras  
verksamhet.    Hon  berättar  att:  
  

“då  hade  jag  ju…  ...  mina  arbetskamrater  med  mig  på  det  …  det  var  
kul….det  var  faktiskt  jätteroligt  när  man  fick  följa  barnen  så  där  och  se  vad  
vill  de  göra  sen  kunde  man  börja  ändra  om.….jättekul…följa  barnen  så  där  
och  se  vad  vill  de  göra  sen  kunde  man  börja  ändra  om.….jättekul”.  

  
Olivia  talar  om  att  det  inte  hade  blivit  samma  resultat  om  hennes  kollegor  haft  
en  annan  syn  på  hur  barnens  lek  ska  bemötas.  Vår  tolkning  är  att  pedagogerna  
anser  att  det  är  viktigt  att  de  har  samma  syn  på  hur  de  ska  reagera  gentemot  
olika  situationer  och  tillsammans  diskutera  vad  som  är  tillåtet  när  det  gäller  
barns  lek  i  verksamheten.      
Kajsa  betonar  också  att  hon  tycker  att  det  är  viktigt  för  arbetslaget  att  diskutera  
vad  som  är  tillåtet  när  det  gäller  barns  lek  i  verksamheten.    Främsta  
anledningen  till  det,  enligt  henne,  är:      
    

“för  att  man  inte  som  vuxen  ska  kränka  barnen  heller…  och  jag  säger  att  
det  här  får  ni  lov  till  sen  kommer  min  kollega  och  säger  stopp,  det  där  får  ni  
inte  alls  lov  till.    Då  blir  det  ju  en  konflikt  för  barnet,  hur  ska  jag  bete  mig  
nu  då  när  de  vuxna  inte  ens  är  överens.    Det  är  hemskt  viktigt  att  vi  gör  
det...  men  tyvärr  har  man  ju  för  lite  tid  till  det.  Man  är  uppe  i  allt  möjligt  
annat.  Det  är  något  man  måste  prioritera...  jag  tänker  också  på  det,  att  lek  
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där  man  tar  av  sig  kläderna  kan  också  vara  okej,  så  länge  man  inte  visar  
sina  könsdelar...  för  det  är  någonting  privat,  det  är  något  man  ska  ha  för  
sig  själv.    Det  är  ju  en  linje  där…...  att  man  leker  doktor,  eller  bara  
mamma  pappa  eller  vad  som  helst  eller  man  går  till  badet,  det  är  på  ett  
naturligt  sätt,  där  tar  man  ju  av  sig  kläderna”.  

    
Det  verkar  som  om  det  inte  alltid  är  självklart  på  vilket  sätt  man  ska  förhålla  sig  
till  barns  lek.  Kajsa  framhåller  att  det  handlar  om  en  process  där  arbetslaget  
utvecklas  tillsammans  och  att  de  på  så  sätt  arbetar  fram  ett  gemensamt  synsätt.  
Hon  förklarar  att  diskussion  mellan  kollegor  om  syn  på  barns  lek  kan  leda  till  
en  förändrad  syn  och  uppfattning  om  vad  lek  är  och  hur  den  ska  bemötas  i  
verksamheten.      
  
  
Pedagogernas  skilda  åsikter  om  hur  en  inspirerande  lekmiljö  ser  ut  
  

Lin  beskriver  hur  och  varför  hon  har  valt  att  utforma  sin  avdelning:  
  

“I  think  it  inspires  them  if  the  room  has  a  structure,  for  an  example.  Book  
corner,   topics   theme,   classic,   picture   books,   dolly   corner.   I   have   read   that  
the  structure  shows  best  when  it’s  in  a  room.  In  some  kitas  when  room  is  
one   corner,   like   a   building   room.  That   is   different;   I   think   its   better  with  
structure  in  one  room  because  they  have  the  possibility  open.  I  mean  they  
can  choose  whatever   they  want   to  do.   If   they  want   to  go  outside   then  we  
will  go  outside,  they  can  play  whatever  they  want”.  

  

Hon  har  valt  en  öppen  planlösning  med  utvalda  leksaker  och  material.  På  så  
sätt  blir  det  möjligt  för  barnen  att  välja  vad  de  vill  leka  med,  hur  de  vill  och  var  
de  vill,  menar  hon.  Hon  berättar  att  avdelningen  har  en  inglasad  “wintergarten”  
vilket  gör  det  möjligt  för  barnen  att  få  välja  var  de  vill  leka,  inomhus  eller  
utomhus.  Lin  anser  att  den  öppna  planlösningen  och  den  inglasade  delen  bidrar  
till  att  det  går  att  överblicka  det  som  sker  både  inom  och  utomhus.  Barnens  
många  valmöjligheter  och  att  pedagogen  kan  ha  koll  på  avstånd  inspirerar  
barnens  egen  lek,  menar  Lin.    
  

Där  Olivia  arbetar  ser  det  annorlunda  ut.  De  använder  en  aktivitetstavla  där  
barnen  väljer  aktivitet/station  när  det  är  fri  lek  inomhus.  Metoden  innebär  att  
barnen  sätter  sitt  foto  under  den  kategori  som  i  dem  väljer  att  sysselsätta  sig  
med.  Tanken  med  “tavlan”  är  att  barnen  ska  komma  till  att  ro  och  leka,  menar  
Olivia  som  är  övertygad  om  att  “man  hjälper  de  liksom,  det  vill  jag  leka  med,  de  ser  
det  mer  tydligt,  för  jag  känner  att  vissa  inte  kan  fokusera  på  vad  är  det  jag  ska  leka…  vi  
har  sagt  minst  10  minuter,  att  man  inte  får  gå  ifrån  det  man  har  valt  på  10  minuter”.  
Olivia  framhåller  att  det  har  givit  resultat.    
Målet  med  denna  metod  är  enligt  Olivia  att  skapa  en  mer  “lugn  miljö  eftersom  att  
det  innan  var  högljutt,  mycket  spring  och  allmänt  stökigt.  Hon  upplever  att  den  här  
fysiska  lekmiljön  är  bra  för  just  den  här  barngruppen  då  hon  förklarar  att  “efter  
det  här  systemet  som  vi  har  så  har  det  blivit  mer  lugnare”.    
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Metoden  uppmuntrar  barnen  att  utföra  sådana  aktiviteter  som  arbetslaget  valt  
ut  till  aktivitetstavlan.  På  Saras  avdelning  varierar  de  material  genom  att  ta  fram  
“the  special  toys  and  show  them  and  then  they  understand  .."ʺ.//..Oh,  this  is  different,  
special”.  Vi  förstår  det  som  att  de  vill  skapa  variation  och  spänning  för  barnen  
genom  att  låta  dem  leka  med  en  del  av  materialet  i  taget.  
  

Kajsa  beskriver  en  mindre  strukturerad  lekmiljö.  Hon  förklarar  att  hon  
tillsammans  med  sina  kollegor  har  planerat  sin  nuvarande  verksamhet  utifrån  
att  det  är  “viktigt  med  små  kryp  in,  samtidigt  som  det  är  viktigt  med  lite  större  yta,  där  
det  är  tomt”.  Hon  understryker  det  här  sättet  att  designa  avdelningen  inte  alltid  
uppskattas  av  alla.  Hon  berättar  att  “på  en  annan  förskola  som  jag  har  vart  på  så  
känner  jag  att  man  kanske  inte  alltid  gjorde  lekmiljöer  för  barnens  skull  man  gjorde  dem  
för  de  vuxnas  skull...  för  att  de  vuxna  tyckte  att  det  var  för  stökigt,  det  var  för  stor  yta,  
det  var  lite  för  högljutt,  sådana  saker”.  Denna  utformning  verkar  kräva  att  
pedagogen  är  inställd  på  att  både  barnens  och  avdelningens  ordning  och  reda  
påverkas  i  högre  grad  än  vad  en  mer  strukturerad  lekmiljö  gör.      
  

Hur  barnen  talar  om  sin  lek      
    
Resultatet  visar  att  familjelek/  mamma-‐‑  pappa-‐‑barn  är  en  populär  lek  i  
förskoleverksamheterna  enligt  barnen.  De  talar  om  att:        
  

Elsa  -‐‑  I  like  to  play  with  babies      
Daniella  -‐‑  mamma,  pappa,  barn…  det  tycker  jag  om      
Bea  -‐‑  Man  gör  som  man  vill…  mamma  -‐‑pappa  -‐‑  barn      
Fredrik  -‐‑    …(.)…  ibland  mamma  -‐‑pappa  -‐‑barn…      
Gustav  -‐‑  bara  en  sak…  det  är  att  leka  mamma-‐‑  pappa-‐‑  barn  ute…      
Kevin  -‐‑  Yes,  babies,  I  like  to  play  with  Babies!      
Lia  -‐‑  yes,…  Baby  corner…//.    Imke  always  wants  to  be  mother…  we  fill  
our  tummys  with  things  so  our  stomach  looks  bigger…    hahaha      

    
Man  kan  anta  att  den  här  typen  av  aktivitet  är  så  pass  populär  eftersom  det  i  
varje  verksamhet  verkar  finnas  både  leksaker  och  en  avsatt  vrå  som  
uppmuntrar  till  den.  Vi  tolkar  det  som  att  det  också  kan  vara  att  det  är  de  vuxna  
som  på  så  sätt  styr  barnens  lek  genom  hur  de  har  format  miljön  i  förskolan.  Det  
kan  tolkas  som  en  medveten  styrning  då  en  sådan  form  av  lek  beskrivs  av  
pedagogerna  som  en  ”god”  lek.    Barnen  blir  begränsade  med  det  de  väljer  att  
leka  från  det  pedagogerna  själv  format  miljön  efter  och  material  som  de  
framfört.      
  

Att  rita,  leka  med  häst/hund  och  att  bygga  med  lego  eller  klossar  av  olika  slag  
var  även  återkommande  svar.    Även  dessa  sysselsättningar  är  på  olika  sätt  
förberedda  genom  tillgängligt  material  i  de  olika  verksamheterna  samt  att  de  
finns  med  på  den  aktivitetstavla  som  beskrivits  av  Olivia.    Barnens  beskrivning  
om  vad  de  tycker  om  att  leka  var  relativt  kortfattade  förutom  Elsa  som  
berättade  vad  hon  precis  lekt:      
    

”…  XXXX  (ett  pojknamn  nämns)  var  hund...  först  var  jag  storasyrra…  
XXXX  var  hund  hela  tiden…  och  sen  kom  YYYY  (ännu  ett  pojknamn)  och  
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var  med…  han  var  hund  också…  och  sen  var  jag  bebis…  sen…  sen  så…  
YYYY,  han  ville…  han  var  med,  sen  ångrade  han  sig…  han  var  polishund,  
sen  var  jag  under  bordet…  sen  stängde  han  in  mig,  vi  låtsades  att  det  var  
fängelse…”  (Elsa)      
    

Vid  ett  spontant  gruppsamtal  blev  vikten  av  att  ha  kompisar  att  leka  
tillsammans  med  tydlig.  Flickorna  tycker  att  det  är  en  förutsättning  för  att  
kunna  leka.      
  

Bea  –  Man  måste  ha  kompisar…  om  man  ska  leka…    
Amanda-‐‑  Ja  det  måste  man    
Bea-‐‑  Mm…    
Jag  –  Vad  händer  om  man  inte  har  en  kompis  då?    
Anna-‐‑  Då  leker  man  inte…”      
Bea  –  Men  vem  ska  då  va  storasyster…  eller  mamman…(skratt)…    

    
Men  det  är  inte  lika  viktigt  för  alla.    En  flicka  i  femårsåldern  hävdar  bestämt  att  
det  är  komplicerat  att  leka  med  andra  då  hon  utbrister  att  hon  ...  ”like  to  play  by  
my  self  To…/…Because  no  one  can  tell  me  what  to  do  and  how  to    do”.    En  sak  var  
dock  alla  barn  i  studien  överens  om,  de  beskrev  alla  leken  som  en  rolig  aktivitet  
och  understryker  att  de  tycker  om  att  leka.  Bea  förklarar  med  några  få  ord  
varför:  ”Man  gör  som  man  vill”.      
    

Möjligheter  och  begränsningar  för  lek  i  verksamheten  enligt  barnen  
själva      
    
Barnen  uttrycker  att  det  finns  begränsningar  och  möjligheter  genom  att  tala  om  
vilka  regler  det  finns  i  förskolan.  Barnen  upplever  att  dessa  regler  begränsar  
deras  lek  på  olika  sätt,  dels  inomhus  och  utomhus.  Mestadels  handlar  det  om  
regler  som  syftar  till  att  hänsyn  tas  till  andra  i  omgivningen.  Barnen  får,  och  ska  
inte  störa  eller  skada  någon.  Sex  barn  från  de  två  förskoleverksamheterna  
berättar  hur  de  på  olika  sätt  upplever  att  det  finns  begränsningar  för  deras  lek  i  
förskolans  miljö:      
    

Romeo  -‐‑  We  like  to  sing  too…But  it’s  always  nooo,  its  too  loud….    
Annika  -‐‑  Vi  får  inte  springa  inne…  å  inte  slåss…  ibland  säger  fröken  
stopp…      
Bella  -‐‑  Killarna  får  inte  ha  pinnar  och  svärd.      
Anna  -‐‑…  man  får  inte  klättra  upp  på  lekstugan…  å  inte  prata  högt…  när  
de  sover…      

    
Men  ibland  är  det  regler  och  rutiner  som  inte  är  helt  tydliga  för  barnet  varför  de  
finns.    Gustaf  berättar  att  de  inte  får  leka  i  hallen  och  Romeo  ställer  sig  frågande  
till  varför  han  inte  får  leka  med  stolarna  ”...    do  not  know  why…  Its  just  like  
that…”.    Fredrik  upplever  det  som  tråkigt  eller  kanske  orättvist  när  han  vill  leka  
ute  och  det  inte  var  hans  grupp  som  skulle  gå  ut:      
  

Jag  –  tycker  du  att  ni  får  leka  mycket  här  på  dagis?      
Fredrik  –  mmm,  fast  nu  ville  jag  leka  ute…      
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Jag  –  fick  du  inte  leka  ute?      
Fredrik  –  fast  det  var  de  andra  som  skulle  gå  ut…    

    
Även  Elsa  upplever  att  valet  inte  alltid  är  hennes  eget.    På  frågan  om  vem  som  
bestämmer  när  barnen  leker  svarar  hon  ”vuxna…/...  men  ibland  får  vi  välja  själv”.        
Trots  att  barnen  beskriver  hinder  för  sin  lek  så  finns  det  inget  barn  i  
undersökningen  som  direkt  uttrycker  att  det  finns  olika  hinder  för  deras  lek.      
  

Förutsättningar  för  delaktighet  och  inflytande      
  

Pedagogernas  uttalanden  synliggör  att  de  strävar  efter  barns  inflytande  i  
förskolan.  På  vilket  sätt  inflytande  ges  ser  dock  ut  på  olika  sätt.  Olivia  säger  att:      

    
“om  de  har  tips,  hur  vi  skulle  kunna  göra  för  att  vi  inte  vet  hur  ska  vi  göra  
nu,  och  då  tycker  jag  att  det  är  så  intressant  att  höra  deras  tankar  vad  man  
kan  göra...  många  gånger  har  jag  ox  gjort  det  de  har...  jag  tycker  liksom  det  
är  viktigt  att  när  de  kommer  med  idéer  att  man  tar  till  sig  när  de  säger,  för  
jag  frågar  ju  alltid  om  tips,  barnen  vet  ju  liksom  vad  de  vill”      

    
Även  Lin  betonar  att  inflytande  och  delaktighet  är  viktigt  då  hon  framhåller  att  
”  It  is  very  important  to  see  the    interests    from    the    children,  and  learn    something  
new,  and  have  the  right  materials.//...    “You  know  the  interests  from    the  children  and  
put  the  toys  out  and  then  they  can  play  with  it”.  Hon  är  tydlig  med  att  pedagogens  
medvetenhet  om  barnens  intresse  är  angeläget  för  att  kunna  ta  fram  material  
som  barnet  gillar.  Det  tyder  på  att  Lin  anser  att  det  är  möjligt  att  jobba  och  
planera  efter  barnens  intresse  även  om  de  inte  kan  prata.    Hon  beskriver  också  
hur  hon  försöker  träda  in  i  barnets  livsvärld  genom  att  förhandla  med  barnen.  
  

“When  adults  come  with  rule,  its  like  haha  we  can  break  the  rules….  She    
explains  it  like  (Children’s    thinking).    …  But  when  it’s  from  the  children  
they    don’t  break  them  because  they  created  the  rules  by  themselves”.      

    
Hon  frågar  barnen  om  vad  som  är  meningsfullt  för  dem  och  lyfter  fram  det  
genom  att  diskutera  med  barnen  och  komma  fram  en  lösning  tillsammans.    
Barnen  får  möjlighet  att  ta  eget  initiativ  och  delta  i  planering  av  regler.  Lin  
berättar  om  att  denna  tillit  och  tro  på  barnens  kunskaper  motiverar  barnen  att  
gentemot  varandra  påminna  om  reglerna.  Hon  förklarar  att  “they  say  to    each  
other,  don´t  forget  we  have  this  rule  when  we  do    this,  we  do  not  need  to  remind  them  
constantly,  they  remind    each  other”.    
  
Även  Kajsa  framhåller  vikten  av  att  göra  barnen  delaktiga  och  sträva  efter  
inflytande.  Hon  tycker  att:      
    

”det  är  viktigt  att  barnen  får  vara  med.  Och  tänka  till..//...det  tycker  jag  
bara  är    naturligt  att  dem,  det  är  deras  lekmiljö,  deras  
arbetsplats..//...varför  leker  ni  inte    här….hur  kommer  det  sig  att  det  här  
inte  är  så  kul    hörn...eller  så  där….så  får    man  väl  utgå  ifrån  det..    //...att  
man  ska  involvera    barnen  låter  ju  helt  självklart,    men  när  man  är  inne  in  
det  kanske  man  inte  gör  det...jag  har  mycket  mer  fokus    på  det  nu”      
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Genom  samtal  och  observation  av  barnens  lek  blir  det  möjligt  att  urskilja  
barngruppens  intressen  och  behov  enligt  pedagogerna.  De  menar  att  det  är  
betydelsefullt  för  att  kunna  utforma  verksamheten  på  bästa  sätt.  Olivia  berättar  
hur  hon  har  gått  tillväga  tidigare:      
    

“...  på  vissa  ställen  har  jag  gjort  så  här  när  jag  har  sett  att  alla  vill  göra  
dockvrån,  hemvärn,  familjevrån  å  lägenheten...  att  vi  gjorde  nästan  ...  ja  
inte  hela  avdelningen,  men  det  var  nästan  halva...  för  det  var  så  många  
som  ville  göra,  men  det  blev  ett  jättefint...  det  var  så  roligt  att  se  att  det  var  
så  många  som  kunde  leka,  för  när  det  blev  större  så  vart  det  ju  mera  plats  
liksom...  ja  och  vi  fick  ju  se  till  att  fixa  fler  tallrikar...  fler  grejer  och  så  
hära...  halva  rummet  hade  vi  ju  då…  det  var  jätteroligt...  åsså  
utklädningskläder  var  det  ju  då..  .och  fler  som    kom…  och  klädde  ut  sig    
…..och  vilken  lek,  det  var  ju  jätteroligt”      

  

Att  Olivia  beskriver  hur  hon  tidigare  arbetat  istället  för  hur  hon  arbetar  idag  
kan  bero  på  att  det  på  hennes  nuvarande  avdelning  ser  annorlunda  ut.    
Pedagogerna  talar  om  inomhusmiljöer  där  barngruppens  intresse  ligger  till  
grund  för  hur  verksamheten  utformas.  De  uppmärksammar  vad  barnen  leker  
och  stödjer  denna  aktivitet  genom  att  ordna  miljön  efter  den.  Vår  tolkning  är  att  
utifrån  det  pedagogerna  uttrycker,  ligger  barnens  intresse  till  grund  för  miljöns  
utformning  i  förskoleverksamheterna.      
  
Det  verkar  inte  enbart  uppskattas  av  de  lekande  barnen,  pedagogen  själv  
upplever  det  som  roligt.  Vi  tolkar  det  som  att  det  är  hur  man  ser  och  bemöter  
barnet  som  synliggör  hur  pedagogerna  strävar  efter  att  arbeta  med  ”barnet  i  
centrum”.    Kajsa  är  tydlig  med  att  de  arbetar  systematiskt  för  att  kunna  
utvärdera:      
    

”det  finns  ju  ett  material,  ett  fysiskt  papper,  med  olika  frågor  som  man  kan  
använda  sig  av  om  man  vill  det,  då  får  man  det  ox  dokumenterat  lite  
tydligare  för  sin  egen  del  om  man  vill  göra  en  utvärdering  senare,  det  finns  
frågor  som,  hur  har  vi  det  nu  i  den  här  vrån  t.ex.  vad  händer  där,  hur  vill  
vi  ha  det,  hur  vill  vi  förändra  det”.    

    

Barn  och  pedagoger  om  pedagogers  lekförmåga      
    
Hur  pedagogerna  strävar  efter  att  förstå  och  förhandla  med  barnen  i  leken  kan  
enligt  barnens  uppfattningar  ses  som  att  pedagogen  är  i  en  maktposition.  
Daniella  uttrycker  att  pedagoger  inte  har  förmågan  att  leka.  ”Neej  …  de  kan  inte  
leka.(skratt)./...  de  kan  inte…  men  de  kan  bara  vara  med…(skratt)…”.      
  

Vår  tolkning  är  att,  det  Daniella  uttrycker  synliggör  vad  för  synsätt  pedagogen  
har  på  barn.  Barnet  kan  i  detta  fall  ses  som  en  medmänniska  utifrån  barnets  
perspektiv,  då  Daniella  uttrycker  att  pedagoger  inte  har  förmågan  att  leka.  
Gustav  förnekar  inte  helt  att  pedagogen  kan  leka  han  har  en  något  tvetydig  syn  
på  pedagogens  lekförmåga:  
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Gustav-‐‑  ja  (pedagogens  namn)  kan  leka  jättemycket.    De  leker  Bro  bro  
breja  hela  tiden…      
Jag  -‐‑  är  de  med  i  en  annan  lek  som  du  bestämmer?      
Gustav-‐‑  nej,  fast  jag  är  med  i  doms  lek  som  de  bestämmer…  de  är  aldrig  
med  i  min  lek      
Jag  –  skulle  du  vilja  att  de  var  det?      
Gustav  –  nej…  de  vuxna  säger  vad  jag  ska  vara  fast  jag  inte  vill  vara  
den…      

  

Vår  tolkning  av  det  Gustav  uttrycker  är  att  pedagogen  kan  ses  som  i  en  
maktposition  då  hon  även  vill  bestämma  i  barnets  lek.    Gustav,  5  år,  upplever  
att  pedagogen  gärna  leker,  på  sina  villkor.    I  hans  värld  finns  ingen  gemensam  
lekvärld.    Han  talar  om  ”min  lek”  och  ”doms  lek”,  som  två  skilda  aktiviteter.    
Kanske  kan  det  vara  hans  upplevelse  av  skillnaden  mellan  fri  lek  och  styrd  lek  
han  beskriver?    Enligt  Elsa  är  pedagogens  plats  utanför  leken.  Hon  är  tydlig  
med  att  hon  anser  att  den  vuxna  inte  ska  delta  in  barnens  lek.  Elsas  uppfattning  
verkar  vara  att  lek  inte  är  något  som  vuxna  ska  sysselsätta  sig  med.      
  

Jag  –  Brukar  fröknarna  va  med  i  leken?      
Elsa  -‐‑  Nej…  det  är  barnen  som  ska  leka  själva..      
Jag  –  Vill  ni  det  eller  säger  fröknarna  att  ni  ska  leka  själva?      
Elsa  -‐‑vi  ska  leka  själva.      
Jag  –  Du  tycker  det?    
Elsa  –  ja,  det  ska  vi…      

    
Pedagogen  Kajsa  menar  att  hon  känner  sig  delaktig  i  barnens  lek  och  också  blir  
inbjuden  i  den  genom  att  av  barnen  bli  tilldelad  en  roll.    Hon  beskriver  att  hon  
aldrig  ska  vara  ”mamma  eller  nån  vuxen  utan  jag  ska  vara  bebis  eller  ett  djur  eller  
man  ska  va  sjuk  för  att  man  leka  doktor  och  de  ska  ta  hand  om  en...  man  har  en  ganska  
undervärderad  roll  så  där.    Det  är  ju  bra  också  för  då  har  ju  de  en  högre  status  i  rollen”.      
  
Kajsa  talar  om  sin  delaktighet  i  leken  som  en  chans  för  barnen  att  experimentera  
med  ombytta  roller.    För  att  detta  ska  bli  möjligt  anser  vi  att  barnen  upplever  
Kajsa  som  en  fungerande  lekkamrat.    Även  Olivia  upplever  sig  vara  en  
uppskattad  lekdeltagare  då  hon  känner  att  barnen  ”blir  så  himla  exalterade,  så  att  
de  blir  som...//….de  tycker  att  det  är  så  roligt  att  man  gör  det...  och  då  kommer  ju  
liksom...  puff  så  är  det  liksom  flugor…  men  jag  tycker  ju  också  att  det  är  roligt  att  gå  ner  
på  barnens  nivå,  det  är  på  nåt  sätt  att  jag…  jag  har  ju  som  ett  barn  i  mig  på  nåt  sätt”  
  

Genom  Kajsas  och  Olivias  beskrivningar  förstår  vi  det  som  att  när  pedagogens  
inträde  sker  på  barnens  villkor  blir  det  lättare  för  barnen  att  acceptera  dem  som  
deltagare  i  den  lek  som  pågår.      
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Diskussion  
  

Huvudresultatet  i  studien  är  att  både  barn  och  pedagoger  anser  att  fri  lek  är  
något  som  är  spontant,  frivilligt,  roligt  och  utgår  ifrån  den  som  leker  den.  
Givetvis  har  vi  inte  nämnt  begreppet  fri  lek  under  samtalen  med  barnen.  Vi  
grundar  det  på  vår  tolkning  av  hur  barnen  talar  om  sin  lek.  Vi  anser  det  vara  
intressant  att  trots  att  pedagogernas  uppfattningar  om  fri  lek  stämmer  överens  
och  att  barnens  delaktighet  och  inflytande  betonas  av  samtliga  så  finns  det  stora  
skillnader  i  hur  verksamheten  är  utformad.      
  

Från  ett  dionysiskt  till  ett  apollinskt  perspektiv  på  lek  
  

När  pedagogerna  beskriver  fri  lek  lyfter  samtliga  fram  den  som  en  aktivitet  
barnen  ägnar  sig  åt  för  att  den  är  rolig.  Den  beskrivs  främst  som  något  som  
motiveras  och  drivs  av  barnens  egna  viljor  och  intressen.  Detta  stöds  av  
Knutsdotter  Olofsson  (2014)  som  betonar  att  ”det  fria”  i  sammanhanget  
relaterar  till  hur  lekinnehållet  skapas  och  utvecklas  av  de  som  är  med  i  leken.  
Genom  pedagogernas  sätt  att  tala  om  den  här  typen  av  lek  blir  det  
tydligt  att  det  finns  respekt  för  den.  Ingen  nämner  något  negativt  om  den.  
Fantasi,  kreativitet  och  barnens  egna  val  framhålls  som  förutsättningar  för  en  fri  
lek.  Inga  specifika  aktiviteter  nämns  när  pedagogerna  talar  om  den.  
Den  beskrivs  inte  heller  som  kaosartad  eller  irrationell.  Tvärtom  poängterar,  
både  stora  och  små,  att  vuxna  inte  bör  lägga  sig  leken  då  det  är  barnen  själva  
som  ska  styra  vad  som  händer  i  den.    Enligt  Øksnes  (2011)    kan  ett  dionysiskt  
perspektiv  härmed  urskiljas.  Hon  understryker  att  det  i  den  dionysiska  leken  
inte  finns  några  baktankar  eller  uttalade  mål.  Det  var  heller  inget  som  framkom  
i  den  beskrivning  som  initialt  gjordes.  Ganska  snart  blev  vi  dock  varse  att  
lärandet  som  sker  i  leken  är  av  stor  vikt.  Den  sociala,  kognitiva  och  motoriska  
utvecklingen  betonas.  Denna  egenskap  gör  det  angeläget  att  skapa  goda  
tillfällen  att  leka  enligt  pedagogerna.  För  att  kunna  göra  det  strävar  
pedagogerna  efter  att  göra  barnen  delaktiga  i  verksamhetens  utformning.  
  

Barnet  pendlar  mellan  att  vara  human  becoming  och  human  being    
  

Precis  som  Johansson  (2003)  fann  vi  att  barnet  pendlar  mellan  att  vara  human  
becoming  och  human  being.  Att  barnen  ges  inflytande  är  enligt  pedagogerna  en  
viktig  del  i  deras  arbete.  De  menar  att  det  är  betydelsefullt  att  ta  del  av  barnets  
perspektiv  för  att  kunna  planera  och  strukturera  en  verksamhet  som  passar  den  
barngrupp  som  vistas  i  den.  De  beskriver  sin  verksamhet  som  
flerstämmig  (Eriksson  Bergström,  2013).  Pedagogerna  berättar  att  de  försöker  ta  
del  av  barnens  livsvärld  genom  observation,  samtal  och  förhandling.  Emilson  
(2008)  beskriver  att  samförstånd  och  ömsesidighet  präglar  kommunikationen  i  
ett  livsvärldsperspektiv.  När  pedagogen  strävar  efter  att  förstå  och  förhandla  
med  barnet  ses  hen  som  human  being  (Johansson,  2003).  Förståelsen  gör  det  
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möjligt  att  skapa,  för  barnet,  intressanta  valmöjligheter  samtidigt  som  det  
leder  till  att  hen  kan  känna  kontroll  över  sin  egen  tillvaro  (a.a.).  Det  kan  förstås  
utifrån  en  rättighetsdiskurs  som  enligt  Harvard  (2003)  ser  på  barns  lek  som  en  
kulturell  uttrycksform  som  undgår  alla  former  av  styrning.  Utifrån  en  
rättighetsdiskurs  respekteras  och  skyddas  lekställen  som  barnen  väljer  att  leka  
på,  enligt  henne.    Trots  att  barnets  perspektiv  och  flerstämmighet  lyfts  fram  i  
pedagogernas  berättelser  framträder  en  mer  eller  mindre  strukturerad  
verksamhet  som  bestämts  av  pedagogerna.    Med  struktur  menar  vi  att  
omgivningen  är  planerad,  genomtänkt  och  iordningsställd  för  vissa  utvalda  
aktiviteter.  Pedagogerna  uttrycker  att  de  har  en  tanke  med  det  som  finns  
tillgängligt  för  barnen  att  göra.  Detta  sätt  planera  lekmiljöer  på  kan  tolkas  
utifrån  en  utvecklingsdiskurs  som  syftar  till  att  förbereda  barnet  inför  framtiden  
(Harvard,  2003).  Johansson  (2003)  menar  att  barnet  då  ses  som  human  becoming  
och  att  barndom  anses  vara  ett  tillstånd  som  fokuserar  att  socialisera  
och  utveckla  barnet.        
  
Barngruppens  begränsade  förutsättningar  att  hitta  lek-‐‑ro  beskrivs  som  en  
särskild  utgångspunkt  för  hur  avdelningen  planeras  och  konstrueras.  
Aktivitetstavla  och  timglas  fungerar  därför  som  stöd  för  barnen  att  
komma  in  i  en  lek.    Det  talas  även  om  att  speciella  leksaker/material  
tas  fram  vid  vissa  tillfällen.  Eriksson  Bergströms  (2013)    studie  visar  
också  att  pedagogen  strävar  efter  att  utgå  ifrån  barn  intressen,  att  ge  dem  
inflytande,  även  om  verksamheten  slutligen  utformas  på  ett  sätt  som  
reglerar  och  strukturerar  barngruppen  på  olika  sätt.  Vi  anser  att  det  är  
svårt  att  enbart  utifrån  pedagogernas  beskrivningar  avgöra  huruvida  
barnens  inflytande  har  satt  spår  i  de  olika  verksamheterna.  Johannesson  
och  Sandvik  (2009)    betonar  att  inflytande  förutsätter  
att  omgivningen  påverkas.  Pedagogerna  i  vår  studie  menar  att  man  kan  
uppnå  en  lugnare  miljö  genom  ökad  struktur.  De  anser  att  lugnet  behövs  
i  en  annars  livlig  vardag.  Vi  förstår  det  även  som  pedagogerna  tycker  att  
en  begränsad  lekyta  gör  det  svårt  för  barnen  att  få  plats  med  all  sorts  lek.  
Vi  vet  dock  inte  hur  barnen  tänker  om  detta.  Kanske  ser  de  inte  samma  
problem  som  de  vuxna.  
  

Det  finns  åtskilliga  tillfällen  att  leka  -‐‑  det  som  pedagogen  vill  att  vi  ska  
leka  
  

Flera  av  barnen  uttrycker  att  pedagogen  säger  ifrån  när  de  är  högljudda,  när  
tidpunkten  eller  platsen  inte  är  lämplig  eller  då  de  vill  leka  “våldsamma”  lekar.  
Tullgren  (2003)    kallar  detta  för  en  mindre  medveten  styrning.  Hon  menar  att  
på  vilket  sätt  miljön  utformas  genom  t.ex.  material  och  möbler  är  en  
styrning  mot  vad  barnen  ska  leka.  Det  blir  mer  eller  mindre  förutbestämt,  efter  
rådande  normer,  vad  barnen  kan  och  ska  leka  (a.a.).  Vårt  resultat  visar  att  
barnen  ofta  leker  familjelek/    mamma-‐‑pappa-‐‑barn.    Rita,  häst/hundlekar  och  
lego/klossar  är  också  vanliga  lekar  som  barnen  berättar  om.  Vi  tänker  att  
det  inte  är  överraskande  på  något  sätt  eftersom  dessa  aktiviteter  är  planerade  
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för  i  varje  verksamhet.  Enligt  Tullgren  är  familjeleken  norm  på  förskolan.  
Hur  skulle  barnen  kunna  undgå  att  nämna  dessa?  Barnen  uppskattar  
säkerligen  dessa  aktiviteter  och  tycker  att  de  är  roliga  att  utföra.  Vi  menar  att  
det  är  viktigt  att  pedagogen  har  förståelse  för  att  utformningen  av  miljön  styr  
barnens  möjligheter  att  välja  lek.  Kanske  skulle  majoriteten  av  barnen  nämna  
“Livet  i  myrstacken”  som  favoritlek  om  förutsättningarna  för  att  leka  den  var  
de  bästa  i  verksamheten.  
  
Barnen  uttrycker  att  de  upplever  pedagogens  deltagande  i  deras  lek  som  en  
styrning.  De  ger  uttryck  för  att  den  vuxna  ofta  bestämmer  vad  barnen  ska  leka  
men  även  vad  som  ska  hända  när  de  träder  in  i  lek.  Pedagogens  uppmuntran  
till  särskilda  lekar  hör  också  till  en  sådan  styrning,  framhåller  Tullgren  (2003).  
Hon  förklarar  att  pedagogen  använder  inneslutande  och  uteslutande  tekniker  
för  att  korrigera  leken  så  att  den  utförs  på  ett  sätt  som  anses  lämpligt  enligt  
pedagogen.  Vi  tycker  oss  kunna  urskilja  viss  tveksamhet  till  huruvida  
pedagogen  besitter  förmågan  att  leka.  Barnen  uttalar  att  pedagoger  inte  kan  
leka,  utan  kan  bara  vara  med  i  leken.  De  talar  även  om  “min  lek”  och  “doms  
lek”.  Den  gemensamma  lekvärlden  vill  vi  därför  beskriva  som  mer  eller  
mindre  obefintlig.  En  gemensam  lekvärld,  som  enligt  Löfdahl  (2014),  
är  en  förutsättning  för  att  kunna  mötas  i  leken.  När  pedagogen  av  olika  
anledningar  inte  medverkar  på  barns  villkor  kan  följden  bli  att  lekförmåga  av  
barnet  upplevs  som  bristfällig.  Samförstånd,  ömsesidighet  och  turtagande  
är  betydelsefulla  signaler  för  att  det  ska  bli  lek  (Knutsdotter  Olofsson,  2014).    

  
  
Avslutande  reflektioner  
En  vuxen  som  inte  följer  eller  stödjer  barnens  lek  och  istället  väljer  att  
bestämma  och  styra  i  leken  kan  då  ses  som  en  begränsning,  menar  vi.  
Tvärtom  skulle  då  en  följsam  pedagog  innebära  större  möjligheter  för  barnet  
att  leka.  Även  om  barnen  uttrycker  att  det  finns  regler  som  begränsar  deras  
lekmöjligheter  så  verkar  de  tycka  att  de  får  leka  mycket  på  förskolan.  Det  är  
ingen  tvekan  om  att  delaktighet  och  inflytande  anses  vara  viktigt  av  
pedagogerna.  Studien  visar  att  verksamheten  ofta  är  strukturerad  utifrån  en  
väl  genomtänkt  planering  som  enligt  pedagogerna  utgår  ifrån  barngruppens  
behov  och  intressen.  Man  kan  dock  fråga  sig  om  det  sker  utifrån  barnets  eller  
pedagogens  perspektiv.  Pramling  Samuelsson  och  Sheridan  (2003)  
understryker  att  det  inte  är  helt  enkelt  att  realisera  barns  delaktighet  och  
inflytande  i  förskolan.  De  menar  att  det  många  gånger  inte  blir  verklighet  
eftersom  den  dokumentation  som  införskaffas  inte  analyseras  eller  
sammanställs  på  ett  sätt  så  att  barnets  perspektiv  blir  synligt.  I  en  av  
verksamheterna  i  vår  studie  genomförs  ett  systematiskt  kvalitetsarbete  när  det  
gäller  lekmiljöer.  Den  miljön  är  dessutom  den  som  beskrivs  som  minst  
strukturerad  och  iordningsställd.      
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Vi  ställer  oss  frågande  till  om  det  verkligen  måste  finnas  didaktiska  mål  med  
varje  aktivitet  för  att  den  ska  vara  godkänd  i  en  pedagogisk  verksamhet.  Enligt  
Knutsdotter  Olofsson  (2014)  och  Øksnes  (2011)  hindrar  inte  en  dionysisk  lek  att  
barnen  lär  och  utvecklas.  Vad  beror  det  på  att  pedagogerna  inte  vågar  tro  på  
lekens  egenvärde  och  stödja  den,  istället  för  att  styra  den  mot  specifika  
aktiviteter?  Vi  menar  att  det  kanske  går  att  hitta  en  balans  mellan  att  fullfölja  
läroplansmålen  (Skolverket,  2010)  samtidigt  som  barnen  ges  inflytande  genom  
att  bejaka  den  fria  leken.      
  
  
Förslag  på  vidare  forskning      
  

Vi  anser  att  det  skulle  vara  intressant  att  studera  en  verksamhet  där  barnen  ges  fullt  
inflytande.  Hur  skulle  den  fysiska  utformningen  se  ut?  Vilka  regler  skulle  barnen  
betona?  Vilket  material  skulle  vara  tillgängligt?    Vilken  roll  skulle  pedagogerna  ges?  
Vilka  mål  skulle  finnas?  Vi  menar  att  det  är  intressant  att  synliggöra  vad  som  skiljer  en  
sådan  verksamhet  skiljer  sig  ifrån  de  verksamheter  som  vi  beskrivit.  Vår  motivering  
till  att  detta  är  det  faktum  att  barnets  perspektiv  ska  spela  en  betydelsefull  
roll  i  förskolan.  
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Bilaga  1  
For  parents  
  
Hello,  
My  name  is  Dalina  and  I  am  a  student  teacher  studying  in  the  Mid  Sweden  
University  in  Sweden.  I  am  close  to  the  end  of  my  studies  in  the  Mid  University.  
My  last  task  is  to  investigate  from  a  scientific  perspective  in  Kita  Schatzinsel  
where  I  also  will  write  a  thesis  at  the  end  of  my  training.  
  
I  will  during  these  seven  weeks  (from  12  Oct.-‐‑  4  Dec.)  implement  interviews  in  
the  Kita  Schatzinsel.    The  focus  will  be  children´s  play.  
  
My  aim  is  to  have  the  child'ʹs  perspective  as  a  starting  point  in  this  study  that  
focuses  on  conditions  for  children'ʹs  own  play  and  free  play  in  preschool.  
I  will  in  my  study  based  on  the  four  fundamental  ethical  principles  (www.vr.se)  
therefore  convert  the  children'ʹs  names  to  fictitious  names  so  those  who  read  it  
cannot  identify  the  child  or  the  preschool.  I  will  not  take  or  use  photos  for  my  
study.  
  
To  carry  out  this  study,  I  need  parental  permission.  It  is  important  that  you  /  
you  fill  in  the  form.  You  can  choose  whether  you  would  or  would  not  like  that  
your  child/children  attends  on  interviews  and  be  recorded  aswell.  Please  cross  
the  box  and  return  it  to  the  staff  in  kita  Schatzinsel  by  15  October.  
I  want  to  thank  you  for  your  cooperation  during  this  period.  
If  you  have  any  question,  please  contact  me.  
  

Dalina  Gashi,  E  -‐‑  mail:  daga1200@student.miun.se  
Tel:  004178-‐‑XXXXXX  

My  child  can  attend  the  interview             

  
My  child  can  not  attend  in  the  interview.  
             
The  interview  can  be  recorded     

              

The  interview  can  not  be  recorded     
     
Guardian  1              Guardian  2  

  
The  name  of  the  child/Date  
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Bilaga  2  
Hejsan,                                                                                                                                                                                                                                            

jag  heter  Åse  Eriksson  och  studerar  till  förskollärare.  Denna  termin  är  den  sista  
och  jag  ska  nu  göra  mitt  examensarbete.  Detta  arbete  innebär  en  C-‐‑uppsats  som  
kräver  att  jag  gör  undersökningar  ute  i  verksamheten.  Min  önskan  är  att  få  göra  
dessa  här  hos  er.  
Min  skrivarpartner  och  jag  har  valt  att  fokusera  barns  egen  lek:  Vad  leker  de,  
vart  leker  de  osv.  Jag  behöver  därför  samtala  med  barnen  själva  om  sin  lek.  För  
att  kunna  intervjua  barnen  behöver  jag  vårdnadshavarnas  tillåtelse.  
  

Vi  vill  vara  tydliga  med  att  materialet  enbart  kommer  att  användas  till  vårt  
examensarbete  och  kommer  att  förstöras  när  arbetet  är  klart.  Inga  riktiga  
namn  eller  bilder  på  barn  kommer  att  finnas  med.  Anonymiteten  stärks  
ytterligare  då  vi  heller  inte  kommer  att  skriva  ut  vart  undersökningen  gjorts.  
  
  
  

Har  ni  några  funderingar  kring  detta  är  det  bara  att  fråga  mig    /    Åse  
  
  
  

Barnets  namn:______________________________________________  
                                                                                                                                                                                                                
  
Mitt  barn  får  intervjuas  (ringa  in  svaret)                                  Ja                                                          Nej                                  
  

Intervjun  får  spelas  in                                                                                                Ja                                                            Nej  
  
  
  

  

Vårdnadshavares  underskrift:  
  

_____________________________________________________  
                                                                                                                                                                                        Datum  
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Bilaga  3  
  
Frågor  till  pedagogen:  
  

Vad  är  lek  för  dig?  Hur  skulle  du  vilja  beskriva  begreppet  fri  lek?  
  
Vilket  utrymme  ges  den  fria  leken  på  din  arbetsplats?  På  vilka  sätt  märks  det?  
(Ge  gärna  hårda  och  mjuka  exempel….)  
  
Vad  tycker  du  är  betydelsefullt  för  en  miljö  som  inspirerar  och  främjar  barnens  
egen  lek?    
  
På  vilka  sätt  stämmer  det  överens  med  hur  du/ni  arbetar?  Vad  skulle  du  vilja  
ändra  på?  (Beskriv  gärna  varför  eller  varför  inte…..)    
  
Hur  kom  det  sig  att  ni  bestämde  er  för  just  den  här  lösningen?  Hur  gick  ni  
tillväga?  
  
Vad  leker  barnen  inomhus?  Vad  leker  barnen  utomhus?  
  
Hur  väljer  barnen  aktivitet/lek  när  det  inte  är  någon  planerad  verksamhet?  Är  
det  skillnad  på  deras  möjlighet  att  välja  aktiviteter  inomhus  och  utomhus?  
  
Tycker  du  att  lek  och  lärande  hör  ihop?  
  
Är  du  som  pedagog  aktiv  i  leken?  Vid  vilka  tillfällen  går  du  in  i  barns  lek?  På  
vilket/vilka  sätt  gör  du  det?  
  
Är  vuxendeltagande  viktigt  i  barnens  lek?  
  
  
  
  

Samtal  med  barn:  

  
Vad  tycker  du  bäst  om  att  leka?  Varför?  
  
  

 


