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Abstrakt 
Syftet med studien har varit att undersöka den fria lekens roll i förskolans 

verksamhet och därmed skapa en insyn i hur den fria leken ser ut samt vilken 

roll pedagogerna har när det gäller den fria leken. Denna studie är etnografiskt 

inspirerad och kvalitativa semi-strukturerade intervjuer samt icke-deltagande 

observationer har tillämpats. I analysen av resultatet framkom kategorierna: 

miljöns möjligheter och hinder i den fria leken, barns inflytande i den fria 

leken, tid till fri lek, tillfälle till lärande och utveckling i fri lek, behov av stöd i 

fri lek samt behov av att leka ostört vid fri lek. Studien visar att fri lek är en 

viktig del i förskolans verksamhet, framförallt när det gäller barns 

utvecklingsprocess. Miljöns utformning är också en viktig del i förskolans 

verksamhet liksom pedagogernas roll och ansvar under fri lek. 

 

Nyckelord: Barn, fri lek, förskola, förskollärare, lek och pedagoger.   
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 Inledning 
Syftet med denna studie var att undersöka den fria lekens roll i förskolans 

verksamhet samt vilken roll pedagogerna har när det gäller den fria leken. 

Med fri lek avser vi lek som inte är vuxenstyrd. I samband med kursen lek som 

värld, fenomen och redskap i förskolans verksamhet skapades en förståelse 

och ett intresse för lekens betydelse för barnen i förskolans verksamhet, såväl 

den planerade som fria leken eftersom barn lär sig en hel del under den fria 

leken. Detta menar även Canning (2007) som i sin studie belyser vikten av fri 

lek för barns lärande.  

 

Fri lek innebär att barnen själva får bestämma vad som ska lekas, med vem och 

med vad i den mån det är möjligt. Fri från vuxenstyrning innebär inte att 

pedagoger inte finns med i bilden, utan pedagoger har en viktig roll under den 

fria leken, nämligen att finnas till hands och se till att ge barnen stöd i leken om 

ett sådant behov skulle finnas menar Knutsdotter Olofsson (2009). Även 

Tullgren (2003) tar upp pedagogers roll i lek och menar att om pedagoger 

deltar i leken på barnens villkor och på ett uppmuntrande sätt förstärks leken. 

En pedagog som inte finns närvarande för barnen är inte gynnsamt, eftersom 

barnen då inte får något stöd eller någon hjälp att utveckla 

anslutningsstrategier och bygga lekvärldar (Öhman, 2011). 

 

Tid till lek och en lockande miljö är också ett ansvar som ligger på 

pedagogerna då tid och miljö är grundläggande för att barnen ska ha god 

möjlighet att leka (Tullgren, 2003; Öhman, 2011). Möjligheten till lek är 

pedagogernas ansvar menar Öhman (2011). Hon menar vidare att pedagoger 

inte kan planera vad barnen ska leka men att pedagogerna kan förse barnen 

med hjälpmedel så som lämpliga miljöer som ger goda förutsättningar för lek. 

Även Johansson och Pramling Samuelsson (2009) menar att miljön ger en 

tydlig första bild av vad som är tillåtet respektive inte tillåtet i verksamheten 

och att det är av största vikt att pedagogerna analyserar miljön och dess 

funktioner, det är viktigt att våga ändra och låta barnen vara delaktiga samt att 

se till barnens behov och intressen. Att få leka i en obestämd miljö samt att det 

ska vara tillåtet att ta med sig materialet till en plats där leken lämpar sig bra 

anser Eriksson Bergström (2013) är en viktig del i barnens lek. 

 

I en tidigare uppgift under förskollärarutbildningens gång upptäckte vi att fri 

lek för tillfället tycks vara ett tunt beforskat område. Av den anledningen 

ansåg vi att det skulle bli intressant att undersöka den fria lekens roll i 

förskolans verksamhet samt vilken roll pedagogerna har när det gäller den fria 

leken. Rätten till lek är någonting som framhålls i förskolans styrdokument då 

det går att utläsa att det ska ges plats för lek i förskolans verksamhet samt att 

leken är viktig för barns utveckling och lärande (Skolverket, 2011).  
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 Bakgrund 
För att finna lämplig litteratur och forskning till denna studie har vi sökt på 

bibliotek och i olika databaser, där Eric via EBSCO, Diva och Primo 

(Mittuniversitetets bibliotek) är de som har legat i främsta rummet när det 

gäller sökningar. Ord som vi har använt oss av är bland annat barn, fri lek, 

förskola, förskollärare, lek och pedagoger.  Orden har skrivits på både svenska 

och engelska för att finna så stort utbud som möjligt. 

 

Bakgrunden har kategoriserats in under rubrikerna fri lek, lek och lärande i 

den fria leken, pedagogernas roll i den fria leken, miljöns betydelse för den fria 

leken och barns inflytande i den fria leken samt styrdokument. 

 

Fri lek 

Enligt Öhman (2011) är det frivilligheten som avgör om det är lek eller inte. 

Knutsdotter Olofsson (2003) menar att aktiviteter som inte upplevs som 

frivilliga av barnen kan upplevas som tvång ur barnens perspektiv. Fri lek 

beskrivs enligt Öhman (2011) som en process där barnen självmant engagerar 

sig i olika sammanhang såväl inomhus som utomhus, tillsammans med andra 

eller enskilt. Öhman menar vidare att i den självvalda leken leder barnen själva 

aktiviteten och leken innehåller oftast barnens intressen och sådant som 

barnen har kunskap om. Även Knutsdotter Olofsson (2003) menar att barn i 

den fria leken bearbetar tidigare händelser. Öhman (2011) nämner också att 

leken för det mesta är spontan och drivs av barnens inre motivation och det 

oftast saknas tydliga mål. 

 

I en studie av Engel (2015) undersöks lekens betydelse och i studien betonas 

det att leken är viktig och att tid till lek är av största vikt för barns lärande. I 

leken lär sig barnen av varandra och tar till sig kunskap på ett lustfyllt sätt 

(Engel, 2015). Wehner-Godée (2010) lyfter att brist på ömsesidighet, turtagande 

och samspel under en längre tid hindrar lekutvecklingen, likaså måste det 

finnas ett intresse att lägga emellan, det räcker inte bara med en kamrat. Om 

dessa brister uppstår har pedagogerna en betydande roll att hjälpa barnen att 

förstå leksignaler (Öhman, 2011). 

 

Lek och lärande i den fria leken 

Att leka lär sig barn genom att vara tillsammans med andra barn, när barn 

leker får de ta olika roller och de lär sig hur man umgås menar Knutsdotter 

Olofsson (1996). Även Pramling Samuelsson och Sheridan (1999) lyfter att lek 

bidrar till lärande då barn genom att leka utvecklas socialt, emotionellt, 

motoriskt och intellektuellt. Öhman (2011) talar också om lek och lärande och 

menar att i leken utvecklas berättarkompetensen. Exempelvis så är social 

låtsaslek viktig för språkutvecklingen och med språkets hjälp skapas nya 
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världar enligt Öhman. Detta lyfter även Tullgren (2003) då hon tar upp i sin 

studie att kommunikation och kreativitet utvecklas i lek. 

 

Knutsdotter Olofsson (1996) lyfter att i lek är allting möjligt att omvandla och 

att det ibland är mycket tunna trådar som finns mellan lekvärlden och 

verkligheten, exempelvis kan några stolar bli till en buss och mattan kan bli ett 

flygplan. Barnen utvecklar tankar och provar hypoteser både på egen hand och 

tillsammans med andra i olika slags lekar, så som rollek, konstruktionslek, 

fantasilek etc. (Pramling Samuelsson & Sheridan, 1999). Barns lek är ofta ett 

eko av vad de sett och hört från vuxna (Vygotskij, 1995). Även Öhman (2011) 

lyfter att lek är ett sätt för barn att reflektera. Enligt Tullgren (2003) berättar 

barn om sig själva i lek och hon menar att det kan vara lämpligt att observera 

barnen i lek för att få en inblick i barnets värld. 

 

Pedagogernas roll i den fria leken 

Både Knutsdotter Olofsson (2009) och Tullgren (2003) tar upp att det är av 

största vikt att pedagogerna ser till att inte störa barnen vid lek och att se till att 

barnen inte stör varandra i lek. Även Arnér och Tellgren (2006) menar att 

barnen ofta blir avbrutna i lek av pedagoger för att göra andra saker men 

enligt Arnér och Tellgren är det viktigt att barnen får leka ostörda. 

 

Canning (2007) har forskat om barns egenmakt när det gäller lek, vilken 

betydelse lek har och vilken makt pedagoger sitter på när det gäller lek, utan 

att vara medveten om det alla gånger. Leken är inte alltid så fri och barnen har 

inte så mycket egenmakt som man kan tro enligt Canning då hon menar på att 

barnen oftast får alternativ att välja på när det gäller lek i och med att 

pedagoger har skapat bestämda regler och en miljö som visar vad som är 

tillåtet respektive inte tillåtet. Det är vanligt att pedagoger letar resultat av ett 

lärande, pedagoger måste inse att barnen kan uppnå lärande i lek menar 

Canning. I leken kan vi få en bild av barnens privata erfarenheter, barnens inre 

motiv och barnens ideal enligt Canning och hon menar vidare att i lek utan 

pedagoger kan barnen försvinna bort i en annan värld genom fantasi och 

skapande. Canning menar på att det är viktigt att stödja barns egenmakt då 

barn genom lek ingår i ett sökande efter mening samt att barn lär i lek. 

 

Öhman (2011) menar att pedagogens förhållningssätt till lek har att göra med 

hur pedagogen tänker om sin roll i verksamheten och att synen på lek beror på 

hur pedagogen ser på lek i allmänhet och vilken betydelse pedagogen anser att 

leken har. Även Lorentzon (2012) talar om pedagogens inställning till lek och 

lyfter att det är pedagogens syn på lek och förståelse för lek som styr vilken lek 

som är tillåten i förskolans verksamhet. Hur pedagogerna ser på barnen har 

också betydelse när det gäller förskolans utformning enligt Arnér & Tellgren 

(2006).  

 

I en studie av Logue och Detour (2011) där de forskat om pedagogers 

inställning till mindre önskvärda lekar kom de fram till att om pedagogerna 

observerade och satte sig in i barnens lekar, skapades en större förståelse för 



  

 

4 
 

lekarna och de kunde gå in i leken för att stödja leken istället för att begränsa 

och avbryta dessa lekar som pedagogerna tidigare gjort. Även Tullgren (2003) 

ger ett exempel i sin avhandling på hur pedagoger väljer att delta i lek när de 

anser att leken inte är “god”, detta för att styra upp leken istället för att 

upprepa att barnen måste leka någonting annat. Tullgren talar också om olika 

strategier som används vid barns lek, att “goda” lekar så som exempelvis 

matlagning uppmuntras och att “osunda” lekar så som våldsamma lekar 

ignoreras. Tystnaden och ignoransen som uppstår kan bidra till att barnen 

känner sig tvungna att styra om leken (Tullgren, 2003). 

 

Pedagoger avbryter många gånger pågående lekar, dels för att lekarna enligt 

pedagogerna är obehagliga men också för att barnen bryter mot de regler som 

finns, detta gör pedagogerna utan att ta reda på vad barnen gör eller leker. 

Många gånger skulle det vara möjligt för barnen att fortsätta leken om 

pedagogerna bara tog reda på vad som sker istället för att hålla strikt på regler 

som möjligen skulle gå att bortse från. Det är också vanligt att barn provocerar 

för att se vad som händer och att de tar risken att bli upptäckta, samt att 

barnen i kamratskapet gärna testar gränser för att se hur de kan påverka 

varandra. Lärares kontroll och barnens frihet bör vara balanserad. (Wood, 

2014). 

 

Miljöns betydelse för den fria leken  

Lekmiljöer bestämda av pedagoger bidrar till att lekar och lekarnas innehåll 

blir förutbestämda. Genom den fysiska miljön blir barnen i förskolan styrda 

och kontrollerade, den fysiska miljön visar genom olika handlingserbjudanden 

vad som är möjligt att göra och många gånger används den fysiska miljön till 

att organisera och strukturera barngruppen. En starkt kodad miljö som 

förmedlar vilka möjligheter som finns att göra i olika utrymmen begränsar 

barns gemensamma lekteman eftersom miljön inte uppmuntrar till ett 

förhandlande mellan barnen. Föremål och rum med otydliga syften bidrar 

däremot till att barnen tillsammans kommer överens om vad föremålet eller 

rummet kan användas till. (Eriksson Bergström, 2013). 

 

Wood (2014) kommer i sin studie fram till att den fria leken både påverkas och 

bevakas av pedagogerna. Möjligheten till fri lek begränsas också av tid, regler, 

plats och styrdokument, samt att pedagogerna förhåller sig till 

vårdnadshavarnas åsikter (Wood, 2014). Davidsson (2008) menar att rummen 

signalerar till barnen genom inredningen och utifrån tillgängligt material vad 

som är tillåtet respektive inte tillåtet att göra, hon lyfter exempelvis att det inte 

alltid är självklart att barnen får kombinera material från olika rum. 

 

Pramling Samuelsson och Sheridan (1999) menar att miljön har stor betydelse 

när det gäller lek och lärande, miljön visar vad som förväntas ske i 

verksamheten och därför är det enligt Pramling Samuelsson och Sheridan 

viktigt att miljön är utformad på ett sätt som gör att barns lärande både 

stimuleras och utmanas. En öppen och stimulerande miljö är grunden för lek 

och lärande, det ligger på pedagogernas ansvar att analysera miljöns betydelse 
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och dess funktioner och därmed våga förända miljön, samt att se till att miljön 

är inbjudande till lek och att det finns tillgängligt material (Johansson & 

Pramling Samuelsson, 2009). Även Lindqvist (2002) betonar vikten av miljöer 

som inspirerar. Enligt Tullgren (2003) har pedagogerna ett ansvar att se till att 

tid och utrymme finns till fri lek, med utrymme menar Tullgren inte bara den 

fysiska platsen utan hon betonar också vikten av att barnen ska känna att den 

fria leken ses som betydelsefull och viktig i verksamheten. 

 

Barns inflytande i den fria leken 

I förskolans läroplan (Skolverket, 2011) finns ett avsnitt som behandlar barns 

inflytande, där kan det bland annat utläsas att ”Barnens sociala utveckling 

förutsätter att de alltefter förmåga får ta ansvar för sina egna handlingar och 

för miljön i förskolan” (s.12). 

 

Barns inflytande i förskolans verksamhet är beroende av pedagogernas 

inställning (Arnér, 2006). Det krävs enligt Arnér (2006) ett positivt bemötande 

och ett arbetssätt grundat på kunskap och reflektion för att barnen ska ha 

möjlighet till inflytande i förskolans verksamhet. Ett styrande och återhållsamt 

bemötande hindrar istället barnen från möjligheten till ansvar och inflytande. 

Då barnen befinner sig i ett underläge gentemot pedagogerna faller det sig 

naturligt att pedagogerna sitter i en maktposition, vilket i sin tur gör att det är 

pedagogernas ansvar att se till att barnen ges möjlighet att komma till tals och 

ges inflytande i förskolans verksamhet (Arnér & Tellgren, 2006). Vidare menar 

Arnér och Tellgren (2006) att om pedagogerna ser barnen som bråkmakare 

leder det till kontroll och övervakning, om pedagogerna däremot ser barnen 

som ansvarstagande väljer de att hellre föra fram barnens skapariver och ger 

barnen mer handlingsutrymme. 

 

Styrdokument 

I förskolans styrdokument kan vi ta del av att barnens lek är betydelsefull då 

rätten till lek framhålls. 

 

I Barnkonventionen (UNICEF, 2009) beskrivs leken som grundläggande för 

barnens utveckling och i förskolans läroplan (Skolverket, 2011) framhålls att 

leken är viktig och att det ska ges plats för leken i förskolans verksamhet. 

 

I förskolans läroplan (Skolverket, 2011) går det att utläsa att: 

Leken är viktig för barns utveckling och lärande. Ett medvetet bruk av 

leken för att främja varje barns utveckling och lärande ska prägla 

verksamheten i förskolan. I lekens och det lustfyllda lärandets olika 

former stimuleras fantasi, inlevelse, kommunikation och förmåga till 

symboliskt tänkande samt förmåga att samarbeta och lösa problem. 

Barnet kan i den skapande och gestaltande leken få möjligheter att 

uttrycka och bearbeta upplevelser, känslor och erfarenheter. (s.6). 
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Samt att: 

Verksamheten ska ge utrymme för barnens egna planer, fantasi och 

kreativitet i lek och lärande såväl inomhus som utomhus. 

Utomhusvistelsen bör ge möjlighet till lek och andra aktiviteter både i 

planerad miljö och i naturmiljö. (s.7). 
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 Syfte 
Syftet med studien är att beskriva den fria lekens roll i förskolans verksamhet 

samt vilken roll pedagogerna har när det gäller fri lek. 

 

Följande frågeställningar har använts: 

 
 Vilka uppfattningar har pedagogerna när det gäller barns utveckling 

och lärande i fri lek?  

 

 Vilka möjligheter har barnen till fri lek i förskolans verksamhet? 

 

 Vilken roll har pedagogerna när det gäller fri lek i förskolans 

verksamhet? Vad anser pedagogerna själva om sin roll? 
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 Metod 
Denna studie är etnografiskt inspirerad med en kvalitativ ansats då två 

förskolor har följts under en längre tid och har undersökts med hjälp av två 

metoder. Metoderna som har tillämpats för att undersöka den fria leken i 

förskolans verksamhet är icke-deltagande observationer och semi-

strukturerade intervjuer med verksamma pedagoger. 

 

Nedan kommer en djupare redogörelse när det gäller den etnografiskt 

inspirerade studien, den kvalitativa ansatsen, etiska överväganden, 

förberedelser, urval, metodval, bearbetning av data och analys samt 

metoddiskussion. 

 

Etnografiskt inspirerad studie med kvalitativ ansats 

I genomförandet av denna studie har inspiration hämtats från etnografin. 

Syftet med en etnografisk studie är att förstå andra människor genom att vara 

tillsammans med dem under flera år (Roos, 2014). Eftersom vi inte har haft så 

lång tid att tillgå som en etnografisk studie kräver är denna studie istället 

etnografiskt inspirerad. Det är möjligt att använda sig av etnografin även när 

det gäller kortare projekt som exempelvis examensarbeten hävdar Roos (2014). 

Roos (a.a) menar vidare att skillnaden då är att man får lägga fokus på en 

speciell företeelse vid flera tillfällen och att man beskriver företeelsen så 

detaljrikt som möjligt med hjälp av olika metoder. Det vi återkommande har 

lagt fokus på är den fria leken i förskolan. Att både ägna mer tid tillsammans 

med de inblandade och att använda sig av flera metoder menar Roos är vanligt 

när det gäller etnografiska studier, då man genom att tillbringa en längre tid 

tillsammans kan förstå omgivningen och de inblandade personerna på ett 

djupare plan, samt att man genom olika metoder kommer åt ett problem från 

olika håll. Tiden var visserligen begränsad men vi valde att utnyttja tiden vi 

hade att tillgå på en varsin förskola vid olika tillfällen under cirka tre veckors 

tid där både icke-deltagande observationer och semi-strukturerade intervjuer 

med verksamma pedagoger utfördes. Framförallt karaktäriseras etnografin av 

en kvalitativ ansats (Kullberg, 2004) och för att samla material till denna studie 

använde vi oss av både kvalitativa semi-strukturerade intervjuer och icke-

deltagande observationer. Med kvalitativa intervjumetoder menas att frågorna 

kan anpassas efter situationen och ordningsföljden på frågorna behöver inte 

vara bestämd, frågorna ställs också relativt öppna och det finns utrymme för 

fria ord (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2011). Att använda sig av 

ostrukturerade observationer kan likställas med kvalitativa intervjuer då det 

inte finns någon bestämd ordning eller mall att gå efter (Bryman, 1997). En 

etnograf försöker fånga andra människors erfarenheter genom handlingar, 

uttryckssätt och uttalanden och genom att använda både observationer och 

intervjuer försöker etnografen förstå människors tankar och uppfattningar om 

företeelser i deras omvärld (Kullberg, 2004). 
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Eftersom syftet med vår studie var att undersöka den fria lekens roll i 

förskolans verksamhet samt pedagogernas roll när det gäller den fria leken 

ansåg vi att med etnografins hjälp och kvalitativa metoder skulle ha möjlighet 

att komma in på djupet när det gäller den fria leken. Detta eftersom vi 

tillbringade en längre tid på förskolorna och ställde frågor där respondenterna 

hade möjlighet för fria ord. På så sätt fick vi personliga svar istället för givna 

svarsalternativ som slutna frågor gärna leder till. Hade vi besökt flera förskolor 

under dessa tre veckor hade det inneburit att kortare tid hade tillbringats på 

varje förskola och vi misstänker då att studien hade blivit mer ytlig och att vi 

hade gått miste om en hel del viktig information. 

 

Etiska överväganden 

I denna studie har vi förhållit oss till vetenskapsrådets fyra etiska 

huvudprinciper, dessa är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet innebär att 

forskaren informerar de inblandade om studien och dess syfte. 

Samtyckeskravet innebär att de inblandade har rättighet att bestämma över sitt 

deltagande. Konfidentialtitetskravet innebär att de inblandade blir 

informerade om att de ges konfidentialtitet i den mån det går. Nyttjandekravet 

innebär att den data som samlas in endast används till den aktuella studien. 

(Vetenskapsrådet, 2011). 

 

Alla inblandade blev informerade om att de när som helst kunde välja att 

avbryta sin medverkan i studien. De inblandade fick också information om att 

alla namn i studien kommer att vara fiktiva och att materialet vi samlade på 

oss endast användes för studiens syfte. 

 

Förberedelser 

Innan studien påbörjades skickades ett missiv ut till ansvarig förskolechef (se 

bilaga 1) till de förskolor vi planerade att ta kontakt med. Efter förskolechefens 

godkännande kontaktades de aktuella förskolorna och informationsbrev 

delades ut till vårdnadshavarna (se bilaga 2) där de fick fylla i om deras barn 

fick delta i studien eller inte. Pedagogerna som intervjuades gav ett muntligt 

godkännande innan intervjuerna påbörjades. 

 

Tidsplanen såg ut som så att vi besökte två förskolor, en förskola var, som vi 

inte hade någon tidigare relation till under cirka tre veckors tid. Under dessa 

tre veckor tillbringade vi tre till fyra dagar i veckan på förskolorna under cirka 

tre timmar per tillfälle för att utföra ostrukturerade icke-deltagande 

observationer och semi-strukturerade intervjuer med verksamma pedagoger. 

 

Urval 

Vi har besökt två förskolor som vi inte tidigare har haft någon relation till, 

alltså förskolor där vi inte har arbetat eller haft någon verksamhetsförlagd 
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utbildning (VFU). Eftersom vi är bosatta på två olika platser i Sverige har vi 

undersökt en varsin förskola som låg nära till hands, i och med detta har alltså 

två förskolor från olika platser i Sverige undersökts, även om detta inte har 

någon betydelse när det gäller studiens resultat. Förskolorna som medverkar i 

denna studie ligger i södra Norrland och mellersta Sverige. Den ena förskolan 

består av endast en avdelning där barn i åldrarna ett till sex år medverkade 

tillsammans med avdelningens pedagoger. Den andra förskolan består av fyra 

avdelningar och där medverkade en avdelning med barn i åldrarna tre till sex 

år tillsammans med respektive pedagoger. Det var endast ett par barn som inte 

fick medverka i studien och totalt medverkade ett fyrtiotal barn. 

 

De pedagoger som blev intervjuade var alla utbildade förskollärare med olika 

lång erfarenhet i verksamheten. Pedagogerna presenteras här nedan: 

 

 Jonna, ett och ett halvt års erfarenhet och tog examen 2015. 

 Linda, nio års erfarenhet och tog examen 2007. 

 Mona, tio års erfarenhet och tog examen 2014. 

 Åsa, tretton års erfarenhet och tog examen 2002. 

 Ellinor, femton års erfarenhet och tog examen 2012. 

 

Metodval 

Anledningen till att vi valde två förskolor som vi inte hade någon tidigare 

relation till var för att vi då kunde ta en roll där vi blev accepterade som 

observatörer. Detta talar även Franzén (2014) om då hon menar att en passiv 

roll oftast är mer accepterat på en förskola där man tidigare inte har haft någon 

yrkesroll i verksamheten. Att välja exempelvis en förskola där man har arbetat 

eller haft verksamhetsförlagd utbildning (VFU) kan innebära att barnen ropar 

på observatören och vill att denne ska utföra sysslor så som exempelvis läsning 

då barnen är vana vid detta sedan tidigare. Franzèn menar vidare att det kan 

vara svårt att förklara för barnen och få dem att förstå att man som observatör 

endast kan stå bredvid och inte hjälpa till. 

 

Icke-deltagande observationer 

Vi har utfört ostrukturerade icke-deltagande observationer, vilket innebär att 

vi befann oss på sidan av för att observera. Detta för att påverka verksamheten 

så lite som möjligt (Bryman, 2011). Observationerna utfördes med hjälp av 

papper och penna, då vi ansåg att det var lättillgängligt eftersom det gick 

snabbt att slå sig ner och börja observera och anteckna. Från början fanns en 

tanke om att filma för att lättare ha möjlighet att gå tillbaka och analysera 

situationerna flera gånger men denna tanke avstyrdes. Dels på grund av att vi 

själva inte var så vana vid denna teknik men också för att barnen måste ha 

möjlighet att bli vana vid filmkameran innan de kan leka “som vanligt”. Båda 

dessa aspekter talar också Franzén (2014) om och det bidrog till att vi valde att 

använda oss av papper och penna. 
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Semistrukturerade intervjuer 

De enskilda intervjuerna med de fem pedagogerna spelades in med hjälp av en 

app i smartphone/surfplatta. Under tiden som intervjuerna genomfördes 

skrevs stödanteckningar ner, detta för att underlätta när det tillkom följdfrågor 

under intervjuernas gång men också som en säkerhet om teknikutrustningen 

skulle krångla eller materialet skulle försvinna. Intervjuguiden med 

grundfrågor (se bilaga 3) som vi hade förberett inför intervjuerna nyttjades och 

var mycket bra att gå tillbaka till när intervjuerna en del gånger svävade iväg. 

När intervjuerna bokades rekommenderade vi minst en timme för att varken 

vi eller pedagogerna som intervjuades skulle känna någon stress. Däremot fick 

de enskilda pedagogerna själva bestämma tid och plats för intervjuerna. Detta 

eftersom platsen kan ha betydelse för intervjupersonen när det gäller trygghet 

(Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2011). 

 

Bearbetning av data och analys 

Direkt efter att observationerna var utförda renskrevs dessa och eventuella 

tankar som kommit upp under observationernas gång skrevs ner. Intervjuerna 

transkriberades kort efter att de var utförda och då har småprat och sådant 

som inte varit väsentligt för studien raderats, samt att dialekt har redigerats 

bort och ersatts med vårdad vardagssvenska. Detta för att minska risken att 

avslöja var intervjupersonerna i studien bor och därmed ge dem större 

konfidentialitet. Renskrivning och transkribering har var och en av oss 

studenter gjort var för sig. Detta eftersom det var smidigast då observationer 

och intervjuer gjordes på egen hand men också för att det fanns en tidsaspekt 

som vi skulle förhålla oss till. Därefter har vi delgett varandra det renskrivna 

och transkriberade materialet och sedan analyserat detta tillsammans, både via 

Google Drive och Google Hangout där vi har haft möjlighet att dela dokument 

och samtala med varandra online, men vi har också haft en hel del 

telefonkontakt och arbetat med studien vid de tillfällen vi har setts. Materialet 

kategoriserades med hjälp av olika färger på texten, så kallad färgkodning. 

Bryman (2011) anser att färgkodning bidrar till att sålla ut irrelevant material 

eftersom man med hjälp av färgkodning lättare kan se vilka teman som 

förekommer i materialet. Med hjälp av denna metod har vi upptäckt de 

observationer och intervjuer som behandlar likvärdiga teman, därefter sattes 

varje tema ihop var för sig och rubrikerna till resultatdelen skapades. 

 

Metoddiskussion 

Att mer än en metod har tillämpats i denna studie argumenterar vi bland 

annat med att studien är etnografiskt inspirerad, men även Eriksson-

Zetterqvist och Ahrne (2011) framför hur en metod med fördel kan 

kompletteras med en annan metod för att stärka tillförlitligheten. Det är alltså 

ytterligare en anledning till användandet av flera metoder. 
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En del problem som vi upplever att vi har stött på under studiens gång var när 

de barn som inte fick medverka i studien deltog i situationer som vi 

observerade, eftersom vi då var vi tvungna att bortse från dessa barn. Vi 

upplevde också att vår närvaro i sig gjorde att verksamheten för stunden blev 

annorlunda eftersom vi inte brukade vara där. Därmed blev det nytt och ovant 

för både pedagoger och barn. Det var också en anledning till att vi valde två 

förskolor under en längre tid då både pedagoger och barn efter några gånger 

upplevdes bli mer och mer bekväma med vår närvaro. Hela studien i sig är 

också subjektiv eftersom det är våra tolkningar och uppfattningar som 

synliggörs, både när det gäller observationerna och vad pedagogerna sa under 

intervjuerna. Den här studien är inte ett facit eller ett bevis på hur det ser ut på 

alla förskolor men den ger en inblick i hur den fria leken ser ut i ett par 

verksamheter och vilken betydelse den fria leken kan ha för barn i förskolans 

verksamhet.  
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 Resultat 
I denna del presenteras studiens resultat av intervjuerna med de verksamma 

pedagogerna och resultatet av de icke-deltagande observationerna som utförts 

ute i verksamheten. Förskolornas respektive miljö presenteras med en 

kontextuell beskrivning för att ge läsaren en bild av hur förskolornas miljö såg 

ut. Sedan presenteras miljöns möjligheter och hinder i den fria leken som 

visades både genom observationer och intervjuer. Därefter presenteras barns 

inflytande i den fria leken, en kategori som var svår för oss som observatörer 

att upptäcka men som pedagogerna talade mycket om under intervjuerna. 

Vilken tid som gavs till fri lek upptäcktes både genom intervjuer och 

observationer, men det var tack vare observationerna som vi upplevde att den 

reella tiden syntes. Rubriken tillfälle till lärande och utveckling i fri lek fann vi 

genom både observationer och intervjuer, likaså behovet av stöd i fri lek och 

behovet av att leka ostört vid fri lek.  

 

Pedagogerna som presenteras i observationerna är både förskollärare och 

barnskötare men beskrivs i studien som pedagoger. Pedagogerna som 

presenteras i citaten är alla examinerade förskollärare och det fingerade 

namnet på respektive förskollärare presenteras inom parentesen efter citatet. 

 

Inomhusmiljö 

Förskola 1 

På en av förskolorna fanns det två större rum och två mindre rum samt en hall. 

I ett av de större rummen fanns en smartboard, ljusbord, speglar, scen, 

byggmaterial, tågbana, instrument, griffeltavla och på en av dörrarna in till 

rummet fanns dokumentation från arbete med smartboarden. I det andra 

större rummet fanns tre lägre bord och det var även i det rummet som de åt 

måltiderna. I detta rum fanns också en läshörna med en soffa och spel, pussel, 

färgpennor, plusplus, lego, pärlor, pärlplattor och snöre på olika hyllor i 

barnens höjd. De mindre rummen kallades för språkrum och ateljé och precis 

som det låter fanns det i språkrummet material som stimulerar 

språkutvecklingen och i ateljén material som används för skapande. Allt 

material tillgängligt i barnens höjd även i dessa rum. I hallen fanns 

dokumentationer på väggarna, information till föräldrarna samt barnens hyllor 

med kläder. 

Förskola 2 

På den andra förskolan fanns flertalet smårum och ett större rum samt en liten 

hall där barnen lämnade sina skor. Innanför den lilla hallen fanns en större 

hall. I ett av de mindre rummen med benämningen hemvrå fanns det ett litet 

kök med tillbehör, några dockor och docksängar samt ett bord och fyra stolar. I 

hemvrån stod också en större soffa som användes till lek och läsning. I ett 
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annat mindre rum med benämningen akvarierummet fanns det ett akvarium 

med fiskar i och ett matsalsbord där de brukade sitta och äta. I akvarierummet 

fanns också duplo, men i övrigt fanns det inte så mycket material. 

Legorummet var också ett mindre rum och där inne fanns smålego uppdelat i 

färger. I legorummet fanns det också lite dokumentation på vad barnen 

tidigare byggt uppsatt på väggarna. I målarummet, även det ett av de mindre 

rummen, fanns det flaskfärger, papper, penslar och diverse skapande tillbehör. 

Där inne fanns också en storsandlåda. I det större rummet fanns det ett 

matsalsbord och ett lite bord i barnens höjd där de kunde rita, pärla, pussla, 

spela spel m.m. Det fanns också klossar, spikplattor, lite bilar och böcker. På 

väggen satt det ett alfabete och en januari till december snurra där det visades 

vilka månader som tillhörde våren, sommaren, hösten och vintern. Det fanns 

även åldersstaplar där det visades hur gamla barnen var. Mestadels var 

materialet tillgängligt i barnens höjd. 

 

Utomhusmiljö 

Förskola 1 

Gården var mycket stor och kuperad med både asfalt, gräsmatta, och 

skogsdunge. På gården fanns bland annat olika gungor, rutschkanor, 

sandlådor, en lekstuga och fjädergungor. 

Förskola 2 

Gården var stor och på gården fanns det en stor sandlåda, rutschkanor, 

gungor, en fjädergunga och en stor sten. Det fanns också en mindre gräsmatta 

och en kiosk/stuga. 

 

Miljöns möjligheter och hinder i den fria leken 

Några av pedagogerna poängterade att det var viktigt att barnen städade 

undan och att de lade tillbaka materialet som de hade flyttat på när de lekt 

färdigt. 

 
Så länge syftet är att använda materialet i lek så tycker vi att det är okej att 

flytta på det men då får de städa när de har lekt färdigt och det fixar de ju. Vi 

tycker ändå att det är bra om sakerna finns där de ska vara så de barn som 

kommer efter och vill använda materialet vet var det finns. (Ellinor) 

 

Ja de får flytta på material, det man försöker se till är väl att de ska ställa 

tillbaka efteråt eller ha någon form av ordning. (Linda) 

 

Under observationerna upptäcktes två olika sidor när det gällde användandet 

av material och möjligheten att flytta på material under den fria leken. I 

hemvrån exempelvis så ändrade barnen miljön genom att de flyttade på 

material samt hämtade in nya leksaker till rummet. I smartboardrummet 

däremot tog några barn fram madrasser som de lekte att de skulle sova på. 

Nathalie som också var inne i smartboardrummet vände sig till observatören 

och sa ”fröken det där är madrasser som vi har när vi kliar varandra”. När 
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observatören inte gav någon större bekräftelse gick Nathalie vidare till en 

pedagog och sa ”Fröken kom! De leker med madrasserna, det får man inte, det 

är ingen leksak” varpå pedagogen gick dit och sa ”Ni brukar inte leka med 

madrasserna” och tog bort madrasserna. 

 

Ljudnivån var någonting som begränsade barnens lekar inomhus då barnen ett 

flertal gånger blev tillsagda av pedagoger och andra barn att sänka ljudnivån. 

Under en lek i hallen där barnen lekte lejonungar och djurskötare blev leken 

mer och mer livlig och högljudd, efter en stund blev barnen tillsagda av en 

pedagog att sänka ljudnivån. De fick då frågan om de inte skulle vilja gå ut och 

leka leken, men barnen fortsatte att leka inomhus. Under en annan observation 

lekte några barn i smartboardrummet och två barn hade stora papprör som de 

ropade i. ”Hörrni, hörrni” sa en pedagog till barnen och barnen gick ut till 

rummet intill, “Man får inte skrika i röret” sa Anders och vände blicken mot en 

pedagog som sa till barnen ”Lyssna på Anders då, nu tyckte han att det blev 

lite högt”. 

 

Att inte springa inomhus var en regel som upptäcktes vid observationerna 

inomhus. Under en samling frågade en pedagog vad fri lek innebar.  “Man får 

leka vad man vill” svarade ett barn och ett annat barn fyllde i “Men man får 

inte springa inne”. Under ett annat tillfälle kom några barn springandes, ”Vi 

springer ju inte inomhus” sa en pedagog. 

 

Under intervjuerna påpekade några av pedagogerna skillnaderna mellan fri 

lek inomhus och utomhus. Tre av de intervjuade pedagogerna menade att 

barnen blev mer styrda i den fria leken inomhus eftersom materialet talade om 

vad som fanns att tillgå att leka med till skillnad från utomhus där det sällan 

finns förutbestämt material. 

 
Utomhus är det ju så fantastiskt /.../ där kan de ju leka vad som helst, utan så 

mycket material. (Jonna) 

 

Inomhus kan det ju vara mer styrt med tanke på att inredningen är 

förutbestämd /.../ där kanske det leks med lego, det kanske inte händer så 

mycket annat där och så. Utomhusmiljön är mer föränderlig beroende på vad 

de väljer att leka. Sedan ändrar vi ju miljön här inne med självklart, men det 

blir inte på samma sätt. Det är väl mer den spontana i så fall. (Mona) 

 

Inne har man ju mera färdigt material /.../ lego är ju inte färdigt men det är ju 

begränsat, /.../. Ute däremot finns det ju inga begränsningar på hur man kan 

använda saker /.../ inne kanske de leker mer samma sak och ute är det mer 

yvigt. /.../ utomhus kanske de springer och får det motoriska mer fast det är 

ungefär samma lek. /.../, det finns ju mer utrymme, är mer fritt och så utomhus 

även fast vi inte har det jätte styrt inomhus heller /.../ det blir ju ändå inte 

samma sak. (Ellinor). 
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Barns inflytande i den fria leken 

När det gäller miljöns möjligheter och hinder var de intervjuade pedagogerna 

positiva till att låta barnen flytta på material och låta barnen vara med och 

påverka miljöerna, såväl inomhus som utomhus. Under samtliga intervjuer 

berättade pedagogerna att de lät barnen vara med och påverka verksamheten. 

Dels genom att barnen fick uttrycka sig och tala om hur de ville ha det men 

också genom att pedagogerna försökte se till barnens behov, eftersom barnen 

då får chansen att utforska det som de är intresserade av. 

 
Jag ser den fria leken som viktig för barnen. Det är då de får utforska sina 

intressen och vad de tycker är viktigt och roligt att göra på förskolan. (Mona) 

 

Vad som händer, vad de leker och det är ju där under den fria leken som vi ser 

hur vi ska jobba vidare med våra projekt och teman /.../ och då ser man det ju 

bäst när de får leka fritt, vad de gör och vad de pratar om /.../. (Ellinor) 

 

Nu har vi börjat se genom den fria leken att de stänger ju in sig i ateljén, de 

drar för draperierna och mörklägger, där vill de leka mamma pappa barn. 

Sådana slags lekar är ju ett behov /.../ så då började vi fundera på det här 

rummet som vi har mellan avdelningarna, det rummet som vi har som läsrum 

idag, om vi skulle kunna utnyttja det på något vis. (Linda) 

 

Den fria leken är ju väldigt viktig, den utgår ju från barnens egen nivå och 

utifrån deras egna intressen och det som de är nyfikna på att göra samt att de 

väljer ju mer själva där och då tror jag att /…/ de utvecklar olika förmågor mer 

där efter eget intresse. (Ellinor) 

 

Ett par av pedagogerna betonade dock att det finns en del begränsningar när 

det gäller barns inflytande i verksamheten. 

 
Genom att flytta runt material märker man vad de vill ha /.../ Sedan kan man 

ju inte köpa in allt som de säger men det kan ju vara enkla saker också, ja vad 

som helst. (Jonna) 

 

Det blir ju så att det är vi som begränsar dem eftersom det är vi som har 

makten att bestämma rummen och materialen, eller det är vi som köper in och 

det är vi som fixar och gör iordning. Så det gäller ju att man verkligen är 

öppen för vad de har för behov, idéer och tankar och vad de är inne i för lekar. 

(Linda) 

 

Tid till fri lek 

När det gäller tid till fri lek såg det lite olika ut på förskolorna. På en av 

förskolorna fanns det mycket tid till fri lek vilket också respektive pedagoger 

uttryckte. Där försökte de få in planerade aktiviteter i leken medan 

observatören på den andra förskolan fick fråga pedagogerna vid vilka tillfällen 

under dagen de hade fri lek eftersom pedagogerna poängterade att det fanns 

många planerade aktiviteter under dagarna.  
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Den fria leken är jätteviktig, ett viktigt inslag i verksamheten. Egentligen 

skulle jag vilja ha den fria leken schemalagd eftersom det är så himla mycket 

annat som ska göras också, det är ett späckat schema och vi får inte glömma 

bort den fria leken /.../ utomhus är det ju oftast alltid fri lek. (Linda) 

 

Jag tycker den fria leken är jätteviktig, den är så superbra på många sätt. Dock 

är det ju så mycket som ska planeras, så det finns väl inte så jättemycket tid till 

fri lek tyvärr. Mer fri lek tycker jag! /.../ Alltså det är ju fri lek varje dag men vi 

har ju pratat om att vi skulle ha det planerat i verksamheten. Det låter lite 

konstigt med fri lek som är planerad men då finns det ju tid för det om man 

vill. (Jonna) 

 

Tid till fri lek är jätteviktig, det är ju leken som är barnens jobb, det är det de 

ska göra när de är här. För de lär sig ju jättemycket i den fria leken. (Åsa) 

 

Jag tycker nog att den fria leken är ett av det viktigare inslagen i förskolan /.../ 

vi återkommer ju alltid till det barnen är intresserade av /.../ deras intressen 

speglas ju under den fria leken, vad de tycker är intressant och detta är något 

vi sedan kopplar till styrdokument och läroplan. (Mona) 

 

Gemensamt för alla pedagoger som intervjuades var att de såg den fria leken 

som ett av de viktigaste inslagen i verksamheten. 

 

Tillfälle till lärande och utveckling i fri lek 

I den fria leken ges barnen tillfällen till lärande på många olika plan, så som 

social förmåga, konflikthantering och samspel vilket har upptäckts både 

genom observationer och genom pedagogernas uppfattningar.  

 

Linda menade att “det är genom den fria leken de bearbetar händelser och 

intryck, de ger och tar och väntar på sin tur och utvecklar empati och alltså 

social förmåga över huvud taget”. Att barnen i fri lek ges möjlighet att 

samarbeta och samspela visades i observationerna, bland annat vid 

observationen av två barn i ateljén. De målade med flytande färger och hjälptes 

åt att trycka ut färg ur flaskorna. Vid en annan observation bakade Eva och 

Sam en kaka i sandlådan. “Vilken spade vill du ha Eva? Vill du ha en röd 

spade eller en blå spade?” frågade Sam “Jag kan ta en blå” svarade Eva. “Jag 

kan hämta den åt dig så kan du vispa” sa Sam. Även Ellinor talade om den 

sociala förmågans utveckling i den fria leken “Mycket socialt ser jag i den fria 

leken faktiskt, det här med turtagning och med att anpassa sig och 

kompromissa, diskutera språkligt liksom”. Konfliktlösning var också 

någonting som upptäcktes genom observationer. I en observation satt tre 

flickor inne i språkrummet och samtalade med varandra. Av någon anledning 

började två av flickorna bråka, “sluta bråka” sa Maja till de andra två flickorna 

i rummet, “vem vet var jag bor?” fortsatte hon och känslan var att hon försökte 

avleda konflikten. 

 

Åsa berättade under intervjun att “Den sociala träningen och fantasin och 

kreativiteten utvecklas, främst den sociala träningen är det ju kan jag tycka”. 

Ett annat ämne som återkommer i den fria leken är matematik, detta 
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upptäcktes genom observationerna då barnen ofta jämförde storleken på olika 

leksaker, försökte få jämvikt på fjädergungan, och lekte lekar som hur mycket 

är klockan fru lejon där de fick gå ett visst antal steg samtidigt som de räknade. 

Jonna menade att även om inte pedagogerna ser ett syfte eller ett lärande i 

leken som barnen utför så finns det alltid ett lärande för barnen själva på något 

vis. Linda poängterade vikten av observation och dokumentation och menade 

att med hjälp av detta kunde en större förståelse för barnens lekar och lärandet 

i lekarna öka. 

 
Att försöka se och ha lite koll på vad det är de gör i den fria leken /.../ 

grabbarna som tittat mycket på Ninjago, det kanske inte är den bästa leken att 

fäktas, slåss och brottas i en soffa men då får man ju vara med och styra och 

fråga vad “leker ni?” och “hur tänker ni då?” /.../ sedan är det klart att de 

behöver ju bearbeta vad de har sett eller sådana saker, men det kanske inte 

alltid passar och då är det ju bättre att säga om ni vill brottas så kanske ni får 

göra det utomhus senare men då kan man ju inte bara släppa dem fria, det är 

klart att de inte bara kan brottas för oftast är det ju någon som gör sig illa /.../ 

men att man har en dialog med dem kring den fria leken också. (Ellinor) 

 

Behov av stöd i fri lek 

Under observationer av den fria leken upptäcktes att behovet av stöd var ett 

återkommande moment. En del gånger räckte det med pedagogernas närvaro i 

periferin medan det andra gånger krävdes att pedagoger fanns med fysiskt i 

centrum, både för att ge trygghet och hålla leken vid liv. Detta belyste både 

Linda och Åsa under intervjuerna.  

 
Så det handlar ju om att vara närvarande pedagoger och ute bland barnen i det 

dem gör, oavsett ålder tycker jag. (Linda) 

 

Det kan ju vara att man är delaktig men det beror ju på hur leken ser ut och 

antingen om man sitter bredvid och inte blandar sig i så mycket eller om man 

behöver hjälpa barnen vidare. (Åsa) 

 

En upptäckt som gjordes vid analysen av observationerna var att de barn som 

hade en del svårigheter med talet var i större behov av pedagogernas fysiska 

närvaro. Vår upplevelse var att barnen var i behov av någon slags bekräftelse 

men också för att de var i behov av pedagogernas hjälp för att sätta ord på 

handlingar och önskningar i leken. 

 

Ett tydligt exempel på pedagogers fysiska närvaro kunde vi se när en pedagog 

behövdes i en lek i kiosken, där Anders befann sig tillsammans med Erik. 

Anders tal var något tydligare än Eriks och då Anders inte fick någon direkt 

respons från Erik i leken ropade Anders dit en pedagog. Pedagogen gick fram 

till kiosken och började handla av Erik. Om barnen inte visste vad sakerna i 

kiosken hette satte pedagogen en benämning på dessa. Pedagogen frågade vad 

det hon köpte kostade, var hon skulle dra kortet och om det fanns pengar på 

kortet så att det gick att göra ett köp. Efter en stund bytte de roller så att 

pedagogen arbetade i kiosken och barnen fick handla av henne. Hon fortsatte 
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att ge allting en benämning och så länge pedagogen var med i leken var den 

vid liv. I ett annat exempel hämtade Svante en pedagog. Svante visade tydligt 

att han ville att pedagogen skulle följa med honom eftersom han hade 

någonting att visa. Pedagogen följde med Svante för att se vad han ville visa 

och blev sedan kvar i leken med Svante. 

 

Det uppkom också några tydliga exempel på när barnen hade ett behov av 

stöd som de inte fick. Nora och Emil åkte runt på sparkcyklar och Nora sa till 

en pedagog “Du är polis och du ska ta oss”, varpå pedagogen svarade “Nej jag 

vill inte springa för då kan jag halka”, leken avtog kort därefter. Vid ett annat 

tillfälle satt tre barn inne i ateljén tillsammans med en pedagog och 

småpratade. När pedagogen lämnade ateljén följde barnen efter. Barnen tänkte 

hämta ritpapper i ett skåp men det visade sig att ritpapperet var slut och 

barnen gick tillbaka in till ateljén men efter att pedagogen lämnade ateljén blev 

det inte alls samma lugn där inne utan väldigt rörigt och tjafsigt. Ytterligare ett 

exempel där det fanns ett behov av stöd var när Stina blev ledsen och gick 

fram till en pedagog. “Stina blir ledsen när ni säger att ni har en hemlis” sa 

pedagogen till två andra flickor, därefter sa pedagogen till Stina “Gå dit och 

säg att du vill vara med”. Pedagogen försvann sedan från platsen och Stina 

gick fram till flickorna. “Vi har ingen hemlis!” sa en av flickorna varpå Stina 

svarade “Jo det har ni!”. Alla tre flickorna försvann efter en stund från platsen 

men det är oklart om de fortsatte leka tillsammans eller om de gick åt olika 

håll. 

 

Till skillnad från vad vi såg så menade både Åsa och Linda att det var av 

största vikt att finnas närvarande bland barnen för att ha möjlighet att 

upptäcka kränkningar och hjälpa dem att lösa konflikter etc. 

 
Det är viktigt att hjälpa barnen i konflikter /.../ de kan lära sig diskutera och 

komma vidare. Emellanåt kan det vara mycket konflikter och 

konflikthantering, men jag menar att det är ju en utveckling, det behöver ju 

inte vara något negativt. Det kan ju vara positivt och det kan ju vara mycket 

sådant och då får vi ju diskutera och jämka och det är ju en träning i sig, men 

att man ska vara lite medupptäckare och medforskare och liksom underhålla 

eller ge bränsle till leken. (Åsa) 

 

Man märker ju den där tendensen att man kan slappna av, att barnen är stora, 

de sköter sig själva och det gör de ju men vi har ju ingen aning om vad de 

pratar om, det kan ju se jättetrevligt ut där nere vid kiosken. Vi vet ju de där 

hörnorna ute på gården där det händer mera saker och på håll kan det se ut 

som en trevlig lek men när du kommer närmare så kan det ju vara riktiga 

kränkningar eller utfrysningar som pågår så det gäller ju att vi är nära. (Linda) 

 

Trots att barnen har lekkamrater att leka med upplevde vi att det en del gånger 

behövdes ytterligare en deltagare för att barnen skulle komma igång och leka. 

Vid ett tillfälle skickade en pedagog medvetet in ett barn i en lek i hemvrån där 

leken upplevdes stå stilla. Efter att barnet som skickades in i hemvrån började 

delta i leken så tog leken fart ordentligt. Vid ett annat tillfälle befann sig tre 

flickor inne i hemvrån, de tycktes leka olika ensamlekar och en av flickorna 
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försökte få med observatören i hennes lek. Observatören försökte avstyra detta 

just för att ha möjlighet att behålla rollen som observatör. Dock så fick 

observatören trots detta en mindre betydande roll i flickans lek och känslan 

var att flickan då kunde komma igång med sin lek. Ytterligare ett exempel på 

en situation där behovet av en annan deltagare fanns var när Melker satt i 

sandlådan tillsammans med Annica. Melker ropade frågande upprepade 

gånger “Vill någon ha stekt dressing?”, en pedagog gick fram till Melker och sa 

“Stekt dressing?” varpå Melker svarade “Äntligen kom det någon som ville 

ha”. 

 

Att stötta barnen och finnas närvarande om de skulle vara i behov av hjälp, 

antingen av en fysisk person eller av material belyste både Linda och Åsa. 

 
Man ser ju de där barnen som har svårt med lekkoderna, som inte vet riktigt 

hur de ska bete sig eller får de här springhets lekarna eller ofta kan gå in och 

bryta lekar för de vet inte hur de ska komma in i lekarna, så där får man ju gå 

in och stötta och kanske leka med bara det barnet först och kanske bjuda med 

ett till barn och få igång det. (Linda) 

 

Man kanske behöver hjälpa barnen vidare, man kanske tillför något material 

eller kommer på någon ny ide om man märker att leken stannar upp. (Åsa) 

 

Behov av att leka ostört vid fri lek 

Precis som behovet av stöd vid fri lek var stort var även behovet av att få leka 

ostörda vid fri lek lika stort, någonting som visades både i observationerna och 

intervjuerna. Både Jonna och Mona menade att det gäller att känna av och hitta 

en balans i det hela. 

 
Jag tror att min roll blir väl mer att vara lite lyhörd och ha koll fast de inte 

märker det på något vis så att man vet vad som händer. Min uppfattning är att 

de inte vill att man ska vara så nära. Jag tycker att ofta kan man komma och 

störa liksom, man vill vara med kanske men ja då är man i vägen på något sätt. 

Om man är ute, till exempel i skogen här uppe, också går man dit eftersom 

man vill ju vara i närheten. Då springer de ju därifrån oftast. (Jonna) 

 

Jag tänker mer att man kanske sitter med och är närvarande och ser vad som 

händer och sker, men det kanske inte är så att man alltid är med i leken om de 

självklart inte vill det förstås. Vi har barn som gärna leker själva och inte vill ha 

en vuxen i närheten men där får man kanske vara med och stötta om det 

uppstår konflikter mer. Som sagt det är väl att vara närvarande och hålla sig 

som barnen vill. (Mona) 

 

Detta var också någonting som uppmärksammades under observationerna. 

Bland annat vid en observation utomhus när en pedagog gick fram till Tina, 

Hanna och Alva som stod vid en diskbänk och frågade vad de lekte. “Inget” 

svarade barnen men pedagogen menade på att någonting lekte de väl och 

barnen svarade “Nej” för att sedan gå iväg en bit bort. Pedagogen gick då iväg 

åt ett annat håll och kort därefter återvände barnen till diskbänken och 

fortsatte att leka. 
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I en del situationer upplevdes barnens lekar mycket sköra, för trots att avsikten 

inte var att störa barnen i deras lekar så blev många lekar avbrutna. Detta 

visade sig när fem barn lekte en lek och stod beredda att springa upp i skogen. 

Samtidigt startade en pedagog en film på lärplattan till ett annat barn men de 

fem barnen som stod beredda att springa avbröt deras lek och gick nyfiket 

fram för att se vad som visades på lärplattan. När de hade sett vad som visades 

så sprang de sedan upp i skogen. Även vi som observatörer upplevde många 

gånger att vi störde barnens lekar. Detta visade sig exempelvis när en av oss 

observatörer gick bort till gungorna för att observera sju barn som lekte i 

sanden nedanför gungorna. Observatören ställde sig lite på avstånd för att inte 

stjäla barnens uppmärksamhet. Trots detta så försvann fem barn från platsen 

direkt när observatören kom medan två barn fortsatte leka i någon minut 

innan även dessa två barn sprang iväg. En av oss observatörer upplevde också 

denna känsla av att störa när tre pojkar lekte i hemvrån. Pojkarna frågade vad 

observatören skulle göra och observatören berättade att hon skulle titta på 

pojkarnas lek. Pojkarna lekte vidare i några minuter innan leken stannade upp 

och de frågade om observatören skrev ner allt som de gjorde. Leken tog sedan 

fart igen, men bara en liten stund innan pojkarna gick vidare och lekte i ett 

annat rum. Vid ett tillfälle valde en av oss observatörer istället att flytta på sig 

för att inte avbryta barnens lek. Två barn satt då i sandlådan och byggde 

sandslott medan de sneglade mot observatören upprepade gånger. 

Observatören valde då själv att avvika från platsen för att skydda barnens lek. 

 

Sammanfattning av resultatet 

När det gäller miljöns möjligheter och hinder visade det sig att barnen blev 

mer styrda inomhus där det fanns mer förutbestämt material jämfört med 

utomhus där det sällan finns förutbestämt material. Högljudda aktiviteter och 

aktiva lekar hänvisades till utomhusleken då akustiken och rummen inomhus 

inte lämpade sig för detta. Det har visat sig att det finns inflytande för barnen i 

förskolan då barnen gavs möjlighet att påverka verksamheten i den mån 

pedagogerna ansåg att det var möjligt. Dock så fanns det en del begränsningar 

när det gäller barns inflytande då det i slutändan är pedagogerna som tar 

besluten när det gäller inköp av material och rummens utformning. Tid till fri 

lek sågs som ett viktigt inslag i förskolans verksamhet även om pedagogerna 

gav uppfattningen om att möjligheten till fri lek såg olika ut på avdelningarna 

som medverkar i studien. Barnen ges i den fria leken tillfällen till lärande på 

många olika plan. Bland annat så ges barnen tillfälle att öva på social förmåga, 

konflikthantering och samspel. I den fria leken har det visat sig att det finns ett 

behov av stöd i den fria leken. Någonting som varierade var dock om barnen 

hade ett behov av fysisk närvaro eller om det räckte med pedagogernas 

närvaro i periferin. Liksom behovet av stöd i den fria leken fanns också ett 

behov för barnen att leka ostört vilket visade sig då barnen gärna sökte sig till 

skyddade rum där de fick leka ifred. 



  

 

22 
 

 Diskussion 
Syftet med studien var att undersöka den fria lekens roll i förskolans 

verksamhet samt pedagogernas roll när det gäller den fria leken. Med hjälp av 

frågeställningarna i syftet och det resultat vi har kommit fram till diskuteras 

här nedan undersökningsresultatet i relation till den tidigare forskningen. 

Rubrikerna i diskussionen likställs med resultatets rubriker för att bilda ett 

synligt samband mellan bakgrunden och resultatet. Avslutningsvis följer en 

sammanfattning. 

 

Tid till fri lek 

Alla pedagoger var under intervjuerna positiva till fri lek och ansåg att leken 

var viktig. Pedagogerna på de olika förskolorna ansåg dock att tiden till fri lek 

såg lite olika ut då pedagogerna på den ena förskolan ansåg att de hade fri lek i 

princip hela tiden och att de fick in lärandet och dagens alla måsten i den fria 

leken. Medan pedagogerna på den andra förskolan ansåg att det var så många 

måsten som skulle göras och att längre stunder till den fria leken saknades i 

verksamheten. Av den anledningen hade de funderingar på att planera in den 

fria leken i schemat för att barnen skulle få möjlighet till fri lek under längre 

stunder. Enligt Öhman (2011) har pedagogens förhållningssätt till lek att göra 

med hur pedagogen tänker om sin roll i verksamheten, att synen på lek beror 

på hur pedagogen ser på lek i allmänhet och vilken betydelse pedagogen anser 

att leken har. Pedagogerna på en av förskolorna ansåg att de inte hade så 

mycket tid till fri lek, någonting som vi däremot upptäckte att de faktiskt hade 

genom observationerna. Att den av oss observatörer som observerade denna 

förskola frågade vid vilka tillfällen de hade fri lek berodde på att pedagogerna 

själva berättade att de hade många planerade aktiviteter, främst på 

förmiddagarna. En av oss observatörer besökte dock förskolan vid olika 

tillfällen och tidpunkter och fann då att de hade en hel del planerade 

aktiviteter, främst på förmiddagarna, men oftast varade dessa under cirka en 

timme, därefter fick barnen leka fritt och på eftermiddagarna fanns det gott om 

tid till fri lek. Att pedagogerna såg olika på den fria leken kan ha att göra med 

att de precis som Öhman (2011) menar hade olika uppfattningar om den fria 

leken och lekens betydelse.  

 
Engel (2015) betonar lekens vikt och att tid till lek är en viktig del i barns 

lärande. Tullgren (2003) menar att det är pedagogernas ansvar att se till att ge 

barnen tid och utrymme till fri lek. Pedagogerna under intervjuerna gav oss 

svar som antydde att det såg olika ut när det gällde tid och rum till fri lek men 

av analysen av observationerna att döma så upplevdes det trots pedagogernas 

olika svar att det fanns mycket likheter i verksamheterna. Även om den ena 

undersökningsgruppen hade en del planerade aktiviteter så var det ingenting 

som tog över hela verksamheten utan det fanns både tid och möjlighet till fri 

lek före, efter och under de planerade aktiviteterna. Vi misstänker att 
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pedagogernas syn när det gäller fri lek kan ha att göra med Öhmans (2011) 

förklaring att synen på lek beror på hur pedagogen ser på lek i allmänhet, då 

svaren under intervjuerna gav oss två olika bilder när det gällde tid till fri lek, 

trots att observationerna visade motsatsen. 

 
Under några intervjuer kom det fram att verksamheten begränsas av 

styrdokument, tid och regler då en del av de intervjuade pedagogerna menade 

på att de inte hade så mycket möjlighet att erbjuda fri lek eftersom det var så 

mycket annat som de var tvungna att hinna med. En förklaring som också 

Wood (2014) fann var en vanlig ursäkt i sin studie. Rätten till lek framhålls 

dock i förskolans styrdokument, det vill säga Barnkonventionen (UNICEF, 

2009) och Förskolans läroplan (Skolverket, 2011), likväl som de övriga målen. 

Med tanke på detta finner vi det lite märkligt att de hävdar att det är så mycket 

annat som de ska hinna med i förskolans verksamhet och att leken då får stå 

tillbaka, när alla delar i styrdokumenten anses vara viktiga strävansmål, såväl 

lek som lärande.  

 

Miljöns möjligheter och hinder i den fria leken 

“Verksamheten ska ge utrymme för barnens egna planer, fantasi och 

kreativitet i lek och lärande såväl inomhus som utomhus. Utomhusvistelsen 

bör ge möjlighet till lek och andra aktiviteter både i planerad miljö och i 

naturmiljö.” (Skolverket, 2011, s.7). I resultatet framgår det i både 

observationer och intervjuer att båda observationsgrupperna hade mer 

planerade aktiviteter inomhus, att barnen var mer styrda inomhus till skillnad 

från utomhus där de var mer fria både aktivitetsmässigt och när det gällde 

material. Trots att det framgår i Förskolans läroplan (Skolverket, 2011) att det 

ska vara likvärdigt såväl inomhus som utomhus.  

 
Canning (2007) menar att barn ofta får alternativ att välja på när det gäller lek 

då pedagoger ofta har skapat bestämda regler och en miljö som visar genom 

inredningen vad som är tillåtet respektive inte tillåtet. Detta var någonting som 

vi också fann tydliga resultat på i såväl observationer som intervjuer och 

Lorentzon (2012) lyfter att det är pedagogens syn på och förståelse för lek som 

styr vilken lek som är tillåten i förskolans verksamhet. De bestämmelser som 

fanns i verksamheterna kan alltså ha att göra med pedagogernas 

förhållningssätt till lek. Ytterligare en faktor som har med förskolans 

utformning att göra är pedagogernas syn på barnen, ser pedagogerna barnen 

som bråkmakare leder det till kontroll och övervakning, om pedagogerna 

däremot ser barnen som ansvarstagande väljer de att hellre föra fram barnens 

skapariver och ger barnen mer handlingsutrymme menar Arnér & Tellgren 

(2006). Davidsson (2008) menar att rummen ofta signalerar till barnen genom 

inredningen och utifrån tillgängligt material vad som är tillåtet respektive inte 

tillåtet att göra, hon lyfter exempelvis att det inte alltid är en självklarhet att 

barnen får kombinera material från olika rum. Trots en del regler och 

bestämmelser så upplever vi att barnen sågs som ansvarstagande då det oftast 

fanns ett positivt förhållningssätt till barnens olika lekar. Någonting som Arnér 

(2006) menar krävs för att barnen ska ha möjlighet till inflytande. Dessutom 
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fick barnen möjlighet att flytta material rummen emellan vilket ger en bild av 

att pedagogerna såg barnen som ansvarstagande istället för bråkmakare. Detta 

talar även Arnér och Tellgren (2006) om då de betonar att om barnen ses som 

ansvarstagande väljer pedagogerna att föra fram barnens skapariver och ger 

barnen mer handlingsutrymme. 

 
Wood (2014) menar att det är vanligt att pedagoger många gånger avbryter 

pågående lekar för att hålla sig till reglerna istället för att ta reda på vad 

barnen egentligen utforskar och lär. Wood menar vidare att pedagoger 

avbryter pågående lekar för att barnen bryter mot de regler som finns, detta 

utan att pedagogerna tar reda på vad barnen egentligen gör eller leker. Enligt 

Wood skulle det många gånger vara möjligt för barnen att fortsätta leken om 

pedagogerna bara tog reda på vad som sker istället för att hålla strikt på regler 

som möjligen skulle gå att bortse från. Detta såg vi ett tydligt exempel på när 

det gäller leken med madrasserna, då barnen lekte att de skulle sova men 

leken avbröts för att madrasserna inte var någon leksak. Även Logue och 

Detour (2011) menar att om pedagogerna observerade och satte sig in i 

lekarna, skulle en större förståelse för lekarna skapas och pedagogerna kan då 

gå in i leken för att stödja leken istället för att begränsa och avbryta dessa lekar. 

Upplevelsen var att en lugn och fin lek visades och vi är nästintill övertygade 

om att det hade gått mycket bra att ha med madrasserna i leken om pedagogen 

bara tagit reda på vad barnen lekte, nu blev leken istället hastigt avbruten.  

 
Lindqvist (2002) betonar vikten av miljöer som inspirerar och Pramling 

Samuelsson och Sheridan (1999) menar att miljön har stor betydelse när det 

gäller lek och lärande, miljön visar vad som förväntas ske i verksamheten, 

därför är det viktigt att miljön är utformad på ett sätt så att barnens lärande 

både stimuleras och utmanas. I inomhusmiljöerna fick vi en tydlig bild av vad 

som förväntades ske i de olika rummen. Eriksson Bergström (2013) menar att 

lekmiljöer bestämda av pedagoger bidrar till att lekar och lekarnas innehåll blir 

förutbestämda och att barnen genom den fysiska miljön blir styrda och 

kontrollerade. Hon menar vidare att den fysiska miljön många gånger används 

till att organisera och strukturera barngruppen. Detta kan vara en möjlig 

förklaring till varför inomhusmiljön var mer planerad än utomhus då barnen 

ska samsas på en mindre yta inomhus jämfört med utomhus där de har större 

möjlighet att sprida ut sig.  
 

Vid observationer utomhus och vid en observation i hallen upptäcktes att 

miljöer med otydliga syften bidrog till att barnen tillsammans kom överens om 

vad de skulle leka. Föremål och rum med otydliga syften lyfter Eriksson 

Bergström (2013) som någonting positivt eftersom barnen då får öva på att 

förhandla och komma överens tillsammans. Under observationerna visade det 

sig tydligt vid en del tillfällen att barnen gärna sökte sig till hallen just för att 

leka i en obestämd miljö. Johansson och Pramling Samuelsson (2009) menar att 

en öppen och stimulerande miljö är grunden för lek och lärande, de menar att 

det ligger på pedagogernas ansvar att analysera miljöns betydelse och dess 

funktioner och därmed våga förända miljön. Under en intervju visade det sig 



  

 

25 
 

att pedagogerna gjort upptäckten att det fanns ett behov av en hemvrå, för 

trots att det fanns en hemvrå på den andra avdelningen valde barnen att inte 

leka där utan sökte sig till andra skyddade utrymmen för att leka familjelekar. 

Av den anledningen hade pedagogerna nu planer på att skapa en egen hemvrå 

i anslutning till avdelningen för att fylla barngruppens behov.   

 

Tillfälle till lärande och utveckling i fri lek 

Under intervjuerna hävdade ett par av pedagogerna att den fria leken är viktig 

för barns lärande då de får öva på socialt samspel, turtagning och utvecklar 

empati för varandra. Detta lyfter också Pramling Samuelsson och Sheridan 

(1999) som menar att lek bidrar till lärande då barn genom att leka utvecklas 

socialt, emotionellt, motoriskt och intellektuellt. Genom analysen av 

observationerna kunde vi se att tillfälle gavs till barns lärande i den fria leken 

då vi såg att de gavs tillfälle att öva på socialt samspel, turtagning och 

språkutveckling. Enligt Öhman (2011) är social låtsaslek viktig för 

språkutvecklingen, någonting som också Tullgren (2003) belyser. Tullgren tar 

också upp pedagogers roll i lek. Hon menar att om pedagoger deltar i leken på 

barnens villkor och på ett uppmuntrande sätt förstärks leken. Detta har vi ett 

tydligt exempel på i observationen när två barn leker kiosk med en pedagog 

och pedagogen finns till hands och hjälper barnen genom att sätta ord på 

barnens handlingar.  

 
Under intervjuerna kom det fram att pedagogerna inte alltid ser ett syfte med 

leken och en av pedagogerna lyfte då vikten av att observera och dokumentera 

för att få en större förståelse för barns lekar. Knutsdotter Olofsson (1996) 

menar att det ibland är mycket tunna trådar som finns mellan lekvärlden och 

verkligheten, de menar vidare att i lek är allting möjligt att omvandla. Öhman 

(2011) är också inne på samma spår då hon nämner att leken för det mesta är 

spontan och drivs av barnens inre motivation, det saknas ofta tydliga mål. 

Genom pedagogernas uttalanden låter det som att de har förstått att även lekar 

med otydliga syften kan ha ett syfte för barnen precis som Knutsdotter 

Olofsson (1996) och Öhman (2011) menar. Däremot upplevde vi en del gånger 

att pedagogerna inte företog sig det som de sa. Exempelvis såg vi under 

observationen med madrasserna att teorin och praktiken inte överensstämde.  

 
Under observationerna kunde vi se att en del barn hade svårt att leka 

tillsammans vid några tillfällen. En möjlig förklaring till detta skulle kunna 

bero på en brist på ömsesidighet, turtagande och samspel som Wehner-Godée 

(2010) menar kan hindra lekutvecklingen, Wehner-Godée menar vidare att det 

måste finnas ett intresse att lägga emellan, det räcker inte bara med en kamrat. 

En kamrat hade ju barnen vid observationerna men det var antagligen ingen 

lekkamrat. Enligt Öhman (2011) har pedagogerna en viktig uppgift att hjälpa 

barnen att förstå leksignaler om dessa brister uppstår, vilket vi såg att flera 

pedagoger gjorde, de hjälpte barnen genom att själva hoppa in i leken men 

också genom att tillföra lekkompetenta barn för att leken skulle ha möjlighet 

att fortgå. Även under intervjuerna poängterade flera av pedagogerna att de 
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har en betydande roll att finnas närvarande bland barnen, fysiskt eller psykiskt 

beroende på barnens behov. Vi ställer oss frågande till observationen när Stina 

var i behov av hjälp vid en konflikt med två andra flickor då pedagogen gick 

iväg utan att fullfölja Stinas behov. Detta exempel ställer sig emot det som 

Öhman (2011) menar är viktigt, samt det som poängterades under 

intervjuerna, att hjälpa barnen att förstå leksignaler.  

 
I flertalet observationer verkade barnen leka lekar som handlade om dem 

själva eller sådant som fanns i deras omgivning, några exempel på detta såg vi 

vid lekarna i sandlådan där barnen både bakade och lekte familjelekar. Sådana 

lekar talar också Öhman (2011) och Tullgren (2003) om, då de menar att lekar 

oftast innehåller barnens intressen och sådant som barnen har kunskap om, 

samt att barnen berättar om sig själva i lek. Tullgren menar vidare att det då 

kan vara lämpligt att observera barnen i lek för att få en inblick i barnens värld. 

Det var också Linda inne på under intervjun när hon poängterade att 

pedagogernas roll är att observera och dokumentera för att få en större 

förståelse för barnens lekar.   

 

Behov av att leka ostört vid fri lek 

Tidigare forskning visar att barn har ett behov av att leka ostört och att det är 

av största vikt att pedagogerna ser till att inte störa barnen vid lek, samt att se 

till att barnen inte stör varandra i lek (Knutsdotter Olofsson, 2009; Tullgren, 

2003). Att barnen har ett behov av att leka ifred var någonting som visade sig 

tydligt i både observationer och intervjuer. Under observationerna visade sig 

detta fenomen vid ett flertal tillfällen, bland annat när barnen ute vid 

diskbänken signalerade tydligt att de inte uppskattade pedagogens frågor och 

närvaro. Även tillfället när pedagogen startade en film på lärplattan visade 

tydligt att barnens lekar är sköra och att behovet av att leka ostört är en viktig 

del i verksamheten då fem andra barn avbröt sin lek för att se vad som visades 

på lärplattan. Arnér och Tellgren (2006) talade också om vikten av barnens 

behov av att leka ostörda, någonting som Jonna lyfte under intervjun då hon 

berättade att barnen inte vill att pedagogerna ska vara så nära då barnen oftast 

springer iväg när pedagogerna närmar sig.  

 

Behov av stöd i fri lek 
Pedagoger har en viktig roll under den fria leken, nämligen att finnas till hands 

och se till att ge barnen stöd i lek (Knutsdotter Olofsson, 2009). Vid ett flertal 

observationer kunde vi se hur viktig pedagogens roll och stöd kan vara för 

barnen. När observationen med Svante utspelade sig visade det sig hur viktig 

pedagogens närvaro var för Svante, då han hade ett behov av en lekkamrat för 

att leken skulle fortgå. Observationen i kiosken visade också hur viktig 

pedagogens närvaro kan vara, speciellt när det gäller lekar där barnen har ett 

behov av språkligt stöd. Även i lekarna där barnen redan hade en kamrat att 

leka med visade det sig att barnen trots en lekkamrat kunde vara i behov av 

pedagogens stöd. Förmodligen för att det fanns en brist av ömsesidighet, 
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turtagande och samspel under en längre tid eller för att det saknades ett 

intresse att lägga emellan barnen vilket Wherner-Godée (2010) menar är 

vanligt när barnen har svårt att leka tillsammans.  En pedagog som inte finns 

närvarande för barnen är inte gynnsamt menar Öhman (2011) eftersom barnen 

då inte får något stöd eller någon hjälp att utveckla anslutningsstrategier och 

bygga lekvärldar. Vid observationen där Stina hade ett behov av pedagogens 

hjälp kunde vi se hur pedagogens stöd saknades. I denna situation hade det 

behövts en närvarande pedagog som hade kunnat ge Stina det stöd hon var i 

behov av för att hon skulle ha möjlighet att bli ansluten i de andra flickornas 

lek.  

 

Sammanfattning av diskussionen 
Att det såg olika ut bland pedagogernas uppfattningar när det gällde tid till fri 

lek kan bero på pedagogernas inställning och förförståelse när det gäller fri lek. 

Någonting som uppmärksammades i denna studie var att rummen inomhus 

signalerade vad som var möjligt att göra och leka, vilket i sin tur bidrog till att 

barnen blev mer styrda inomhus till skillnad från utomhus där miljön var mer 

obestämd och barnen blev mindre styrda. Detta trots att det i förskolans 

läroplan (2011) står att det ska vara likvärdigt såväl inomhus som utomhus i 

förskolans verksamhet. Inomhus sökte sig barnen gärna till rum med otydliga 

syften för att leka egna påhittade lekar vilket kan bero på att de förutbestämda 

miljöerna inte uppfyllde det syfte som barnen hade med lekarna. I den fria 

leken bör pedagogerna se till att barnen får stöd i den fria leken, samt att de får 

hjälp att förstå leksignaler, men pedagogerna bör också se till att barnen ges 

möjlighet att leka ostört beroende på barnens behov vid leksituationerna. Det 

förekom att pedagogerna avbröt barnens lekar, vilket kan ha berott på 

okunskap från pedagogernas sida. Om pedagogerna hade suttit på kunskapen 

om hur sköra barns lekar är hade förmodligen en del av dessa avbrutna lekar 

inte inträffat. Social låtsaslek är en viktig del när det gäller barns 

språkutveckling och i den fria leken gavs barnen tillfälle att öva på 

språkutvecklingen men även på samspel, turtagande och social utveckling. 
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Slutsats 

Nedan presenteras studiens slutsats när det gäller våra upptäckter utifrån 

studiens syfte. Därefter följer vidare forskning. 

 

I denna studie har det visat sig att det finns tid för fri lek för barnen i 

förskolans verksamhet. Fri lek är en viktig och betydande del i förskolans 

verksamhet när det gäller barn och deras utvecklingsprocesser då den fria 

leken bidrar till ett lärande på många olika plan eftersom barnen ges tillfälle att 

naturligt få öva på den sociala förmågan vid bland annat turtagning, samspel 

och konflikthantering. Diskussioner barnen emellan eller mellan pedagog och 

barn bidrar till barnens språkutveckling och en del ämnen, så som matematik 

faller naturligt in barns lekar. Miljön är en viktig punkt när det kommer till 

den fria leken. Obestämda miljöer visade sig bidra till mer påhittade lekar 

medan bestämda miljöer bidrog till mer förutbestämda lekar och det visade sig 

att barnen gärna förflyttade sig till obestämda miljöer för att leka. Att barnen 

gärna söker sig till obestämda miljöer för att få leka ostört visar sig också i 

studien av Eriksson Bergström (2013). I denna studie har det visat sig att 

pedagogerna har en betydande roll och ett ansvar under den fria leken, både 

att finnas som stöd för barnen och att skydda barnens lekar vid behov. Samt att 

skapa ett tillåtande klimat, där barnen har tid, utrymme, material och 

möjligheter till fri lek. Den fria leken är alltså en viktig del för barnen i 

förskolans verksamhet, då lek, utveckling och lärande går hand i hand.  

 

Vidare forskning 

Studien har utförts på förskolor där majoriteten av barnen har haft svenska 

som första språk. Vi finner att det skulle vara intressant att utföra studien på 

förskolor med flerspråkiga barn för att se vilken betydelse den fria leken har 

för deras utveckling. Det skulle också vara intressant att utföra denna studie 

under en längre tid för att ha möjlighet att undersöka fler verksamheter och då 

se om resultatet skulle förändras eller om det skulle vara detsamma. 
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BILAGA 1: Missiv till förskolechef 

 
 

Hej _Förskolechef_ 

 

Vi är två studenter som studerar till förskollärare vid Mittuniversitetet i 

Härnösand. Nu är vi inne på 7:e terminen och det är dags för examensarbetet. 

 

Tanken är att vi ska fokusera på den fria leken i förskolan och kommer då att 

använda oss av i första hand observationer men några intervjuer kan också 

förekomma. Innan dessa metoder påbörjas kommer vi att se till att vi har 

föräldrarnas samtycke till detta och om pedagogerna intervjuas kommer ett 

muntligt avtal att ske. Alla inblandade kan när som helst under studiens gång 

avbryta sin medverkan och alla namn, det vill säga namn på barn, pedagoger 

och förskola kommer att vara fiktiva. Materialet vi samlar på oss under 

studiens gång kommer endast att användas för examensarbetets syfte. 

 

Vi kan själva ta kontakt med en förskola/avdelning på ditt område men om du 

hellre vill tillge oss en förskola/avdelning för denna studie så är det helt okej 

för vår del.  

 

Vi återkommer X/X-2016 per telefon om vi inte fått svar på detta mail med ett 

godkännande/önskemål från din sida.  

 

Vid frågor eller funderingar kontakta oss gärna. 

Mvh Erica & Ida 

 

Kontaktuppgifter: 

Erica Persson, erica_perzzon@xxxxx.com, 07X-2783XXX 

Ida Lönn, ida_lonn@xxxxx.com, 07X-6387XXX 

 

Handledare: 

Jan Perselli, jan.perselli@xxxxx.se, 06XX-86XXX 

 
 

mailto:erica_perzzon@xxxxx.com
mailto:ida_lonn@xxxxx.com
mailto:jan.perselli@xxxxx.se


  

 

 

 BILAGA 2: Föräldrabrev  

 
 

Hej! 

Vi är två studenter som studerar till förskollärare vid Mittuniversitetet i 

Härnösand. Nu är vi inne på 7:e terminen och det är dags för examensarbetet. 

 

Vi kommer att fokusera på den fria leken i förskolan och till denna studie 

behöver vi era barns hjälp. Vi kommer i första hand att utföra observationer 

men några intervjuer/samtal kan också förekomma. Både barnens och 

förskolans namn kommer att vara fiktiva, det vill säga påhittade och staden 

kommer inte att namnges. De inblandade kan när som helst välja att avbryta 

sitt deltagande i denna studie. Materialet som vi samlar på oss under studiens 

gång kommer endast att användas till studiens syfte. 

 

Vänligen fyll i barnets namn och kryssa i JA (om barnet får medverka) eller 

NEJ (om barnet INTE får medverka) samt skriv under och lämna därefter 

lappen till någon av pedagogerna på avdelningen senast X/X-2016.  

 

 

JA ____________ Får medverka i studien 

 

NEJ ____________Får INTE medverka i studien 

 

Vårdnadshavare 1: ______________________________ 

 

Vårdnadshavare 2: ______________________________ 

 

Vid frågor eller funderingar kontakta oss gärna! 

Mvh Erica & Ida 

 

Kontaktuppgifter: 

Erica Persson, erica_perzzon@xxxxx.com, 07X-2783XXX 

Ida Lönn, ida_lonn@xxxxx.com, 07X-6387XXX 
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BILAGA 3: Intervjuguide 

Intervjuguide 
Uppvärmningsfrågor: 

 

Hur länge har du arbetat på den här förskolan?  

 

Hur länge har du arbetat inom förskolan?  

 

Om du är examinerad förskollärare när tog du examen?  

 

Intervjufrågor: 

 

Hur ser du på den fria leken?  

 

Vilka möjligheter har barnen till fri lek? När det gäller tid och material?  

 

Vilken roll har du som pedagoger under den fria leken? 

 

Vilken betydelse har fri lek för barnen anser du? 

 

Vilken betydelse har miljön för den fria leken? Inomhus? Utomhus? 

 

 

 


