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Förord  
 

Vi har under vårterminen 2017 arbetat med denna studie. Nedan beskrivs det arbetssätt som vi har 

haft under studiens gång. Vi har skrivit studien tillsammans i google documents samtidigt som vi har 

diskuterat via telefon. Vi valde att leta litteratur enskilt. Detta för att möjliggöra att vi kunde leta 

igenom mycket litteratur på kortare tid. Vi har lagt huvudfokus på olika delar, även om vi båda har 

influerat varandras texter. Camilla har haft fokus på metod och resultat medan Malin har haft fokus 

på inledning och diskussion. I bakgrunden har vi delat upp arbetet likvärdigt. Vi genomförde en 

varsin forskningsöversikt för att se vad som är beforskat inom området fri lek, dessa lade sedan 

grunden för vår bakgrund.  

 

Vi vill rikta ett stort tack till våra nära och kära som har ställt upp med stöttning och barnvakt under 

denna intensiva period. Vi vill även tacka de lärare som har funnits där och väglett oss i vårt arbete.  
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Abstrakt  
 

Syftet med studien har varit att undersöka hur pedagogers uppfattningar kring fri lek ser ut i 

förskolan. Denna studie har haft en kvalitativ metod där empirin har samlats in med intervjuer som 

har haft en semistrukturerad inriktning. Vi valde att intervjua sex förskollärare och fem barnskötare 

med olika lång erfarenhet, olika kön och olika utbildningar. Detta för att få en så bred syn som möjligt 

på den fria leken (Ahrne & Svensson, 2015). Viega, Neto och Rieffe (2016) lyfter barnens möjligheter 

via leken, att det är där som de ska få chansen att leka precis det som de vill utan att behöva fokusera 

på vad de inte får. Sandberg och Pramling Samuelsson (2003) beskriver de utmaningar som 

uppkommer hos pedagogerna, där leken kan bli idealiserad för dem. Vilket innebär att pedagogerna 

behöver lyfta begreppet fri lek, diskutera det mellan varandra och synliggöra betydelsen av fri lek för 

att inte idealisera leken till något som de själv anser är den rätta leken. Studien visar att den fria leken 

uppfattas olika och att den är en komplex del av begreppet lek. Studien visar även att barnen ska få en 

möjlighet att leva ut i sin fria lek och då krävs det medvetna pedagoger som är närvarande i den fria 

leken och bidrar med fantasi och stöttar barnen framåt i deras utveckling till lek kompetenta barn.  

 

Nyckelord: Bidrag, delaktighet, fri lek, medvetenhet, pedagogers uppfattningar, styrning. 
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Introduktion  

Inledning  

Barnens fria lek ses som en av de viktigaste byggstenarna i förskolans verksamhet (Karlsson 

Lohmander & Pramling Samuelsson, 2015) vilket skapade ett intresse hos oss under en lekkurs som vi 

läste på mittuniversitetet. Det väckte en tanke hos oss hur stor betydelse fri lek har för barnen i 

förskolan. När vi själva har diskuterat fri lek så har det framkommit att vi har skilda definitioner av 

detta begrepp. Efter diskussioner om vad fri lek betyder för oss så uppkom även frågan om hur 

verksamma pedagoger definierar fri lek i förskolan. Detta medförde att vi aktivt började titta på om 

vad som har forskats om inom ämnet fri lek. Aras (2015) beskriver den fria leken som något som 

skapas av lust och glädje av barnet, där det inte behövs någon specifik motivation eller belöning av 

leken.  Leken är en egen belöning, där barnen får möjlighet att gå in i en egen värld där allt är möjligt 

enligt Aras (2015). När pedagogerna idealiserar sin egen uppfattning om den fria leken så skulle detta 

kunna uppfattas som ett dilemma då Sandberg & Pramling Samuelsson (2003) och Veiga, Neto och 

Rieffe (2016) menar att en idealiserande syn hämmar barnens egna skapande av den fria leken. Veiga, 

Neto och Rieffe (2016) beskriver en annan definition av fri lek. De anser att den fria lekens betydelse 

skapar en möjlighet för barnen att utveckla sina sociala färdigheter. Till exempel genom att arbeta 

med sin förmåga att kunna lösa problem och kommunicera med sina kompisar om hur de uppfattar 

situationer olika samt att de får leka efter vad som är deras egna intressen och behov för stunden. Där 

får barnen utveckla och bearbeta sina känslor och erfarenheter kring vad de upplevt i sin vardag.  

 

För att barnen ska ha möjlighet att fortsätta sin utveckling så behövs det en medvetenhet hos 

pedagogerna kring leken som kan leda leken framåt och vägleda barnen i sina tankar (Sandberg & 

Pramling Samuelsson). För att pedagogerna ska kunna vägleda barnen så behöver de även diskutera 

och synliggöra sina egna tankar om lek. Detta för att leken inte ska bli idealiserad (Sandberg & 

Pramling Samuelsson, 2003). Förskolans läroplan (Skolverket, 2016) betonar precis som Sandberg och 

Pramling Samuelsson (2003) ett medvetet bruk av den fria leken för att vägleda barnen framåt i sin 

utveckling.  

 

“Ett medvetet bruk av leken för att främja varje barns utveckling och lärande ska prägla 

verksamheten i förskolan.” (Skolverket, 2016, s.6) 

 

Enligt Veiga, Neto, Rieffe (2016) och Sandberg och Pramling Samuelsson (2003) visar det att 

pedagogerna kan ha ett idealiserande synsätt kring barnens fria lek och att detta då kan hämma 

barnens utveckling i den fria leken. Det blir därför intressant att studera hur pedagogerna i förskolan 

definierar den fria leken och hur de uppfattar vikten av delaktighet och medvetenhet kring barnens 

fria lek. Vi tror att detta kan tillföra nya tankar kring diskussioner om barnens fria lek, samt inspirera 

verksamma pedagoger att lyfta fram barnens fria leks betydelse och öppna upp för diskussioner i 

arbetslagen ute på förskolorna runt om i Sverige. 
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Bakgrund  

 

I denna del så redogör vi för vad tidigare forskning säger inom vårt valda område. Vi redogör för vad 

tidigare forskning visar genom rubrikerna hur kan den fria leken beskrivas, delaktighet i den fria leken, tid 

för delaktighet, den fria leken under styrning, samt den fria lekens bidrag. 

Hur kan den fria leken beskrivas 

Den fria leken kan beskrivas som en aktivitet där barnet själv kan välja vad som ska lekas och hur 

leken fortgår (Aras, 2015; Canning, 2007, Trawick-Smith & Dziurgot, 2010). Att leka skulle man kunna 

säga är ett nödvändigt krav i den sociala tillvaron med andra människor (Knutsdotter Olofsson, 2009). 

Skånfors, Löfdahl och Hägglund (2009) menar att barnen har ett behov av att få dra sig undan. De 

menar att fri lek kan innebära att barnen behöver få sitta i fred i leken utan att bli störda av kompisar 

eller att pedagogerna bestämmer att alla ska vara med i en gemenskap som de inte vill. Tullgren 

(2004) beskriver den fria leken som en frihet som barnen får och behöver, men att den friheten inte är 

så fri i slutändan, då normen i samhället redan har skapat en bild av vad den goda leken är och styr 

barnen åt den riktning som pedagogerna vill. 

Öhman (2003) menar att fri lek ofta blir idealiserat. Den egna erfarenheten av fri lek bidrar många 

gånger till vad man anser är den “rätta” leken. Enligt Sandberg och Pramling Samuelsson (2003) så är 

det av stor vikt att pedagogerna reflekterar till sina egna minnen av fri lek och ställa dessa minnen och 

åsikter om vad fri lek är i förhållande till vad fri lek kan vara för barnen idag. Detta är angeläget att 

reflektera över på grund av att pedagogerna annars kan införa en idealiserad syn på leken till 

verksamheten (Sandberg & Pramling Samuelsson, a.a.). Eriksson Bergström (2013) beskriver att 

barnen har tydliga ramar som de behöver hålla sig inom när de leker, men att pedagogerna anser att 

de har en stor möjlighet att styra barnens fria lek som de vill innanför dessa ramar. I den, för 

pedagogerna, oreda som kan råda på förskolan under lekarna så låter pedagogerna barnen ändå få 

utveckla sin fria lek som de vill, då de ändå har en samsyn i arbetslaget om att barnen behöver få göra 

det, då leken är en så viktig del av deras vardag och process för utvecklingen menar Eriksson 

Bergström (2013). 

Einarsdottír (1998) menar att pedagogerna ofta lämnar barnen att leka själva i den fria leken. Antingen 

i närliggande rum eller i rum med stängda dörrar. Einarsdottír (1998) förklarar detta med att det kan 

beror på hur man som pedagog ser på den fria leken och vilken lekkultur som finns i Sverige. I de 

nordiska länderna finns enligt Einarsdottír (1998) en kultur där pedagogerna deltar främst om barnen 

bjuder in pedagogerna till sin fria lek. 

Delaktighet i den fria leken 

Eriksson Bergström (2013) beskriver en situation där barnens fria lek blir påverkad av att pedagogerna 

inte är närvarande i leken, där barnen skojade med varandra och det slutade med ett kuddkrig. I den 

leken var det ingen som skadat sig eller blivit ledsen, men det ansågs ändå att leken gått för långt och 

behövde avbrytas för att göra något annat av pedagogerna. Att leka något som anses vara otäckt eller 

för dramatiskt får inte plats på förskolan, där det då regleras så fort som möjligt till något som 

pedagogerna anser är mer lämpligt. Det ska helst inte vara för högljutt eller störande heller för de 

andra barnen som leker. Omsorg är en av de saker som barnen får lära sig i förskolan, där av är det 

något som i många fall är det som pedagogerna korrigerar lekarna mot (Tullgren, 2004). 

Wood (2014) menar att barnen måste få vara fria från pedagogernas interaktion i den fria leken för att 

barnen ska få känna att de själva äger sin fria lek och för att de i sin fria lek ska få möjlighet att 
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utforska tillsammans med andra barn och för att de ska kunna revoltera pedagogernas regler. I den 

fria leken så kan barnen själva bestämma över vad den ska innehålla. Genom barnens egen logik kan 

de kringgå de restriktioner som pedagogerna eventuellt sätter upp. Wood (2014) berättar exempelvis 

om hur barnen kan kringgå antals restriktioner. Om restriktionen är att endast fyra barn får vara i ett 

rum samtidigt så kan det femte barnet få vara en hund eller katt i leken. Då är det endast fyra BARN i 

rummet och ett djur. 

Skånfors, Löfdahl och Hägglund (2009) menar att förskolans fysiska utrymme är något som behöver 

delas med alla barnen och pedagogerna, och då barnen kan behöva ha sitt eget utrymme i sitt 

agerande i deras lek så drar de sig gärna undan. Det kan också skapa ett uteslutande i den fria leken 

gentemot andra barn, men Skånfors, Löfdahl och Hägglund (2009) menar på att det i dessa fall mer 

handlar om ett försök från barnens sida att skapa en gemenskap tillsammans med de vänner som de 

har omkring sig istället för att de utesluter de andra på grund av elakhet eller egoistiskt tänk. 

 

När pedagogerna reflekterar kring den fria leken så menar Martinsen (2015) att pedagogerna även 

måste reflektera kring lekens tredje pedagog, miljön. Miljön kan hjälpa pedagogerna att skapa ett stöd 

för barnens lek som innebär att barnen har lättare att komma in i lekens inre pool (Martinsen, 2015; 

Bergström Eriksson, 2013). Martinsen (2015) menar att miljön måste inkluderas i pedagogernas 

diskussioner om barnens fria lek för att barnen ska få möjlighet till yta för fri lek, material för fri lek 

samt variation i sin fria lek. 

Rönnerman och Olin (2013) skriver om kvalitetsarbetet i förskolan för att få pedagogerna på förskolan 

att komma igång med att observera genom olika glasögonen som de kan sätta på sig för att fokusera 

på specifika mål och för att inte missa barnens utveckling i leken. De menar att fördelen med att få 

pedagogerna att komma in i de möjligheter som de för med sig att diskutera, reflektera och analysera 

det som händer i deras vardag, till exempel barnens fria lek, med varandra. Det krävs övning för att 

kunna sätta på sig de glasögonen och känna en ökad trygghet i att de har kunskapen att diskutera, 

reflektera och analysera menar Rönnerman och Olin (2013). De menar även att det skapas 

förutsättningar för pedagogerna att se fördelarna som det bidrar med till verksamheten, detta för att 

motverka att leken bli idealiserad. 

Rönnerman (2010) anser att betydelsen av att arbeta med att dela med sig av sina tankar och 

funderingar i arbetslaget bidrar med att pedagoger får en möjlighet att dela med sig av både sina egna 

erfarenheter samt att lära sig av andras erfarenheter. Där det skapas nya diskussioner mellan 

arbetskamraterna, som vidare bidrar med att alla som deltar i detta utmanar sitt eget tänk kring de 

vardagliga begrepp som används ute i verksamheten som exempelvis begreppet fri lek. Där de skapar 

förutsättningar för varandra att fortsätta att utvecklas i sin kunskap och stärka sin profession, för att 

kunna lyfta vad barnen behöver i sin utveckling i den fria leken. Sheridan och Pramling Samuelsson 

(2009) lyfter även fram det egna reflekterandet för att skapa förutsättningar för utveckling i 

verksamheten. 

Tid för delaktighet 

Ibland finns inte alltid tiden för att vara delaktig i barnens lek. Karlsson Lohmander och Pramling 

Samuelsson (2015) menar att många pedagoger väljer att ignorera vissa aktiviteter, som målning eller 

utflykter, och låter istället barnen leka fritt. Anledningen menar Karlsson Lohmander och Pramling 

Samuelsson (2015) är att pedagogerna behöver ha uppsikt över fler barn samtidigt och att de därmed 

inte kan sitta ned och samtala samt vara ett stöd för barnen under de aktiviteter som kräver att 

pedagogerna är närvarande. Aras (2015) menar däremot att den fria leken ger en möjlighet där barnen 
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får leka fritt och där pedagogerna oftast hamnar i situationer där de gör andra saker under tiden, som 

att städa och planera upp aktiviteter. Där pedagogerna inte är med i lekarna utan barnen får en 

möjlighet att styra det som de vill. Aras (2015) uppmärksammade i den fria leken att barnen i fråga 

endast fick uppmärksamhet under konflikter som de hamnade i och att den fria leken inte innefattade 

att pedagogerna lekte tillsammans med dem. Utan att det istället blir en situation som skapar en 

negativ bild kring den fria leken. 

Den fria leken under styrning 

Aras (2015) beskriver den fria leken som en värld barnen får kliva in i, där det är de själva som styr 

och bestämmer lekreglerna. När pedagogerna kliver in i leken och styr om reglerna till något som 

barnen inte själva vill eller hade tänkt sig så medför det att barnens lekbubbla spricker. Aras (2015) 

menar att det är pedagogernas ansvar i att både vara med i leken men på barnens villkor och att 

pedagogerna vågar ha tillit till att barnen klarar av det. När pedagogerna går in i leken trots att barnen 

inte vill skapades det en distans mellan den vuxne och barnen, där barnen gärna drog sig undan till 

ett annat rum eller påbörjar en annan lek där pedagogerna inte är delaktiga. Detta blir en strategi för 

att få tillbaka kontrollen över den egna leken (Canning, 2007). 

Eriksson Bergström (2013) beskriver en pedagogs avsikter med leken under hökens vingar kom, där 

pedagogerna förklarar reglerna för de barn som inte gjort den innan och sedan är med i leken 

tillsammans med barnen. När det sedan under lekens gång kommer in ett till barn så sätter 

pedagogen stopp för det och visar där på en tydlighet i att skydda lekbubblan som de är inne i. 

Pedagogen visar också på att det är helt okej att alla inte alltid är med i alla lekar utan att de barnen 

som börjar med något behöver få slutföra det också. Ur ett annat perspektiv så glömmer pedagogen 

bort att se till barnets perspektiv och är för inne i sina regler och att de ska få en möjlighet att leka klart 

leken tillsammans att hen missar att det är ett barn som vill gå ur leken och ett annat barn som vill 

komma in. Då pedagogernas uppgift är att locka barnen in i leken, skapar det en press på 

pedagogerna att lyckas med detta. Om barnen då väljer att inte delta i den aktiviteten som barnen är 

igång med så skapas en process att korrigera in barnen i det sammanhanget så även de ensamma 

barnen ska känna en glädje med leken. Vilket i slutändan både styr den fria leken, friheten att göra 

vad man vill eller om barnet väljer att inte delta (Tullgren, 2004). 

Canning (2007) menar att pedagogerna många gånger glömmer bort att även det mest intetsägande 

föremål kan vara viktig i barnens lek för stunden och att pedagogerna då bestämmer och visar hur 

föremålet är tänkt att användas. Att göra färdiga rum för barnens lek är ett sätt, som kan ses som 

goda, för pedagogen att styra leken till “rätt” lekar (Canning, 2007). I en dockvrå ska det till exempel 

endast vara familjelek, inte en lek som går ut på att inte nudda golvet. Det kan vara svårt för 

pedagogerna att upptäcka det förändrade läget i rummet, det blir då viktigt med kollegors 

observationer och arbetslagets reflektioner i verksamheten (Canning, 2007). 

 

 

Den fria lekens bidrag 

Canning (2007) menar att barnens fria lek är en viktig faktor för att barnen ska få en möjlighet att hitta 

sig själva. För att de ska kunna göra det så måste barnen själva ha egenmakt över sin fria lek där 

pedagogerna finns med som stöd men inte styrande. Veiga, Neto och Rieffe (2016) beskriver den fria 

leken som är något som påverkar barnets sociala förmåga. I den fria leken får barnen en chans att lära 

sig av varandras känslor, hur andra barn har upplevt olika situationer och sätta sig in i deras 
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upplevelse. De menar att det är genom den fria leken som barnen kan bearbeta händelser som de varit 

med om eller saker de hört talas om, saker som de behöver processa. Där barnen också får en 

möjlighet att processa sina tankar utan risker med vad leken kan medföra eller innebära, utan att bara 

få leva sig in i det som de vill eller behöver. Barnen leker även det som varit. Barnen minns och 

bearbetar det som de varit med om, både trevliga och ledsamma minnen. Genom att göra det övar 

barnen förmågan att komma ihåg och får möjlighet att bearbeta sina minnen (Knutsdotter Olofsson, 

2009). När barnen bearbetar sina minnen i leken så har de även möjligheten att ändra i 

händelseförloppet som de själva önskar och välja alternativa vägar. 

Aras (2015) menar att pedagogerna upplever att barnen lyssnade samt var mer uppmärksamma på de 

styrda aktiviteterna om de fick ha fri lek innan. Medan Gärdenfors (2009) menar att det finns många 

olika former av fri lek. Imitationslek, låtsaslek, intresse lek samt inre lek. Tullgren (2004) beskriver den 

fria lekens betydelse och friheten som barnen behöver ha för att leva ut sin fria lek fullt ut. Där även 

kraven kring prydlighet och en för i hopplockad miljö hämmar barnen i deras fantasi och kreativitet. 

Tullgren (2004) beskriver det även som att pedagogerna behöver vara närvarande men inte störande i 

barnens lek samt att det finns tid till barnens fria lek, samt material tillgängligt för att utmana barnen i 

att ta leken vidare. Veiga, Neto och Rieffe (2016) menar att om barnen inte får utlopp för känslor 

genom leken, att de ser tendenser till att de barnen har ett mer aggressivt och utåtagerande beteende. 

Medan de barnen som får en möjlighet att leka mycket, där pedagogerna stöttar barnen i den fria 

leken och ser den fria lekens betydelse, har också upplevts lugnare och tryggare i sig själv, samt 

mindre utåtagerande. Att pedagogerna finns med i den fria leken menar Öhman (2003) är a och o. 

Pedagogerna kan bidra mycket till den fria leken, som till exempel kunskap i hur barnen kan tar 

kontakt eller som medlare i konflikter (Öhman, 2003). Om pedagogerna löser konflikterna åt barnen 

eller om barnen får skäll för att de tar kontakt på ett våldsamt sätt så kan det ge barnen en bild av att 

de inte kan leka eller att barnet som person helt enkelt är elak (Öhman, 2003). Tullgren (2004) tar också 

upp pedagogernas ansvar i leken, att vara tillåtande och stöttande samt öppna för den fria lekens 

värld och vad den har att erbjuda. Detta för att förstärka barnens känsla och upplevelse. Det kan också 

ses som att de lekande barnen har en kreativ sida, som gör de både engagerade och koncentrerade i 

den fria leken och utanför den fria leken. 

Knutsdotter Olofsson (2009) menar att utan den fria leken så skulle vi inte ha förmågan att till exempel 

skriva nya böcker eller komma på nya uppfinningar. Det är genom leken barnen tränar upp sin 

uppfinningsrikedom och sin fantasi som krävs för att komma på något helt nytt och unikt. Om barnen 

skulle sluta att leka så skulle man då teoretiskt sett kunna se en skillnad i samhället. När barnen leker 

med andra barn så behöver de ofta planera sin lek. Vad ska vi leka? Vem ska vara vad? Vart ska vi 

vara? och andra detaljer som innan och under lekens gång måste bestämmas och kommas överens 

om. Barnen utför där med en aktivitet som de kommer att ha stor nytta av i deras vuxna liv. Barnen 

reflekterar ofta med varandra under lekens gång vilket betyder att de vid varje lek tillfälle får öva på 

att just reflektera.  När barnen får en möjlighet att öva och känna av att strukturera upp en lek så får 

de även med sig kunskaper inför framtiden som de kan plocka fram vid ett senare tillfälle, men 

genom den fria leken så får de använda sig av detta på ett lekfullt och utforskande vis då allt är tillåtet 

i en lek (Knutsdotter Olofsson, 2009). Barnen övar även på att kommunicera och det prospektiva 

minnet när de leker. Att öva upp det prospektiva minnet innebär att barnen leker sådant som troligen 

kommer att hända i framtiden och övar därmed förmågan att kunna planera sin vardag i vuxen ålder 

(Knutsdotter Olofsson, 2009). Det är i leken barnen får tillfälle att kommunicera med bland annat det 

talade språket, med kroppsspråket samt med olika tempus och tonhöjningar i rösten. 
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De barnen som får möjlighet att leka själva kan få möjlighet att upptäcka sig själv och bearbeta sin 

vardag genom leken men barn som på något sätt behöver stöd i leken behöver pedagogernas stöd 

(Einarsdottír, 1998). För att kunna observera om stöd i leken behövs eller för att ge det stöd som 

behövs så krävs det att pedagogerna lär känna barnens lek vilket i sig innebär att pedagogerna 

behöver vara närvarande i eller vid leken (Einarsdottír, 1998). Tullgren (2004) menar att fördelarna i 

detta medför att det ökar viljan från pedagoger att få med sig barnen i lekarna, för att alla barn ska få 

ta del av den kunskap och utveckling som leken medför, med detta behövs det pedagoger som på ett 

uppmuntrande vis lockar med barnen i de aktiviteter och lekar som skapas (Tullgren, 2004). 
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Syfte 

 

Syftet med studien är att undersöka hur pedagoger uppfattar fri lek i förskolan. 

 

Frågeställningar:  

 Hur definierar pedagogerna fri lek? 

 Hur uppfattar pedagogerna sin delaktighet i den fria leken? 

 Hur uppfattar pedagogerna den fria lekens bidrag 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

10 

Metod  

 

Kvalitativ metod 

Vi har valt att göra en kvalitativ undersökning, då det kan ge en djupare inblick i pedagogernas 

uppfattningar kring den fria leken enligt Ahrne och Svensson (2015). Att använda en kvalitativ metod 

krävs då forskaren försöker komma åt ett område som kan uppfattas som mångtydigt. Detta kan till 

exempel vara känslor, upplevelser eller uppfattningar menar Wallén (1996). Anledningen till att vi 

valde ett kvalitativt synsätt är för att vi vill studera hur pedagogerna uppfattar den fria leken. För att 

förstå och kunna tolka vår empiri så behövde vi använda oss av den kvalitativa metoden (Stukát, 

2011). Stukát (2011) menar att en kvalitativ metod kan ses som att den har en lägre reliabilitet än den 

kvantitativa metoden eftersom det ofta låga informantantalet kan ge en lägre generalisering.  Därför 

menar Ahrne och Svensson (2015) att det är viktigt att ha ett brett urval av informanter när man 

studerar uppfattningar med en kvalitativ metod.  

 

Urval 

Vi har intervjuat pedagoger om hur de uppfattar den fria leken. Vi valde att ha både barnskötare och 

förskollärares uppfattningar av den fria leken. Vi valde tre förskolor som ligger i en storstad samt en 

förskola som ligger i en mellan stor stad. Alla fyra förskolor har goda socioekonomiska förhållanden. 

Vi skrev i missivet att det låg i vårt intresse att få tag på förskollärare och barnskötare som är 

verksamma i förskolan och som har utbildat sig med en större mängd år mellan sig. Vi har lagt fokus 

på att få tag på informanter som har olika utbildningsperioder för att eventuellt skulle kunna visa på 

olika erfarenheter, olika kunskaper, för att få tag på olika uppfattningar eftersom att Ahrne & 

Svensson (2015) menar att det behövs flera olika virablar för att få en god generalisering i den 

kvalitativa metoden. Detta innebar att eftersom våra informanter har olika erfarenheter och arbetar på 

olika förskolor som ligger i olika städer så menar Ahrne och Svensson (a.a.) att det med större 

sannolikhet går att genomföra studien på andra förskolor med liknande resultat. 

 

I vår studie hade vi sex förskollärare och fem barnskötare. Från början var vår tanke att vi skulle ha 

fem av varje, men något som vi sedan upplevde var att vi behövde en till informant för att skapa 

tillräcklig mättnad i våra intervjuer, då vissa av intervjuerna blev kortare än vi tänkt oss. Vi upplevde 

att de elva intervjuerna gav empirin en mättnad. Mättnad i empirin innebär att informationen börjar 

kännas igen menar Ahrne och Svensson (2015). Ahrne och Svensson (2015) menar att när man 

upplever en mättnad i empirin är det bra att ta till en sista intervju för att eventuellt få en större 

mättnad i detaljer i det empiriska materialet. Nedan beskrivs våra informanter. Namnen är fiktiva och 

informationen generell i förhållande till konfidentialitetskravet (Stukát, 2011), se under etiska 

ställningstagande. 

Informant presentation 

Vi har intervjuat elva pedagoger av olika utbildning, antal år i förskolan och erfarenheter. 

Anders: Har arbetat som barnskötare sedan 2005. 

Cajsa: Har arbetat som barnskötare sedan 2011. 

Caroline: Har arbetat som förskollärare sedan 1995. 
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Elsa: Har arbetat som förskollärare sedan 1997. 

Filippa: Har arbetat som förskollärare sedan mitten på 1990 talet och barnskötare sedan 1969. 

Karin: Har arbetat som förskollärare sedan 2011. 

Klara: Har arbetat som förskollärare sedan 2010 och som barnskötare sedan 1987. 

Kristina: Har arbetat som barnskötare sedan 1985. 

Linnea: Har arbetat som barnskötare sedan 2011. 

Maja: Har arbetat som barnskötare sedan 2016. 

Vera: Har arbetat som förskollärare sedan 1992. 

Insamling av empiri 

Vi har samlat in empiri till vår studie genom intervjuer som har en semistrukturerad inriktning. Detta 

menar Stukát (2011) innebär att man formulerar ett antal frågor kring ämnet lek som intervjuaren har 

som guide under intervjun. Stukát (2011) menar även att en semistrukturerad ntervju är bra om man 

vill få reda på hur informanten till exempel känner eller uppfattar ett ämne. Vår semistrukturerade 

intervju har ett antal huvudfrågor men som är relativt öppna, som vi även kunde ställa följdfrågor till 

beroende på vad den intervjuade svarade. Vi har haft som mål att den intervjuade ska känna ett 

samspel och en tillit till oss som intervjuar vilket Stukát (2011) anser är nödvändig för att intervjun ska 

gå ned på djupet.  

Genomförande 

Informanterna kontaktades ca 1 månad i förväg via mail. Tidpunkt och plats bestämdes via 

telefonkontakt med informanten. Informanten fick via missivet veta vilket tema intervjun behandlar 

men fick inte frågorna skickade i förväg. Detta för att vi som intervjuare ville kunna anpassa frågorna 

efter hur samtalet fortlöpte (Stukát, 2011). Vi ville inom studien ha så ärliga svar som möjligt för att 

synliggöra hur informanterna verkligen uppfattar den fria leken inom förskolan. Ahrne och Svensson 

(2015) menar att ett ärligt samtal kan skapas genom att framställa känslan av att diskutera med en 

kollega, genom att aktivt tänka på miljön i rummet där intervjun hölls och genom att tänka på hur 

man som intervjuare pratade med informanten. Detta var något som vi aktivt tänkte på under våra 

intervjuer. Först vid kontakten där tid och plats bestäms och sedan en till gång precis innan intervjun. 

Vi gjorde detta för att informanten har rätten att bli tillfrågad dels vid kontakt, men även precis innan 

för att denne ska ha chansen att ändra sitt beslut till samtycke (Stukát, 2011). 

Vi har valt att spela in intervjuerna för att kunna lyssna igenom efteråt och transkribera, vilket Ahrne 

och Svensson (2015) menar är ett arbetssätt för att inte missa någon viktig information som de väljer 

att delge oss. Vi transkriberade och analyserade sedan alla våra intervjuer. 

Analysmetod 

Vi har transkriberat alla intervjuer och sedan gått igenom dem flera gånger, analyserat och diskuterat 

vad vi har sett i intervjuerna, samt tittat efter teman mellan de olika pedagogerna. Vi har använt oss 

av öppen kodning i våra analyser av intervjuerna för att få fram olika teman. Detta innebär, enligt 

Ahrne och Svensson (2015), att vi i första hand har läst materialet på ett öppet och nyfiket sätt. Vi har 

valt alla de delar som vi tycker skulle vara intressanta att använda i vårt arbete i förhållande till vårt 

syfte. Därefter har vi valt ut de avsnitt som vi anser svarar på vårt syfte och som vi vill se närmare på 

för att analysera. Därefter har vi reducerat vårt material (Ahrne & Svensson, 2015). Vi har med andra 

ord valt bort det vi inte vill ha med i vårt arbete som ord och ljud som ah och eh. Här har vi försökt att 

välja det som förtydligar syftet samt det som även problematiserar utan att ge en missvisande bild av 
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materialet i helhet. Till sist så har vi argumenterat för vårt empiriska material i diskussionen. Genom 

att koda vår empiri så ville vi synliggöra vad pedagogerna har försökt förmedla och vad texten kan 

vara ett exempel på. Stukát (2011) menar att en av de positiva tillgångarna med den kvalitativa 

metoden är att vi själva har en förförståelse för begreppet och att det bidrar till hur vi tolkar resultatet. 

Eftersom vi har varit två personer med två olika förståelser och tankar om begreppet fri lek så har vi i 

vår analys diskuterat varandras tolkningar för att få en mer generell tolkning. 

Denna kvalitativa studie innehåller stora mängder empiriskt material (Ahrne & Svensson, 2015) vi 

valde att sortera materialet för att få en överblick över det och så att materialet inte skulle bli 

orelevant. När intervjuerna var transkriberade så markerade vi de meningar vi anser har varit 

relevanta i förhållande till dels den litteratur vi har valt samt till det som pedagogerna har visat är 

viktigt för dem, detta för att stärka den röda tråden. Vi har valt att hitta resultatet utefter hur 

pedagoger definierar fri lek, hur pedagoger uppfattar sin delaktighet i den fria leken samt hur 

pedagogerna uppfattar den fria lekens bidrag. Intervjun hade en tidsgräns på sextio minuter. 

Intervjuerna blev slutligen tio till femtio minuter långa. Genom argumentationen menar Ahrne & 

Svensson (2015) att resultatet blir levande och det är först då det bidrar till arbetets helhet. 

   

Etiskt ställningstagande 

Våra etiska ställningstaganden var: 

Enligt samtyckeskravet så är det informanterna som har rätten att bestämma under vilka villkor 

intervjun kommer att genomföras (Stukát, 2011). Vi frågade först de förskolechefer som berörts av 

studien om vi hade tillåtelse att intervjua den personal som ville medverka i studien. Vi har gett våra 

informanter ett val i att bli inspelad eller inte under intervjun (Stukát, 2011). Vi har även gett ett 

förslag till hur lång tid intervjun skulle ta, 60 minuter, vilket alla våra informanter har gått med på. 

Informationskravet innebär att informanten har rätt att få information om syftet med studien samt att 

de har rätt att avsluta sin medverkan utan någon som helst förklaring (Stukát, 2011). Vi har informerat 

våra informanter innan om vad det är för studie vi genomförde och vad vår tanke med den har varit 

(Stukát, 2011). 

Konfidentialitetskravet menar Stukát (2011) innebär att informantens privata uppgifter ska lagras så 

att den inte kan identifiera informanten. Vi har därmed ändrat informanternas namn till fiktiva namn, 

informanternas arbetsplats och bostadsort framkommer inte i studien. Detta för att obehöriga inte ska 

kunna identifiera våra informanter (Stukát, 2011). Vi förklarade för informanterna att vi inte kommer 

lämna ut några namn på vare sig personer, stad eller förskola (Stukát, 2011). 

Nyttjandekravet innebär att den empiri som har samlats in till studien endast får användas till den 

explicita studien (Stukát, 2011). Vi informerade informanterna om att den empiri vi fått in, inte 

kommer att användas i något annat syfte än till forsknings ändamålet (Stukát, 2011). 

Informanten tillfrågades om samtalet tillåts att spelas in. 

Metoddiskussion 

Vi har varit medvetna om att vår egen uppfattning av den fria leken har kunnat innebära att vi tolkat 

det empiriska materialet på ett vis och att andra skulle ha tolkat det empiriska materialet på ett annat 

sätt, vilket Ahrne och Svensson (2015) lyfter som något viktigt att vara medveten om innan arbetet 

börjar analyseras. Det har fungerat över förväntan att använda google document samtidigt som vi 

diskuterar i telefonen. Att skriva i samma dokument och under bestämda tider har gjort att vi kan 

bolla idéer med varandra trots att vi sitter på två olika ställen i Sverige. Det empiriska materialet har 
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transkriberats och skickats så att vi kunde ta del av varandras intervjuer. Därefter har materialet 

kategoriserats (Ahrne & Svensson, 2015). Vi har kategoriserat det material som vi själva har samlat in 

då vi känner att den som genomförde intervjun är den som förstår underförstådda meningar samt 

känslor i olika situationer.   

Vi har gjort semistrukturerade intervjuer, då vi ville få ett större djup i intervjuerna och samtalen med 

informanterna vilket Ahrne och Svensson (2015) menar att vi får genom semistrukturerade intervjuer, 

det var något som vi upplevt som lite delat. Med några av informanterna fick vi mycket information 

och upplevde att de kände sig trygga med oss så de vågade öppna sig och berätta vad de kände, 

reflekterade över verksamheten och den fria leken. Medan det var lite mer svår arbetat med några av 

informanterna, där de blev nervösa över vad de skulle svara och inte kände sig säker på dessa delar. 

Vilket medförde att de intervjuerna automatiskt inte blev lika djupa och ingående som de andra. 

Ahrne och Svensson (2015) menar att anledningen till att informanten känner sig osäker kan vara 

olika. Det kan vara miljön som intervjun genomförs i, vilka erfarenheter informanten har eller om 

informanten till exempel känner sig stressad. Det blir därför svårt att exakt veta varför vissa intervjuer 

gick bättre än andra. Vi försökte att välja platser som informanterna skulle känna sig trygga på, och 

gav de dem förutsättningar vi kunde för att känna sig bekväma med oss under intervjuens gång. Där 

vi också startade intervjuerna med enkla, lättare frågor, så de skulle få en mjukstart på intervjun. Alla 

informanter gick med på att bli inspelade under tiden, och vi upplevde det inte som ett problem för 

någon av dem. Det är också något som underlättat vårt arbete, när vi har kunnat gå tillbaka och 

lyssnat om vad informanterna sagt. Att kunna lyssna på intervjun i sin helhet menar Ahrne och 

Svensson (2015) är en början till analysarbetet av materialet. Sedan har vi även transkriberat alla 

intervjuer och tagit del av varandras intervjuer. 

Vi har försökt i den mån det går att få informanterna att känna sig trygga i situationen vilket Ahrne 

och Svensson (2015) menar är en faktor för att intervjun ska bli djupare. Genom att till exempel tänka 

på hur vi som intervjuare sitter i förhållande till informanten samt att intervjun hölls på en, för 

informanten, känd plats. Stukát (2011) menar att reliabiliteten i den kvalitativa metoden kan anses 

vara lägre än den i en kvantitativ studie. Detta är något vi har varit medvetna om när vi kontaktade 

våra informanter. Därför skrev i vårt missiv att vi ville ha kontakt med både barnskötare och 

förskollärare med olika lång erfarenhet vilket vi även fick. Vi fick även en liten variation genom kön. 

De olika egenskaperna hos våra informanter samt det faktum att vi har använt samma grundfrågor 

och grundprinciper i vår studie ger oss en kvalitativ studie med god reliabilitet då vi anser att det ofta 

finns individer på förskolor runt om i Sverige med någon av dessa egenskaper samt att de frågor och 

principer vi har använt går att använda även på andra orter (Ahrne & Svensson, 2015; Stukát, 2011). 

Reliabiliteten kan dock skifta menar Stukát (2011) då till exempel yttre störningar, feltolkning av 

intervjufrågorna eller informantens dagsform kan påverka resultatet av intervjun och därmed 

reliabiliteten.  Vi har försökt att skapa en god validitet i studien (Stukát, 2011) genom att skapa 

intervjufrågor som knyter an till det syfte studien har. Vi har även aktivt valt ut de delar från vårt 

material som vi anser synliggör studiens syfte för att se till att studien undersöker det som den ska 

göra (Stukát, 2011). 

Vi upplever att de intervjuer som genomfördes sist var de som vi upplevde gav mest användbar 

information för att vi också kände oss tryggare i rollen som intervjuare och kunde därmed ställa 

tydligare följdfrågor. Ur vårt empiriska material har vi kunnat urskilja olika teman som är olika 

definitioner av fri lek, delaktighet kring den fria leken och vilka bidrag den fria leken kan ha. Vi 

tänker att vi fick den känslan när vi själva kunde känna oss trygga som intervjuare och att vi då kunde 
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få informanterna att känna sig trygga. Stukát (2011) menar att det är när informanten känner sig trygg 

som intervjun kan gå ned på djupet. 

Utmaningar med att intervjua 

De utmaningar som Stukát (2011) lyft är att det krävs en god förmåga hos oss som intervjuar att känna 

av kemin, känslan och ha en god psykologisk förmåga vilket är något som vi sett och känt igen oss i. 

En annan nackdel är att vi aldrig kan veta om informanten verkligen talar sanning i det som 

informanten berättar, vilket Wallén (1996) påtalar. Vilket innebär att det är vi som intervjuare som 

dels måste ställa följdfrågor på sådant som kan tolkas som oklart samt att noggrant välja vad som är 

relevant för vårt resultat (Wallén, 1996; Ahrne & Svensson, 2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

15 

 

Resultat 

I det här stycket kommer vi att redovisa vår empiri. Resultatet kommer att redovisas utifrån de 

frågeställningar som vi har formulerat i vårt syfte. Dessa är hur pedagogerna definierar fri lek, hur 

pedagogerna uppfattar sin delaktighet i den fria leken samt hur pedagogerna uppfattar den fria lekens 

bidrag. 

Hur definierar pedagoger fri lek? 

Något som vi har sett i vårt resultat är att det finns två olika typer av definitioner i den fria leken. En 

där den fria leken anses vara helt fri, där barnen helt själva bestämmer över sin fria lek och en där den 

fria leken är mer styrd från pedagogernas sida. Med andra ord en fri lek som endast till viss del 

bestäms av barnen själva. En del av pedagogerna uppfattar fri lek som fria idéer, en social aktivitet 

samt att barnen själva får välja aktivitet efter eget intresse. Däremot menar pedagogerna att de 

behöver vara närvarande i barnens lek även om det är barnen som helt själva bestämmer innehåll. 

 

“Lek för mig betyder mycket fria tankar, fria idéer, inget som är förutbestämt, 

inget rätt eller fel, mycket social, en lek med mycket social träning för mig. Social 

träning är lek för mig”.  (Anders) 

 

“Fri lek är ändå något som barnen väljer att göra, springa, bygga med klossar, laga 

mat, måla, hålla på med pärlor eller läsa eller så. Men jag lär ändå som vuxen vara 

med i den fria leken”. (Karin) 

 

De andra pedagogerna menar att fri lek inte kan vara helt fri eftersom pedagogerna då inte säkert vet 

vad barnen gör. Vi tolkar det även som att en del av pedagogerna uppfattar att den fria leken 

innefattar att barnen själva får välja aktivitet men att det är pedagogerna som styr vilka ramar den fria 

leken ska ha. 

 

“Den ska ju inte vara helt fri, att vi pedagoger ska göra andra saker under tiden, 

utan vi pedagoger ska vara närvarande. Inga barn kan ju leka fritt, vi vet ju inte 

vad som händer om de stänger dörrar, utan man måste ändå vara närvarande. Det 

är ju där man ser vad de är intresserade av och vad de väljer att göra på dagarna”. 

(Linnea) 

 

”Man ska inte använda det ordet (Fri lek) det låter som att då ränner de runt hur 

mycket de vill och de kan, så är det ju inte. Ja menar här inne får de ju inte 

springa” (Vera) 
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Ett tydligt exempel på hur pedagogerna uppfattar den mer styrda fria leken är när de berättar om sina 

idéer om uppstyrda stationer. Där får barnen välja en av till exempel fyra aktiviteter som redan är 

förutbestämda av pedagogerna. Pedagogerna menar att de då blir enklare att styra barnen till en mer 

harmonisk fri lek.  

 

“Fri lek kan ju vara att man har fyra olika stationer där man får välja vad man vill 

göra, eller om någon bara vill sitta fint och leka med leksakerna som finns på 

avdelningen kan ju också vara fri lek, men att man självklart är med som vuxen 

pedagog och hjälper till, till viss del.” (Cajsa) 

 

Vi tolkar det som att det under båda definitionerna är av betydelse att pedagogerna är närvarande 

under den fria leken men att det skiljer sig på vilket sätt pedagogerna interagerar med barnens fria 

lek. 

Hur uppfattar pedagogerna sin delaktighet i den fria leken? 

Att vara delaktig i den fria leken menar pedagogerna ger en möjlighet för dem att observera barnen 

som de har omkring sig och se vilket behov och intressen barnen har. 

 

“Det (den fria leken) ger mig en möjlighet att observera och lyssna vad barnen har 

för dialoger med varandra, även intressen, beteenden.” (Maja). 

 

Finns det en delaktig och medveten pedagog kring barnen, så skapar det förutsättningar för att se vad 

som behöver tillföras till dem i leken menar pedagogerna. Vi tolkar detta som att pedagogerna menar 

att delaktighet skapar möjligheter till att kunna bidra med erfarenheter till barnens fria lek för att 

också kunna utveckla barnens lekkompetens. Samt ge barnen verktyg för att kunna bibehålla sin fria 

lek. 

 

“Om vi har väldigt små barn som leker i ett kök till exempel och lagar mat. Då kan 

jag vara den som kanske går förbi och ger dom något nytt till leken eller med, 

frågar om jag får komma och få smaka av deras mat” (Elsa). 

 

Vi tolkar det som att pedagogerna upplever ett särskilt samband mellan den fria leken och 

pedagogernas delaktighet. Pedagogerna uppfattar det som att desto mer delaktiga pedagogerna är i 

barnens fria lek, från en tidig ålder, desto mer ser de att lekkompetensen hos barnen ökar, som gör att 

de kan fantisera och skapa lekar på ett annat vis desto äldre de blir.   

 

“Det jag kan tycka när vi har ganska stora barn nu att ju mer vi har lekt med 

barnen när de har var små, desto lättare har dom också att leka på ett, på en 

jämställd nivå nu när dom är större.” (Elsa) 
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Vi tolkar det som att det även finns en annan uppfattning av delaktighet i barnens fria lek. En del 

pedagoger uppfattar istället att det med en mer sammansvetsad grupp så, menar pedagogerna, att 

man kan observera barnen i bakgrunden och att de själva klarar av att lösa problem som uppstår i den 

fria leken. Vi tolkar detta som att pedagogerna inte känner att de behöver vara aktiva i barnens fria lek 

utan att pedagogerna uppfattar att de kan förlitar sig på att barnen kan lösa sina konflikter själva så 

länge de inte ber om hjälp. Pedagogerna tar upp att en sammansvetsad barngrupp leker bra 

tillsammans och inte har samma behov av pedagogernas inblandning i deras leker, utan att barnen 

hittar lösningar själva. 

 

“Många av de här barnen är sammansvetsade och leker med varandra på ett sätt 

som jag i många fall, jag skulle inte behöva interagera med de om det inte var så 

att de själva ville för de sköter och löser det där” (Maja). 

 

Här tar pedagogerna upp deras delaktighet i leken med i bakgrunden av vad barnen gör, där de lyfter 

pedagogerna som medforskare. Dock så anser de att pedagogerna inte ska gå in och störa lekarna för 

mycket, utan hålla en passiv roll omkring barnen istället. 

 

”Sen kan ju även jag vara medforskare i den fria leken bara att jag håller mig i 

bakgrunden och inte håller på och petar för mycket. Utan att man håller sig väldigt 

passiv bakom” (Maja). 

 

“Vi försöker att inte vara där hela tiden och avbryta utan ser vi att dem är inne i en 

lek så får de vara det.” (Linnea). 

 

De här två delarna tolkar vi som att den ena anser att pedagogerna först behöver bygga ihop en 

sammansvetsad barngrupp, för att de sedan ska kunna kliva i och ur lekar mer självständigt. Där de 

då har jobbat fram något i gruppen som fungerar bra och har byggt på barnens självkänsla att kunna 

klara sig själva. Medan den andra delen tolkar vi som att den fria leken ska få vara helt fri där 

pedagogerna inte ska kliva in och störa, utan att barnen ska få leka sina lekar utan att pedagogerna är 

med. Men att det mer blir ett lekande som inte kräver delaktiga pedagoger på samma vis i leken.  

 

 

Hur pedagogerna uppfattar tiden för delaktighet 

Många gånger upplevs tidsbrist vara en stor del i det som gör att pedagoger upplever att den fria 

leken kommer i skymundan. Det finns dock en önskan och en strävan av att vara så delaktig i barnens 

lekar som möjligt, samt att skapa mindre grupper för att få till den delaktighet som pedagogerna 

önskar kring barnen. 
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“Man försöker ju vara där, man försöker se till så att vi kan dela upp oss i de olika 

rummen och vara delaktig i det som barnen ska göra” (Linnea) 

 

 

Det vi kan tolka in här är att pedagogerna uppfattar att det är svårt att vara så delaktig tillsammans 

med barnen som de önskar. Pedagogerna uppfattar att när tiden inte räcker till så blir barnens 

lekutveckling lidande eftersom pedagogerna då inte kan finnas till hjälp och leda leken framåt.  

 

“För lite deltagande kan jag tycka nu, jag kan tycka att jag sätter igång de i en lek, 

men sen händer det saker runt omkring som gör att man alla gånger inte kan 

fullfölja leken” (Caroline). 

 

Vissa pedagoger har delat upp sitt arbete så att en person alltid kan ha fullt fokus på barnen och 

därmed skapar tid med barnen i deras fria lek. 

 

“jag är med barnen och kan spela spel eller leka hela havet stormar eller vad vi 

hittar på. Jag behöver inte bry mig om något annat punkt slut” (Kristina) 

 

Medan vi här kan se ett exempel på hur den tiden finns om pedagogerna skapar ett system som 

fungerar för att få till den tiden som de andra pedagogerna upplever inte finns. Där vi upplever det 

som Kristina säger är ett system som fungerar för att få till delaktighet tillsammans med barnen utan 

att barnen ska gå miste om att ha pedagogerna närvarande i den fria leken.  

 

Hur pedagogerna uppfattar den fria leken under styrning 

I leken kan det behövas stöttning från pedagogerna om barnen hamnar i konflikter i den fria leken. 

Pedagogerna menar att de då ofta får en chans till att leka med varandra och om barnen hamnar i 

konflikt igen så delas konstellationen av pedagogen. 

 

“Det blir bara konflikter och bara tjafsande mot andra, då säger vi till dem att nu 

får ni en chans till och klarar inte ni det här så delar vi på er” (Kristina) 

 

Pedagogerna delar på barnen om de upplever att det inte fungerar i den kompis konstellation som är, 

men det vi skulle kunna fundera på där är att om barnen har pedagoger som är delaktig i deras lek, så 

skulle de kunna stötta barnen att ta sig igenom de konflikterna istället för att dela på dem. Eller så är 

det precis det som behövs för att barnen ska hitta andra lekkonstellationer som de kanske inte skulle 

upptäcka annars. Vi kan också uppleva det som att Kristina pratar emot sig själv när hon dels menar 

att barnen ska delas när konflikter uppstår men dels så menar Kristina att det system som hon 

förespråkar kan tolkas som att det möjliggör barnens utveckling, eftersom att barnen då har stöd av 

pedagogerna. Det kan med det tolkas som att Kristina kanske inte uppfattar som att tiden som finns 

till barnens fria lek kan användas för att utveckla till exempel barnens konflikthantering. 
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Pedagogerna uppfattar att möjligheten till att kunna styra barnen in i den fria leken ger en mer 

harmonisk fri lek. Vi tolkar detta som att barnen endast tror att de väljer aktivitet helt fritt fast det i 

själva verket har varit pedagogerna som skapat olika konstellationer, som barnen vanligtvis inte leker 

i. Vi tolkar det som att pedagogerna uppfattar styrningen som något positivt där de skapar 

möjligheter för leken att utvecklas.  

 

“Vi kan även välja sätta konstellationer som kanske inte hade blivit annars. Genom 

att vi sitter på mattan och så tar vi upp ett kort med barnets bild och namn och så 

säger vi att barnet får komma fram och då så kan vi utefter det säga olika namn för 

att få olika konstellationer. Där dom själv får välja men ibland kan vi då kanske 

styra dom lite, att dom själv tror att dom väljer” (Anders) 

 

Pedagogerna uppfattar att styrningen är något som kan vara nödvändigt för de barn som inte har 

möjligheten att tala för sig. Utan att pedagogerna i det sammanhanget kliver in som ett stöd för att 

hjälpa barnen in i en lek, samt stötta dem att få igång en fri lek. 

 

“Ett barn med språkstörning eller sen språkutveckling kan inte diskutera och få 

sin plats. Då kan man gå in och säga att ja men vi kan vara bebisar, jag och den här 

som inte får vara med. Att man går in i leken tillsammans med det här barnet och 

stöttar och ofta då så kan man kliva ur efter ett tag.” (Vera) 

 

“För du kan ju också bli utesluten i en lek om du inte har den kunskapen i hur du 

ska leka och finns du inte där som vuxen då och kan se och samtala kring eller 

bygga vidare på ett smidigt sätt så kan det vara ganska förödande för vissa barn 

som inte kan kliva i och ur en lek.” (Karin) 

 

Vi tolkar det som att styrning av den fria leken kan vara ett verktyg för att pedagogerna ska kunna 

hjälpa barnen som i början inte är delaktig i barngruppens fria lek. Pedagogerna uppfattar det som att 

delaktighet behövs för att alla ska få vara med. Vi upplever att pedagogerna uppfattar att de genom 

att styra den fria leken kan ge barnen verktyg och material för att leka, såsom fantasi och berättelser. 

De lyfter också att det är av betydelse att de samtalar med barnen för att stötta barnen framåt och 

utmana de i sina tankar och fantasier. 

 

“Att man finns med och finns till och kanske är med i leken och ser till att så 

många som vill får vara med” (Cajsa). 
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“Att man frågar hur tänker du nu. Att man ger dom möjligheter i fantasin. Att ger 

man fantasin och sagorna och berättelserna så ser man ju att dom leker det” 

(Filippa). 

 

Vi tolkar att pedagogerna menar att de tycker att det är viktigt att vara delaktig i barnens fria lek för 

att ge barnen möjligheter till utveckling. Däremot uppfattar vissa av pedagogerna att det ofta finns lite 

tid för att vara med i barnens fria lek medan andra uppfattar att det går att hitta system för att 

möjliggöra delaktighet. Detta tolkar vi som att pedagogerna upplever att de behöver prioritera olika 

delar i deras verksamhet. Vi tolkar det som att pedagogerna uppfattar att styrning är något som 

förekommer när tid till delaktighet inte finns. Detta för att den fria leken ska bli harmonisk utan större 

konflikter. Pedagogerna ser både fördelar och nackdelar med den fria leken, då det även kan innebära 

att barn som inte har språket eller kunskapen än att kliva in i en lek, kan bli utesluten ur leken. Vi 

tolkar att pedagogerna menar att det kan hjälpa att finnas med och styra den fria lekens riktning så 

även de barnen kan hitta ett sätt att vara med.  

 

Hur uppfattar pedagoger den fria lekens bidrag? 

Barnen får en möjlighet genom leken att träna på att skapa och bygga på en fantasi, de lär sig om vad 

ironi kan innebära, samt att prova att gå in och ut i olika roller.  

Pedagogerna har en tanke om att det behövs kompetenta pedagoger som ser barnen och är med i 

leken för att kunna stötta barnen att få ut något mer av leken, och utvecklas i den eller av den.  

 

“Det är kunskap, du bygger en fantasi, du skapar relationer till både barn och 

pedagoger, du lär dig kanske en viss del av ironi som också kan vara bra att 

kunna. Du har en chans att prova på något som du kanske inte annars vågar eller 

törs. Du kliver in och ur olika roller, vem är jag och vem är du. Den bidrar med 

mycket skratt och glädje.” (Karin) 

 

“För att leken ska bidra med något så är också min fundering och tro att det 

behövs en kompetent vuxen också i leken för att det ska bli bidragande till 

någonting och skapa en förståelse kring saker som man gör” (Karin) 

 

Vi tolkar det som att den fria leken bidrar med många delar som hjälper barnen att bygga på den 

kunskap som de redan har, vilket pedagogerna då behöver synliggöra för barnen. För att kunna 

synliggöra utvecklingen för barnen, så menar pedagogerna att det behövs pedagoger som är 

kompetenta så att de ser vilka bidrag den fria leken ger.  

 

Via leken så får barnen en möjlighet att utmana sig själv genom sina erfarenheter och samtidigt kunna 

lära sig av sina kompisars erfarenheter. De får även processa händelser som de varit med om eller som 

de hört talas om via leken. 



 

 

21 

“Du kan processa saker som du varit med om, du kan ju använda dig av 

erfarenheter och bygga vidare på andras erfarenheter också” (Caroline). 

 

Pedagogerna menar att saker som händer i livet kan vara svårt för barnen att hantera och då skapar 

den fria leken en möjlighet för barnen att på ett lekfullt vis få bearbeta saker som de går igenom i livet 

eller händelser som de hört talas om. Vilket vi tolkar som att pedagogerna menar att den fria leken är 

ett verktyg för barnen att kunna hantera livets utmaningar. Vi tolkar att eftersom leken då dessutom 

är fri, så får barnen skapa vilken lek de vill och processa vad det vill, samt behöver.  

  

Pedagogerna uppfattar att den fria leken bidrar med väldigt mycket och vi tolkar det som att det är 

pedagogerna som möjliggör för hur mycket barnen får möjlighet att utveckla. Pedagogerna menar att 

en av den fria lekens positiva delar är att barnen får självkänsla och att barnen även måste få säga 

ifrån i leken. 

 

“Den bidrar med jätte mycket, barnen får kommunicera med varandra, de får 

stärka sitt självförtroende att de kan prata med varandra. Man måste få ha sin 

självkänsla och att man måste kunna få säga stopp om någon kommer för nära på 

ett barn.” (Linnea). 

Vi tolkar att pedagogerna uppfattar den fria leken som utvecklande för barnens sociala förmåga men 

även för barnens självkänsla. Den fria leken uppfattas också vara ett verktyg för barnens utveckling i 

verksamheten. Nedan sammanfattar vi vårt resultat.  

 

SAMMANFATTNING 

 

Den fria leken tolkar vi kan uppfattas på flera olika sätt. Pedagogerna uppfattar att den fria leken kan 

vara helt på barnens villkor eller finnas i uppstyrda ramar där barnen kan leka fritt innanför dessa 

ramar. Vi tolkar våra informanter som att de uppfattar att delaktiga pedagoger en stor del i barnens 

fria lekar, som skapar möjligheter för barnen att få stöttning och utmaningar av pedagogerna att 

kunna bygga vidare på sin lek, fantasi och erfarenhet. Barnen får möjligheter via den fria leken att 

processa händelser som de varit med om, och behöver då få möjligheter att få utöva fri lek där de får 

skapa leken som de vill. Informanterna upplever även tiden som ett hinder många gånger, att det inte 

finns tillräckligt med tid för att pedagogerna ska kunna vara så delaktig som de skulle vilja i barnens 

fria lek. Medan en del av pedagogerna upplever att de går att hitta system för att få tiden att räcka till 

ändå, där de har hittat sina sätt för att få möjlighet att delta i lekar tillsammans med barnen. 

Informanterna lyfter styrning kring den fria leken, genom att barnen får leka fritt och välja fritt inom 

vissa ramar. Där de uppfattar att de också kan skapa möjligheter för barn med till exempel 

språksvårigheter eller barn som inte kan kliva in i en lek, då det kan behövas stöttning och en viss 

styrning i leken av pedagogerna så de barnen inte blir uteslutna ur leken. 

Vi tolkar att pedagogerna uppfattar att barnen via den fria leken får mycket kunskaper och 

erfarenheter med sig, där de får träna på att fantisera och gå i och ur olika roller, men för att kunna 

göra detta behöver de också ha kompetenta pedagoger som är med i leken. Där pedagogerna ser vad 

barnen gör, hör vad de säger och kan utmana barnen i sina tankar och erfarenheter. Det i sin tur, 
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menar informanterna, gör att den fria leken blir bidragande till något större och ger barnen kunskaper 

att bygga vidare på. 
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Diskussion 
 

Resultat diskussion  

 

Syftet med den här studien var att undersöka hur pedagogerna definierar fria leken i förskolan, hur 

pedagogerna uppfattar deras delaktighet kring den fria leken, samt vilka bidrag pedagogerna 

uppfattar att den fria leken kan ge barnen. Den fria leken, menar Sandberg och Pramling Samuelsson 

(2003), behöver att pedagogerna är medvetna om hur olika den fria leken kan uppfattas. Den fria 

leken ska främja barnens intressen och utveckling enligt läroplanen för förskolan (Skolverket, 2016) 

men om pedagogerna inte är medvetna om sin egen uppfattning av den fria leken så blir den 

idealiserad, enligt Sandberg och Pramling Samuelsson (2016) vilket innebär att barnens intressen 

teoretiskt sätt kommer i andra hand. Det blir därför viktigt att synliggöra vikten av att dela sina 

uppfattningar med varandra. Diskussionen har sammanställts genom att ta hjälp av de 

frågeställningar som finns i syftet samt med hjälp av den bakgrund och det resultat som finns i 

studien. Avslutande följer våra slutsatser samt exempel på framtida forskning. 

 

Hur kan den fria leken uppfattas 

 

Vi har i vårt resultat sett att det finns två olika definitioner av lek som framträder starkt. En där 

pedagogerna anser att leken ska få vara helt fri. Med andra ord en lek som barnen helt själva 

bestämmer över. Detta är en uppfattning som pedagogerna även delar med många forskare. Aras 

(2015) beskriver till exempel att den fria leken är en del av barnens värld som barnen får bestämma 

över helt själva. Även Trawick-Smith och Dziurgot (2010) menar att den fria leken är en aktivitet som 

barnen själva bestämmer över.  

 

Den andra definitionen av lek är en mer styrd lek. Pedagogerna menar att det är en fri lek fast dem 

själva kan sätta olika ramar för den fria leken. Vi tolkar att pedagogerna uppfattar detta som ett bra 

system då de menar att leken blir mer harmonisk. Karlsson Lohmander & Pramling Samuelsson (2015) 

menar att många pedagoger väljer att ignorera vissa aktiviteter, som målning eller utflykter, och väljer 

att se på den fria leken som en aktivitet som görs i samband med att pedagogerna medvetet väljer att 

inte styra upp en aktivitet tillsammans med barnen. Vi tolkar att det som pedagogerna beskriver av 

sina uppfattningar, att det både kan innebära att tiden inte räcker till för att vara så delaktig i den fria 

leken som de önskar men att det också kan vara ett medvetet beslut för att inte behöva gå in i barnens 

fria lek för mycket. Då pedagogerna anser att barnen leker på själva och att om pedagogerna går in i 

leken för mycket, så riskeras leken att ändra riktning och försvinna ut från den lekbubblan de är inne i 

menar Aras (2015).   

Aras (2015) beskriver det även som en viktig detalj i det hela att pedagogerna vågar ha tillit för de 

kompetenta barnen, att de klarar av att ta det ansvaret för skapande av fri lek. 

Något som pedagogerna upplever som svårt att förhålla sig till, då de kan uppleva att verksamheten i 

sin helhet inte alltid tillåter den fria leken som helt fri, utan att det kan behövas viss styrning för att 

hålla både den fria leken och barngruppen på en rimlig nivå.  Något som vi tänker då är att när 
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pedagogerna kliver in i leken och styr om reglerna till något som barnen inte själva vill eller hade 

tänkt sig så medför det att barnens lekbubbla kan riskeras att spricka. Aras (2015) förklarar det med 

att om pedagogerna väljer att kliva in i den fria leken trots att inte barnen tillåter detta så skapas en 

distans mellan barnen och pedagogerna, där Canning (2007) beskriver det med att barnen gärna väljer 

att dra sig undan för att få tillbaka kontrollen över den egna leken. Där kan det skapas ett dilemma 

med verksamhetens helhet, då det kan behövas ett system och ett tankesätt som gör att pedagogerna 

vet vad deras syn på den fria leken är och betydelsen av den. För att också kunna hantera den både 

tidsmässigt och möjligheten till att vara delaktig i barnens lek, men att inte gå in och ändra om 

riktlinjerna på den fria leken så det tar bort barnens möjlighet att få utforska erfarenheter via leken, 

och processa händelser som de varit med om via leken. 

Skånfors, Löfdahl och Hägglund (2009) tar upp barnens vilja och behov att få dra sig undan, där den 

fria leken för de barnen kan innebära att få sitta i fred utan att bli störd av andra eller påtvingad en lek 

som de inte vill leka. En av våra pedagoger reflekterar över vad den fria leken innebär med att uttala 

sig “Att man finns med och finns till och kanske är med i leken och ser till att så många som vill får 

vara med”. Detta är en pågående konflikt, med om alla ska få vara med eller varje barns rätt att få 

bestämma över sin egen lek och tid. Där skånfors, Löfdahl och Hägglund (2009) lyfter att uteslutande i 

den fria leken förekommer, men att det då brukar innebära att det är barnens sätt att skydda den 

gemenskapet som de byggt upp med de kompisar som är med i leken just då, och inte att de väljer att 

utesluta andra på grund av att vara elak och att de inte får vara med. 

Wood (2014) menar att barnen måste få vara fria från pedagogernas interaktion i den fria leken för att 

barnen ska få känna att de själva äger sin fria lek och för att de i sin fria lek ska få möjlighet att 

utforska tillsammans med andra barn och för att de ska kunna revoltera pedagogernas regler.  

I den fria leken så kan barnen själva bestämma över vad den ska innehålla. Genom barnens egen logik 

kan de kringgå de restriktioner som pedagogerna eventuellt sätter upp. Pedagogerna i vår studie 

beskriver styrningen i leken som en möjlighet för barnen med eventuella hinder som språkstörningar, 

eller kapaciteten att hitta lekkoderna att få stöttning framåt i den fria leken att lära sig att kliva in i den 

och att samspråka med sina kompisar för att inte hamna i ett utanförskap. Pedagogerna i studien har 

alla beskrivit den fria leken på olika sätt och den har många former. Gärdenfors (2009) beskriver detta 

och menar att fri lek kan ta formerna imitationslek, låtsaslek, intresselek och inre lek. Detta blir viktigt 

att komma ihåg. Det Gärdenfors (2009) visar på är att fri lek inte behöver vara att man, som 

pedagogerna i studien uttrycker det, “ränner runt” utan att den fria leken kan ha många olika former. 

Vi uppfattar det med att det också blir av betydelse att tänka på att den fria leken innebär många 

delar, där barnen har olika behov att tillfredsställa. Där barnen kan uppleva att de just då behöver få 

sitta ifred och göra något själv, utan att bli meddragen i en lek som de inte vill delta i. Eller att låta 

barnen som är inne i en lek få fortsätta ostört med den, utan att behöva bjuda in fler kompisar i den. 

Den styrningen som pedagogerna tar upp i den fria leken, tolkar vi som att den går att använda utan 

problem för att skapa möjligheter till de barnen som inte medvetet väljer att inte vara med. utan 

behöver stöttning för att lära sig att komma in i lekens värld, det får dock inte innebära att 

pedagogerna väljer att styra de barnen in i vilken lek som helst. Där behöver de se vilka möjligheter 

som finns omkring de just då, vad barnen gör, så de inte förstör en meningsfull lek som barnen byggt 

upp och är inne i. 

Öhman (2003) menar att fri lek ofta blir idealiserat. Den egna erfarenheten av fri lek bidrar många 

gånger till vad man anser är den “rätta” leken. Enligt Sandberg och Pramling Samuelsson (2003) så är 

det av stor vikt att pedagogerna reflekterar till sina egna minnen av fri lek och ställa dessa minnen och 

åsikter om vad fri lek är i förhållande till vad fri lek kan vara för barnen idag. Några av pedagogerna i 
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vår studie beskriver den fria leken som en social träning, där de får en möjlighet att använda sig av 

fria tankar och idéer, där de får skapa sin egen aktivitet och lek utan en massa hinder, men att det 

ändå innebär att de medvetet väljer att göra något som de väljer. Medan några av de andra 

pedagogerna ser på den fria leken som en möjlighet för barnen att få välja helt fritt vad de vill göra 

utan några regler eller hinder. 

 

Något som vi upplever med detta är att betydelsen av fri lek skiljer sig åt och går att använda sig av 

på många olika sätt, men att begreppet fri lek kan skapa en bild av att det är något som pedagogerna 

tar sig till när de inte får till tiden eller orken att styra upp en aktivitet, istället för att se de möjligheter 

som finns kring fri lek. 

Delaktighet 

Pedagogerna i studien menar att de tycker att det är viktigt att vara med som observatör eller aktiv 

deltagare i barnens fria lek, speciellt när barnen är små. Eriksson Bergström (2013) menar att det är en 

hårfin gräns mellan att vara för mycket delaktig eller att vara för lite delaktig i barnens fria lek. 

Eriksson Bergström (a.a.) menar att delaktigheten ändå krävs för att barnen ska kunna få hjälp att 

utvecklas i leken. Vi tolkar det som att pedagogerna i förskolan är medvetna om vikten av att vara 

delaktig i den fria leken tillsammans med barnen men kanske inte ser de fördelar som finns med att 

diskutera den fria leken med varandra för att kunna utveckla barnens fria lek. Genom att vara med i 

leken så får pedagogerna alltså material till att kunna planera som Aras (2015) menar att pedagogerna 

gör medan barnen har sin fria lek. Trots att pedagogerna i studien menar att de uppfattar delaktighet 

som en viktig bit av den fria lekan så menar de även att när barngruppen är sammansvetsad så 

innebär det att pedagogerna inte längre behöver vara lika delaktiga i barnens fria lek. Aras (2015) 

uppmärksammade att barnen i den fria leken endast fick uppmärksamhet under konflikter som de 

hamnade i och att den fria leken inte innefattade att pedagogerna lekte tillsammans med dem. Vi 

tolkar det som att när pedagogerna har uppfattningen av att barnen leker bra i den fria leken så väljer 

de att ta ett steg tillbaka. Problemet blir då att pedagogerna endast kliver in i leken när konflikter som 

barnen inte kan lösa själva uppstår. Om pedagogerna istället hade funnits delaktig i leken så hade 

barnen kanske fått hjälp att lösa konflikten. Att endast bli delaktig när konflikter uppstår menar Aras 

(2015) kan ge en negativ bild av den fria leken då pedagogerna endast ger barnen tillrättavisanden. 

Detta tolkar vi blir en typ av styrning av den fria leken. Aras (2015) förklarar sin uppfattning av hur 

den fria leken ger en möjlighet där barnen får leka fritt och där pedagogerna oftast hamnar i 

situationer där de gör andra saker under tiden, som att städa eller planera upp aktiviteter. Där 

pedagogerna inte är med i lekarna utan barnen får en möjlighet att styra det som de vill. Pedagogerna 

i studien menar att det ändå är bra att försöka vara med i barnens fria lek. Då kan de komma in med 

nya tankar och idéer till den fria leken som gör att den utvecklas. Däremot menar pedagogerna i 

studien att de upplever att det ibland är svårt att alltid vara delaktig i barnens fria lek. Vissa av 

pedagogerna berättar om hur de tycker att ramar på den fria leken kan användas när tiden för 

delaktighet inte finns. Detta blir då en annan typ av styrning kring barnens fria lek. Aras (2015) menar 

att när pedagogerna inte är med i barnens fria lek så är det för att en rutinaktivitet behöver ordnas, till 

exempel diska, planera eller raster. Vi förstår att vissa aktiviteter är sådant som verksamheten alltid 

har, att då komma på olika system för att den fria leken ska kunna fungera utan att pedagogerna 

nödvändigtvis behöver vara delaktiga kanske blir ett nödvändigt ont. Dock bör pedagogerna, som 

ovan belysts, ha tillit till att barnen kan klara av att leka fritt även utan pedagogernas delaktighet. 
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Pedagogerna i studien menar att det krävs en medveten pedagog med i barnens fria lek och 

Rönnerman (2010) menar att planering av den fria leken är en viktig del i arbetet för att kunna vara en 

medveten och delaktig pedagog. Pedagogerna i studien menar att det är av betydelse att den fria 

leken fungerar när pedagogerna inte har möjlighet att vara delaktiga. Därför uppfattar de att det är en 

bra idé att den fria leken sätts inom vissa ramar men den fria leken behöver inte alltid styras. 

Martinsen (2015) menar att miljön på förskolan kan bidra mycket till en harmonisk fri lek och det blir 

då viktigt att pedagogerna diskuterar verksamhetens miljö som ett alternativ framför att styra den fria 

leken. För att utmana barnen i deras utveckling i och av den fria leken så menar Rönnerman och Olin 

(2013) att det är av betydelse att pedagogerna finns delaktiga i den fria leken för att kunna observera 

barnens intressen och utveckling. Detta är något som pedagogerna i studien också lyfter. De menar att 

det just under den fria leken skapas situationer där de kan observera barnen och att detta är en del av 

att vara delaktig i barnens fria lek. Det blir sedan viktigt att reflektera över sina erfarenheter från 

barnens fria lek för att ge förutsättningar för utveckling menar Sheridan och Pramling Samuelsson 

(2009)   

 

Vilka bidrag kan uppfattas i den fria leken  

Canning (2007) beskriver den fria lekens bidrag med att barnen via leken får en ökad möjlighet att 

hitta sig själv. För att de ska kunna göra det så måste barnen själva ha egenmakt över sin fria lek där 

pedagogerna finns med som stöd men inte styrande. Detta anser även pedagogerna, där de lyfter att 

det behövs kompetenta pedagoger som ser lekens betydelse och vad barnen behöver för utmaningar 

och stöttning för att utveckla sin fantasi, samt hur de kan bygga vidare på den fria leken.  

Tullgren (2004) beskriver den fria lekens betydelse och friheten som barnen behöver ha för att leva ut 

sin fria lek fullt ut. Där barnen får en möjlighet att bearbeta händelser som de varit med om, dessa 

delar blir dock svårt för barnen att få göra fullt ut om de inte får en chans att styra leken i den riktning 

som de själv vill och behöver. Pedagogerna i vår studie har också upplevt att den fria leken bidrar 

med att barnen lär sig saker om sig själv och sina medmänniskor, vem är du och vem är jag. De 

upplever också att den bidrar med fantasi och kunskap, där barnen får en möjlighet att lära sig saker 

som bland annat ironi, vilket påverkar och tränar barnen inför den framtid som väntar dem i äldre 

ålder. Vi tolkar detta med att den fria leken med att pedagogerna är närvarande i den, hjälper barnen 

att synliggöra varandras olika kompetenser, lära sig av varandra och utvecklas i det. Huruvida 

pedagogerna verkligen gör detta i verksamheten blir en enskild fråga då studien inte täcker det 

området men vi upplever att pedagogerna i studien tycker detta är en viktig del av den fria leken.  

Knutsdotter Olofsson (2009) menar också att barnen tränar inför det vuxna livet när de leker. Att de 

med hjälp av den fria leken tränar upp förmågan att planera sin vardag och att barnen i leken övar sitt 

språk. Pedagogerna anser att det är viktigt att pedagogerna är närvarande vid eller i den fria leken, 

speciellt när barn med språksvårigheter vill komma in i leken. Tullgren (2004) menar att pedagogerna 

behöver vara närvarande i leken just för att finnas där för de barnen som behöver stöttning för att 

utvecklas i den fria leken, och hjälpa de barnen att hitta verktyg i hur de kliver in i en lek och hur de 

stannar kvar i den för att inte bli utesluten från den. Medan Öhman (2003) anser att pedagogerna inte 

alltid tillför till barnens utveckling. Öhman (2003) menar att det beror på hur pedagogerna väljer att 

interagera med barnen. Det blir därför en balansgång mellan utveckling av den fria leken och 

hämmande av den fria leken. Något som vi tolkar som att för att barnens ska kunna skapa lekar som 

bidrar med något mer till deras utveckling, så behöver de pedagogernas stöttning för att det ska ge 

deras lekar något mer. Dock så behöver pedagogerna vara lyhörd till vad barnen är i behov av, samt 
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att se vad just den specifika leken som de gör just då innebär. Att även om pedagogerna är delaktiga i 

barnens fria lek och anser att de leker tillsammans med dem, Så krävs det mer av pedagogerna för att 

kunna ge barnen verktyg att kunna lyfta leken till ytterligare en nivå.    

Veiga, Neto och Rieffe (2016) menar att de ser tendenser till att barnen har ett mer aggressivt 

och utåtagerande beteende om de inte får utlopp för sina känslor i leken. Medan de barnen 

som får en möjlighet att leka mycket, där pedagogerna stöttar barnen i den fria leken och ser 

den fria lekens betydelse, har också upplevts lugnare och tryggare i sig själv, samt mindre 

utåtagerande. För att barnen ska kunna få detta menar pedagogerna i studien att det behövs 

kompetenta pedagoger för att observera och reflektera över situationer som sker med barnen 

och att kunna stötta barnen framåt i den utveckling som de är i eller kan vara i behov av. 

Pedagogerna har blandade uppfattningar kring hur fri den fria leken ska få vara då vissa 

menar att en helt fri lek blir stökig medan andra menar att det är självklart att barnen ska få 

välja aktivitet helt själv under den fria leken. Einarsdottír (1998) stödjer till viss del de 

sistnämnda pedagogerna då hon anser att barnen genom den fria leken får möjlighet att 

upptäcka sig själva och att det därmed blir viktigt att barnen får leka själva. Einardottír 

(1998) menar dock att pedagogerna ändå behöver finnas med eller i närheten av barnens fria 

lek för att eventuellt ge stöd till de som behöver det. 

Vilket skapar en tanke om vikten av att arbetslagen behöver lyfta den fria lekens betydelse 

och vilken bild pedagogerna har av den. Där de kan behöva lyfta sina tankar och idéer kring, 

reflektera tillsammans över vilka utmaning varje barn behöver för att komma framåt i sin 

utveckling och få något med sig i sin ryggsäck till framtiden. Där det också kan krävas att 

arbetslaget behöver reflektera och analysera hur lekarna och konstellationerna ser ut i 

barngruppen, och vad som krävs av pedagogerna för att hela tiden utveckla detta 

tillsammans för att ge barnen verktyg att fortsätta utvecklas i sin lek. 

 

Slutsats 

Barns lek är en av de viktigaste byggstenarna i verksamheten (Karlsson Lohmander & Pramling 

Samuelsson, 2015), vi har i denna studie sett att den fria leken är en komplex del av leken som inte 

enkelt går att förklara. I förhållanden till den egna studien och till studiens litteratur kan vi se att fri 

lek är något som kan uppfattas på många olika sätt, där vår uppfattning efter den här forskningen är 

att det är ett väldigt brett ämne. Fri lek kan uppfattas som fri, där barnet får välja aktivitet och 

lekkamrat utefter sitt intresse men den fria leken kan också uppfattas styrt av pedagogerna, där de får 

välja fritt inom vissa ramar. Detta har i studien visat sig vara ett dilemma. Hur mycket ska 

pedagogerna styra den fria leken eller ska pedagogerna verkligen styra den fria leken? Forskningen 

visar på att den fria leken ska få vara fri för att barnen ska få möjlighet att bearbeta händelser och 

funderingar samt att utvecklas i den fria leken medan pedagogerna anser att verksamheten ibland 

behöver struktur. Så dilemmat blir hur mycket eller om pedagogerna bör styra den fria leken.   

Om den fria leken behöver få vara fri så som Canning (2007) menar för att barnen ska lära känna sig 

själva, där de får syn på sig själv och lära sig om sina kompisar och deras erfarenheter, så kan det göra 

mer skada än nytta om pedagogerna styr barnens lek till vad som passar bäst just för dem. Om barnen 

under deras fria lek behöver få processa något som kanske har inträffat i barnets vardag men de enda 

aktiviteterna som går att välja mellan är att pärla eller att läsa en bok. Hur ska de barnen få möjlighet 
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att testa sin vardag genom leken. Även Viega, Neto och Rieffe (2016) menar detta och att barnen ska få 

en möjlighet att leka det som de vill och behöver utan att känna att de kanske leker något som de inte 

får. Något som visats sig i denna studie hos både forskare (Sandberg & Pramling Samuelsson, 2003) 

och hos våra informanter är att barnens fria lek kan bli idealiserad därför blir det viktigt att diskutera 

den fria leken mellan pedagogerna och med barnen för att synliggöra deras tankar och intressen. 

Knutsdotter Olofsson (2009) säger att barnen tränar inför sitt vuxenliv genom den fria leken, då 

barnen senare i livet kommer behöva kunna strukturera upp sin vardag och ha ett språk som tar dem 

framåt. Einarsdottír (1998) säger detsamma som Canning (2007) att barnen via leken lär sig hitta sig 

själva, vilket känns som en viktig del i livet att få möjlighet att göra. Något som vi upplever i slutet av 

denna studie är att den fria leken är viktigare än någonsin, där barnen får en möjlighet att lära sig om 

sig själv, samhället som väntar dem och ger de en chans att förbereda sig inför vuxenlivet på ett 

lekfullt och utforskande sätt. Studien visar därmed att den fria leken definieras dels som styrd men 

även som helt fri, delaktighet i barnens fria lek anses vara viktig för att få en sammansvetsad 

barngrupp och för att synliggöra barnens utveckling och intressen men däremot anses delaktigheten 

inte vara lika viktig när den fria leken fungerar på ett harmoniskt sätt i barngruppen. Till sist anses det 

att den fria leken ger barnen möjlighet att utvecklas till kompetenta lekare men för att barnen ska få 

tillgång till det bidraget leken ger så behövs medvetna pedagoger som även synliggör sina egna 

uppfattningar kring den fria leken. 

Framtida studier 

Något som är intressant att forska vidare på är huruvida fri lek verkligen är fri. I studien visar vi på 

att pedagogerna gärna styr leken till en fungerande och “rätt” lek. Vår undran blir då om leken 

verkligen är fri om barnen bara tror att dom helt fritt väljer vad de vill göra under den fria leken. Om 

vi skulle ta bort begreppet fri lek i förskolans verksamhet som både Vera och Klara föreslår kommer 

leken då ha samma betydelse? Ordet fri skapar ändå ett synsätt som associerar till eget intresse och 

känslan av att själv få bestämma. Om ordet fri tas bort från begreppet lek kanske det skapar ett synsätt 

där det är mer okej att som pedagog bestämma över barnens lek. Detta är ett intressant ämne att 

forska vidare inom då pedagogerna antagligen skulle ha andra uppfattningar om leken ifall begreppet 

fri lek skulle ändras. 
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Bilaga 1 

 

Intervjuguide  
 

Bakgrundsfrågor: 

·         Hur många år har du jobbat inom förskolan? 

·         Vad har du för utbildning? när slutförde du den? 

·         Beskriv hur en dag på er förskola ser ut. 

 

Fri lek: 

· Vad betyder fri lek för dig? 

· (Hur använder ni er av begreppet fri lek?) 

· Hur diskuterar ni kring fri lek i arbetslaget? 

· Var skulle du tycka att gränsen mellan fri och styrd lek går om du ser till dina egna 

uppfattningar av begreppen fri och styrd lek? 

· Beskriv hur din roll under barnens fria lek ser ut? 

 

Reflektion: 

· Hur jobbar ni för att stötta barnen i leken? 

· Berätta om hur du tycker att ett arbetslag ska arbeta med att synliggöra varandras idéer om 

fenomenet lek. 

 

Den fria lekens bidrag: 

· Berätta vad du tycker att den fria leken bidrar med. 

 

Avslutande fråga: 

· Finns det något mer inom ämnet fri lek som du skulle vilja tillägga? 
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Bilaga 2 

 

Missiv  
 

Den så kallade fria leken!  

 

Hej!  

 

Vi heter Malin Björk och Camilla Louca. Vi läser till förskollärare sista terminen på Mittuniversitetet i 

Sundsvall. I samband med vår C-uppsats studerar vi pedagogers reflektioner om den fria leken. Vi 

söker er, förskollärare och barnskötare, som är villiga att ställa upp på en intervju till denna studie. Vi 

kommer att genomföra en kvalitativ djupintervju vilket innebär att det är era berättelser och 

reflektioner som är intressanta för oss.  

 

Vi kommer att spela in intervjun för att ha möjligheten att ordagrant transkribera samt för att vi själva 

ska kunna gå tillbaka för att lyssna om. Enligt samtyckeskravet har ni rätt att avbryta intervjun när 

helst ni önskar. Vi kommer att använda fiktiva namn på er, staden ni bor i och vilken förskola ni 

jobbar på för att obehöriga inte ska kunna ta del av era uppgifter. Resultatet av intervjun kommer att 

transkriberas och analyseras, samt sedan användas i vår uppsats.  

 

Vi önskar genomföra intervjun mellan veckorna 14-16. Vi kommer inom kort att kontakta er för ett 

eventuellt deltagande av denna studie. 

 

Våra kontaktuppgifter är:  

Malin: xxxxxxxx@xxxxxxx eller xxxxxxxxxx 

Camilla: xxxxxxxx@xxxxxxx eller xxxxxxxxxx 

 

Med vänliga hälsningar  

Malin och Camilla 

 

 

 


