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Sammanfattning 
I skolreformen som kom 1991 stod det att kommunerna skulle erbjuda sexåringarna plats i 

sexårsverksamhet i skolans lokaler i mån av plats. I kommunen som denna studie genomförts 

bereddes plats i skolan för sexårsverksamheten 1993. Innan dess tillhörde sexåringarna 

daghem eller deltidsgrupper. Daghem var det som idag heter förskola och där barnen vistades 

medan föräldrarna arbetade eller studerade. Deltidsgrupp innebar att sexåringarna fick gå tre 

timmar om dagen i den verksamhet som i folkmun kallades ”lekis”. 

 

Tidigare forskning visar att lek och lärande är oskiljaktiga i barns utveckling eftersom barn 

erhåller en mängd olika kunskaper genom leken. Genom leken får barnet möta andras 

perspektiv och i och med detta utvecklar de en förståelse för andra barns olikheter.  

 

I denna undersökning har syftet varit att undersöka förskollärarnas förhållningssätt till 

sexåringarnas fria lek i förskoleklass. Får den fria leken lika mycket utrymme idag som när 

sexåringarna gick på daghem? Den metod som använts för att få fram resultatet utgick från en 

kvalitativ undersökning där intervjuer med fem pedagoger genomfördes. Informanterna har 

även redogjort för deras förhållningssätt gentemot den fria leken idag och hur de förhöll sig 

till den fria leken innan sexåringarna kom in i skolans lokaler.  

 

Studien grundar sig på Knutsdotter Olofssons teorier om lek. Den viktigaste synen 

Knutsdotter Olofsson har är att leken ses som frivillig, spontan och lustfylld. Det finns inga 

begränsningar vad barn kan lära sig genom lek, i leken bearbetar barnen vad de är med om i 

verkligheten och får då genom leken insikt om de känslor som de kommer i kontakt med vid 

olika vardagliga händelser. Genom att leka rollekar får barnen en ökad social kompetens.  

 

Resultatet visar att alla informanter var eniga om att sexåringarna har, sedan inträdet i skolans 

lokaler 1993, fått mindre utrymme för den fria leken samt att verksamheten innehåller flera 

lärarledda aktiviteter. 
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Inledning  

Hur förhåller sig förskollärarna till den fria leken? Är leken i förskoleklassen verkligen fri och 

hur mycket utrymme får den i verksamheten? 

Under vår utbildning har vi läst om, och sett i praktiken, att leken har en väsentlig betydelse 

för barnens utveckling och inlärning, framförallt den fria leken (Pramling Samuelsson och 

Asplund Carlsson 2003). För oss innebär ”fri lek” att barnen får leka vad de vill inom vissa 

ramar, med det menar vi att barnen naturligtvis inte kan göra precis vad de vill, såsom att leka 

med knivar, lämna skolområdet eller förstöra egendom och saker. Varje skola har regler som 

måste följas av både elever och personal. Vidare anser vi att fri lek innebär att barnen får leka 

med vem de vill, med vad de vill och utan tidspress. Med tidspress menar vi att leken avbryts 

av andra schemalagda och styrda aktiviteter. Vårt antagande är att barnens utrymme till fri lek 

har minskat i och med att sexåringarna flyttade in i skolans lokaler 1993. 

 Efter att den nya skolreformen, (SOU 1991:94) som grundade sig på ”flexibel skolstart” kom 

1991 skulle sexåringarna tillhöra sexårsverksamheten som var en skolförberedande 

verksamhet och gå under grundskolans läroplan Lpo94. Det var upp till varje kommun att ta 

emot sexåringarna i mån av plats mellan 1991 och 1997, men efter det var kommunerna 

skyldiga att erbjuda plats till sexåringarna (Persson 1993). I kommunen där vi genomfört vår 

studie bereddes sexåringarna plats i sexårsverksamheten 1993 och barnen flyttade då in i 

skolans lokaler. Enligt Skolverkets rapport (1998) blev förskoleklassen, som 

sexårsverksamheten kom att heta, en egen skolform 1998. Innan dess gick sexåringarna på 

daghem eller deltidsgrupp. Syftet med att denna åldersgrupp skulle in i skolans lokaler var att 

förskolepedagogiken – lek- lust-och-lärande, skulle få inflytande och förändra lärarnas 

förhållningssätt i den obligatoriska skolan (Myndigheten för skolutveckling 2006). Blev det 

verkligen så, att leken fick ett större genomslag i den obligatoriska skolan, som sexåringarna 

numera tillhör, eller blev det så att förskoleklassen blev mer inriktad mot skolarbete? Har den 

fria leken lika stort utrymme i förskoleklassen, som när barnen gick på daghem eller 

deltidsgrupp? Detta har vi undersökt i vårt examensarbete med hjälp av intervjuer. 

Disposition 

I bakgrundskapitlet tar vi upp olika författares syn på lek och kortfattad historik om förskola 

samt förskoleklass. Bakgrundskapitlet följs av tidigare forskning om lek och forskning om 

sexåringarnas integration i skolans värld, därefter följer kapitlet om teori där vi redogör för 

Knutsdotter Olofssons teorier om lek. I metodkapitlet tar vi upp hur vi gått tillväga vid 

skrivandet av vår uppsats. I resultatdelen redovisar vi vårt undersökningsresultat. Vi 

analyserar resultatet av vår undersökning mot teorin i vår analysdel. Arbetet avslutas med en 

sammanfattande diskussion av studien samt förslag till ytterligare uppsatser. 
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Syfte  

Syftet med detta arbete är att försöka synliggöra förskollärarnas förhållningssätt till den fria 

leken i förskoleklass, samt undersöka om de anser att den fria leken har fått mer eller mindre 

utrymme sedan sexåringarna kom att flytta in i skolans lokaler. Vi har valt att undersöka detta, 

för att när vi arbetat i förskoleklass har vi sett att barn, enligt vår mening, har för lite utrymme 

till fri lek. 

Frågeställningar 

Frågeställningarna vi utgått från i vår uppsats är: 

 Hur uttrycker förskollärarna sin syn på den fria lekens betydelse för det enskilda 

barnet, barngruppen och den pedagogiska verksamheten? 

 Vilket utrymme får den fria leken i förskoleklassen? 

Avgränsningar 

Vi har i denna uppsats avgränsat oss till att undersöka förskollärarnas förhållningssätt till fri 

lek i förskoleklass. Vi kommer inte att undersöka förhållningssättet hos pedagogerna i 

förskola och skola. I vår undersökning har vi valt att avgränsa oss till att enbart genomföra 

undersökningen i en kommun i Sverige. I teoridelen har vi valt att avgränsa oss till att enbart 

använda oss av Knutsdotter Olofssons teorier om lek. Anledningen till att vi valde 

Knutsdotter Olofsson var för att vi ansåg att hennes teorier om lek stämde överens med 

undersökningens syfte.
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Bakgrund 

I detta kapitel redogör vi olika författares syn på lek och fri lek. Vi ger även en kortfattad 

historisk bakgrund om förskola och förskoleklass. 

Lek 

Det finns olika kriterier på lek såsom att den ska vara spontan, frivillig, och lustfylld. Det som 

ses som viktigt är att leken inte får vara resultatinriktad. Med detta menar Knutsdotter 

Olofsson (2002) att barnen leker av fri vilja därför att de tycker att det är roligt och inte för att 

den ska vara beroende av resultatet.  Även Jancke (1993) belyser vikten av att leken ska vara 

frivillig och att barn spontant och med stor glädje utövar olika lekar. Leken ses som det bästa 

för barnets utveckling. Det kan vara utveckling av deras fantasi, tanke, hänsyn, empati, språk 

och tal. De stärker även sitt självförtroende och lär sig att hantera olika känslor. 

Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2003) belyser att under lek tränar barn också 

koncentration, problemlösning och motorik. Framförallt bidrar leken med stor kunskap inom 

olika områden. Under leken skapar barnen en förståelse för det som sker i samhället och i 

deras vardag. Barnen leker vardagliga händelser exempelvis, affär, skola eller mamma, pappa, 

barn, men de kan även leka traumatiska händelser och genom leken bearbeta det de varit med 

om. I leken tränar barnen sina sociala färdigheter för att i leken måste barnen visa hänsyn och 

komma överens. Även kommunikationen mellan barn utvecklas då de ständigt kommunicerar 

i leken. Barn lär sig när de leker, men de leker inte för att lära sig, med det menas att barnens 

utgångspunkt i en lek inte är ur ett lärandeperspektiv utan mer att se som en frivillig och rolig 

aktivitet. Redan på 1800-talet ansåg Fröbel enligt Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson 

(2003), att leken skapade glädje, tillfredsställelse och frihet. Fröbel uttryckte barnens lek och 

dess frivillighet som ”framtidens hjärteblad” (a.a s 24).  

Persson (1993) belyser att leken alltid bör anses som frivillig, men den kan också bli 

påtvingad och då upphör leken och övergår i stället till att bli arbete eller sysselsättning. Detta 

kan betyda att, barn eller vuxna, bestämmer vilken lek eller roll ett barn blir tilldelad. 

I Sandbergs avhandling (2002) frågar hon sig vad lek är. Med det menar hon att ordet lek är 

svårdefinierat på grund av att leken inte setts som en egen aktivitet utan som en del av barns 

vardag. I sin studie har hon kommit fram till att barnet utvecklas och får nya upplevelser 

genom lek. Barnen blir mer mottagliga för att upptäcka och lära sig nya saker när leken finns 

med.   

Fri lek 

Norén-Björn (1995) har efter en studie för Läromedelsutredningen kommit fram till att den 

fria leken aldrig är fri. Det viktigaste anser hon är tryggheten som pedagogen skapar kring 

barnen, såsom att stödja barnen, finnas till hands och hjälpa dem. Det är även viktigt att 

pedagogerna ser till att miljön bjuder in till lek. I sin studie uppmärksammade hon att många 
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pedagoger har en hög ambitionsnivå för olika styrda aktiviteter, vilket medför att 

förskoledagen splittras upp på bekostnad av den fria leken. Detta innebär att barnen inte 

hinner leka eftersom de hela tiden får vänta, blir avbrutna eller delas in i tvärgrupper. I studien 

visade det sig att barnen ofta tyckte att de inte hade tid att leka, vilket synliggjordes genom ett 

barns citat: 

vi måste skynda oss att leka för sen ska vi ju snart äta frukt och gå ut (Norén-Björn 

1995, s 93). 

Tidigare forskning har visat att leken förknippas med frihet. Att den fria leken är ett viktigt 

begrepp bland förskollärare kan vi tydligt se då många pedagoger skriver in det som en punkt 

i planeringsschemat. Hangaard Rasmussen (1992) har sett att på många institutioner finns ett 

schema över dagens olika aktiviteter uppsatta i tamburen. Johansson och Pramling 

Samuelsson (2006) redovisar i sin studie att förskoleklassens arbete är strukturerat och 

schemalagt. En del av förskoleklassens verksamhet påminner mycket om skolans arbetssätt då 

förskollärarna har en i förväg planerad verksamhet som styr dagens aktiviteter. Pedagogerna 

kallar dessa aktiviteter för matematik, läs- och skrivträning och utöver dessa ämnen så har 

barnen ”fri lek” på sitt schema. Hangaard Rasmussen (1992, s 32) ställer sig frågande till 

varför förskollärare skriver ”fri lek” och ”ute lek” på schemat? Varför skriver de inte bara 

”lek”, är det nödvändigt att lägga till ordet ”fri” framför lekar som sker inomhus men inte 

utomhus? Författaren menar att detta beror på att utelekar oftast inte konkurrerar med 

pedagogernas planerade aktiviteter. På förmiddagarna anses det mer legitimt att bryta barnens 

lek till förmån för den schemalagda verksamheten (Hangaard Rasmussen 1992). 

Förskola 

I Morsing Berglunds (1994) avhandling redovisar hon att i Sverige har vi sedan 1975 en 

allmän förskola, vilket innebär att kommunerna är skyldiga att erbjuda plats i förskolan till det 

år barnet fyller sex år. Under 1980-talet infördes särskilda sexårsgrupper inom daghemmen. 

Detta gjordes för att barnen skulle få träffa jämnåriga och för att de skulle förberedas inför 

skolstarten. De sexåringar som inte gick på daghem, fick möjlighet att gå i deltidsgrupp tre 

timmar om dagen. Anledningen var att även de sexåringar som var hemma skulle få chans att 

förberedas inför skolstarten och träffa jämnåriga barn. 

I Skolverkets rapport från (1998)  framgår det att begreppen daghem och deltidsgrupp upphör 

och från den 1 augusti 1998 går dessa verksamheter under benämningen förskola. I och med 

detta fick förskolan en egen läroplan, Läroplan för förskola (Lpfö98).  

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

främja varje barns utveckling och lärande skall 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 (Lpfö98). 
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Ett av målen som man strävar efter i Lpfö98 är att varje barn utvecklar sin nyfikenhet och sin 

lust samt förmåga att leka och lära. Ett annat mål är att barnen ska utveckla sitt ordförråd och 

sin förmåga att leka med ord. Vidare kan vi läsa i läroplanen för förskolan: 

verksamheten skall ge utrymme för barnens egna planer, fantasi och kreativitet i lek 

och lärande såväl inomhus som utomhus (Lpfö98). 

Förskoleklass 

Mellan 1991 och 1997 bedrev många kommuner i Sverige sexårsverksamheter i skolans 

lokaler för att underlätta övergången från förskola till skola (Johansson och Jancke 1994). I 

Myndigheten för skolutveckling (2006) framgår det att i det offentliga skolväsendet tillkom 

1998 förskoleklassen som en egen skolform, det som tidigare benämnts som 

sexårsverksamhet. Förskoleklassen är en frivillig skolform, men kommunerna är skyldiga att 

erbjuda plats från höstterminen det år barnet fyller sex år. Genom förskoleklassen får barnen 

en naturlig övergång mellan förskola och grundskolan, med det menar de att eleverna vänjer 

sig med skolans lokaler, skolgården och skolmaten (a.a 2006).  

Vidare står att läsa i Myndigheten för skolutveckling (2006), att i och med förskoleklassens 

inträde i skolan kom en reviderad utgåva av skolans läroplan, Läroplan för det obligatoriska 

skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet, (Lpo94), som då också anpassades efter 

sexåringarna. Grundskolan och förskoleklassen styrs av samma läroplan men dock finns en 

skillnad vad gäller de uppsatta målen. För eleverna i grundskolan finns mål att sträva mot och 

mål att uppnå, medan förskoleklasseleverna inte har några uppnåendemål alls. 

Förskoleklassens verksamhet präglas i stället av att sträva mot att eleven utvecklar nyfikenhet 

och ett eget sätt till lust att lära, utveckla tillit till sin egen förmåga och även att känna 

trygghet, visa respekt och hänsyn i samspel med andra. Syftet med att denna åldersgrupp 

skulle in i skolans lokaler var att förskolepedagogiken – lek-lust-och-lärande, skulle få 

inflytande och förändra lärarnas förhållningssätt i den obligatoriska skolan (Myndigheten för 

skolutveckling 2006). 

En av de största skillnaderna i Lpo94 jämfört med Lpfö98 är att barnen benämns olika. I 

skolans läroplan kallas barnen elever medan i förskolans läroplan benämns de fortfarande som 

barn. Den andra stora skillnaden är att i Lpo94 står ordet lek endast med vid två tillfällen, men 

i Lpfö98 grundas läroplanen på lekens betydelse för lärandet. Ett mål som det strävas efter i 

skolans läroplan är att varje elev utvecklar nyfikenhet och lust att lära. 

skapande arbete och lek är väsentliga delar i det aktiva lärandet (Lpo94). 

särskilt under de tidiga skolåren har leken stor betydelse för att eleverna skall tillägna 

sig kunskaper (Lpo94). 
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Tidigare forskning 

I detta avsnitt presenteras tidigare forskning om lek. Vi kommer även att presentera forskning 

om sexåringarnas integration i skolans värld. 

Lek 

Johansson och Pramling Samuelsson (2006) har i sin studie kommit fram till att lek och 

lärande är oskiljaktiga i barns utveckling eftersom barn erhåller en mängd olika kunskaper 

genom leken. Genom leken får barnet möta andras perspektiv och så småningom även förstå 

den andres perspektiv. Med det menas att barn i sin lek med andra vidgar sin syn och får 

erfarenhet av andra barns olikheter. Vidare anser författarna att pedagogen har en väsentlig 

roll, eftersom de kan ge förutsättningar för lek och lärande genom att erbjuda barn material, 

bidra med förslag och utmaningar som fungerar för att uppmuntra för vidare utveckling av 

leken. När pedagogerna är med i leken sänder de ut signaler om att lek är viktigt. 

Även Sandberg (2002) redogör i sin avhandling att lek och lärande hör ihop. Hon anser att lek 

är en form av lärande och menar att barn inspireras till lärande om leken finns med. Genom 

leken knyter barnen sociala kontakter och lär sig att samarbeta med varandra.  Leken har en 

enorm betydelse för barns utveckling, vuxna kan genom att delta i leken bidra till att 

utvecklingen sker på olika sätt. Kunskaperna som de vuxna vill förmedla gör de bäst genom 

lek. Vidare påtalar Sandberg att i lek utvecklas barns tänkande, kreativitet, fantasi, språk och 

samarbete. När barnet leker sker det en ständig process inom barnet. Barnet får nya 

upplevelser i varje lek som den deltar eller medverkar i därför att i varje lek finns det uttalade 

eller outtalade regler. Lek kan ses som en aktivitet som både kan vara synlig eller osynlig, det 

vill säga dagdrömma eller fantisera kan vara en lek.  

I Henckels (1990) avhandling beskriver hon att för att barnen ska få utlopp för deras känslor 

och behov är leken nödvändig. De känslor barnen bearbetar i leken kan vara rädsla, glädje, 

ilska och ömhet. Om barn inte kan ges utlopp för dessa känslor genom lek kan följden bli 

negativa effekter som kan visa sig omedelbart genom ilska eller aggression mot till exempel 

andra barn. I den pedagogiska verksamheten är det därför viktigt att barn får tid och utrymme 

för att leka.   

I Tullgrens (2004) doktorsavhandling framhåller hon vikten av att barnen ska få leka ostört 

vid låtsaslekar utan vuxnas inblandning då de vuxnas krav på ordning hämmar barnens 

spontana lek. Förskolepedagogernas närvaro är dock viktig då de ska ge tidsutrymme och stöd 

samt tillhandahålla material. Det viktiga är att pedagogerna inte stör leken.  

Forskning om sexåringarnas integration i skolans värld 

I rapporten Förskola och skola – om två skilda traditioner och om visionen om en mötesplats 

beskriver Dahlberg och Lenz Taguchi (1994) synen på ”barnet som natur” respektive ”barnet 

som kultur- och kunskapsåterskapare”. Begreppet ”barnet som natur” innebär att barnet ska ha 
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frihet att uttrycka sig själv och sina känslor och tankar och i och med denna frihet framträder 

barnets personlighet. Vidare redovisas ”här och nu perspektivet” och det handlar om barnets 

skapande just för stunden på ett roligt och lustfyllt sätt. Författarna belyser vikten av den fria 

leken och det fria skapandet och det ska ligga som grund i svenska förskolor. Helhetssynen på 

barnet är en annan viktig grund i förskolan. Med det menas att förskolan ser till hela barnet 

och att allt som sker i verksamheten är av lika stor vikt, såsom lek, omvårdnad, hygien och 

matsituationer och så vidare. I likhet med förskolans helhetssyn på barnet har skolan också ett 

ansvar för hela barnet men det ger sig uttryck på ett annat sätt genom att skolans verksamhet 

är ämnescentrerad och framtidsinriktad. Att skolbarnet ses som ett synligare barn än 

förskolebarnet hänger samman med att skolan har mål att uppnå vad gäller utvärderingsbar 

kunskap. Det här kallas för ämnescentrering vilket innebär att det blir synligt vad som ska 

göras och hur det ska ske till skillnad mot förskolan. Även vad som är rätt och fel blir då 

tydligare i skolan än i förskolan. En stor förändring för barnet som går från förskola till skola 

är att i förskolan får barnet själv i stor utsträckning välja innehåll och uttrycksform i sin 

dagliga verksamhet. I skolan däremot är ämnena redan förutbestämda och uppdelade av 

lärarna. Med detta menar Dahlberg och Lenz Taguchi (1994) att barnet ses som en ”kultur- 

och kunskapsåterskapare”.  

Folke-Fichtelius (2008) redovisar i sin avhandling att när sexåringarna kom att tillhöra skolan 

reviderades den befintliga läroplanen för grundskolan, Lpo94. I den reviderade utgåvan har 

termen lek lagts till för att läroplanen även ska passa de tidiga skolåren och vara en väsentlig 

del i lärandet. 

De tidigare skrivningarna om den spontana och den ”fria” leken som ett centralt 

innehåll i förskolans verksamhet markerade således en gräns mot skolans mer styrda 

innehåll, medan lek i betydelsen ”redskap för barns lärande” markerar ett närmande 

till skolan (Folke-Fichtelius 2008, sidan 80). 

Vidare i Folke-Fichtelius (2008) avhandling framgår det att förskoleklassens uppgift är att 

förbereda barnen inför skolan. Även Davidsson (2002) redogör i sin avhandling för att det 

främsta syftet med att sexåringarna skulle tillhöra skolan var att underlätta barnets övergång 

inför skolstarten. 

I Haugs avhandling (1992) har han undersökt Norges försöksprogram, (1986-1990), för hur 

sexåringar integreras i skolans värld. Försöksprogrammet innebar en kombinerad modell av 

förskolan och skolan, vilket kan liknas med vår förskoleklass. Syftet med att sexåringarna 

skulle in i skolan var att underlätta övergången från förskola till skola. Resultatet som Haug 

kom fram till, var att om undervisningen för sexåringarna bedrevs i förskolan anpassades den 

efter förskolans verksamhet och traditioner. Om undervisningen för sexåringarna däremot 

bedrevs i skolan blev den i stor utsträckning influerad av skolans traditioner och arbetssätt. 

Enligt Morsing Berglund (1994) är fantasi och skapande av väsentlig betydelse i 

sexåringarnas lek, därför är det viktigt att leken får utrymme i sexårsverksamheten. Det är 

viktigt att barnen får röra på sig i sexårsverksamheten, vilket barnen ofta får genom lek. I den 

här åldern växer barnen mycket och deras ben och armar blir längre vilket kan medföra att de 
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får svårt att kontrollera sina kroppsrörelser, de känner oro i kroppen och har ett stort behov av 

att få röra på sig. Genom leken övar barnen även upp sin motorik vilket leder till att barnen 

lättare kan hantera sina kroppsrörelser. Sexåringarna, som barn i alla åldrar, har ett stort behov 

av att leka och utforska sin omvärld för att förstå den (a.a). 
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Teorier 

I detta kapitel kommer vi att redogöra för kommunikationsperspektiv på lek utifrån 

Knutsdotter Olofssons teorier och forskningsresultat om lek.  

Kommunikationsperspektiv på lek 

Birgitta Knutsdotter Olofsson är utbildad barnpsykolog, docent och forskare inom psykologi. 

Hennes teorier grundar sig på tidigare forskare bland annat, Bateson, Garvey och Winnicott. 

Hon har genomfört empiriska studier där hon prövat dessa lekforskares teorier och utifrån 

dessa studier kommit fram till egna teorier om lek. 

Knutsdotter Olofsson (2002) har i sin forskning kommit fram till att det viktigaste med leken 

är att den är frivillig, spontan, rolig och ett sätt att hantera verkligheten. Hon anser också att 

leken inte är ett beteende utan ett förhållningssätt hos barnet. Med detta menar hon att barnet 

själv bestämmer när det leker eller inte. Leken ska ses som frivillig, vi kan inte tvinga ett barn 

till lek, då blir det att jämföra med ett arbete eller sysselsättning. Men om ett barn vill kan det 

omvandla ett påtvingat arbete till en lek. Exempelvis vid dukning kan barnet i stället leka att 

de jobbar på restaurang. Vidare i sin forskning har hon kommit fram till att förutsättningar till 

lek är medfödda men hon menar att vi måste locka fram och lära in leksignalerna. Hon anser 

också att barn genom lek kan bearbeta händelser och känslor. En annan aspekt i hennes syn på 

lek, är att trygghet och möjlighet till ostördhet är ett viktigt inslag i barnens lek. Knutsdotter 

Olofssons forskning visar att leken i sig är det viktiga för barnen. Detta visar sig tydligt i 

konstruktionslek, till exempel bygga torn av klossar, där det viktigaste är själva byggandet 

och inte resultatet. Barnen raserar ofta sina byggen för att sedan börja om på nytt. Detta 

påvisar att lusten till att leka är det som driver barnet och inte behovet av att behöva prestera. 

Leken är det som är själva belöningen. 

Det finns inga begränsningar vad barn kan lära sig genom lek, i leken bearbetar barnen vad de 

är med om i verkligheten och får då genom leken insikt om de känslor som de kommer i 

kontakt med vid olika vardagliga händelser. Genom att leka rollekar får barnen en ökad social 

kompetens. I en låtsaslek spelar barnet en roll och genom den rollen kan barnet se saker ur 

olika perspektiv, det kan vara att förstå hur andra upplever saker men även att förstärka sin 

egen identitet. De övar även sin empatiförmåga genom rollekar därför att det blir tydligt för 

barnet att förstå hur andra kan känna sig i vissa situationer. I rollek lär sig barnet att samarbeta 

och även att öva upp sin koncentrationsförmåga, vilket kan visa sig som att barnet helt går in i 

leken med entusiasm och inlevelseförmåga (Knutsdotter Olofsson 2002). 

I Knutsdotter Olofssons (2002) forskning har hon kommit fram till att när de vuxna är med i 

leken lär sig barnen grunderna för social samvaro, turtagande, regler, samtycke och 

ömsesidighet. Barnens lek utvecklas och varieras om det finns vuxna med som är engagerade, 

lekfulla och som introducerar olika lekformer. En av de viktigaste rollerna som en pedagog 

har i sitt förhållningssätt till barnen är att uppmuntra dem till lek. Det är viktigt att vi vuxna är 
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aktiva och deltagande i barnens lek, men på deras villkor och utan att styra och dominera 

(Knutsdotter Olofsson 1993 & 1996). Barn har även behov av att leka själva, då räcker det att 

pedagogen finns i bakgrunden som trygghet. Pedagogen bör också vara tillgänglig om leken 

skulle spåra ur. Vidare belyser hon problematiken med att många pedagoger tvekar inför att 

delta i den fria leken, därför att de anser att den fria leken ska vara fri även från 

vuxeninblandning. Detta medför att många pedagoger intar en passiv roll när det gäller att 

leka med barnen och det kan få till följd att barnen missar de viktiga grunderna i det sociala 

samspelet.   

Centrala begrepp 

Följande centrala begrepp i Knutsdotter Olofssons lekforskning kommer att ligga som grund 

när vi analyserar vår resultatdel. 

”Som–om” 

En definition Knutsdotter Olofsson (2002) använder sig av är ”som-om”, med det menar hon 

att det barnet gör på lek inte görs på riktigt. Det synliggör hon genom att beskriva att när ett 

barn gungar så är det inte en lek utan en aktivitet. Aktiviteten övergår till lek först när barnet 

leker med föremålet, i det här fallet gungan, och inte gungar utan i själva verket leker att det 

flyger. Ett annat exempel på det kan vara: om ett barn drar en sten genom sanden och låtsas 

att den är en bil. ”Som-om” definitionen anser Knutsdotter Olofsson som en av de viktigaste 

aspekterna på lek eftersom lek är på låtsas och inte på riktigt. ”Som-om” signalen är unik 

eftersom det är den enda signal som utmärker lek. 

Metakommunikativa signaler 

Knutsdotter Olofsson (1992) beskriver Batesons metakommunikativa signal, ”detta är lek”, 

som en signal som talar om skillnaden mellan lek och vad som inte är lek och att det som sker 

i lek inte alltid är vad det ser ut att vara. Exempelvis, ett barn tvättar en bil, är den smutsig i 

verkligheten eller leker barnet att bilen är smutsig? Enligt Batesons metakommunikativa 

signal ”detta är lek” så kan inte många aktiviteter som sker på förskolan och förskoleklass 

definieras som lek till exempel göra pärlplattor, pärlhalsband, lägga pussel, spela spel med 

mera om barnen inte tydligt visar att ”detta är lek”. Barnen signalerar att ”detta är lek” genom 

att använda materialet på ett fantasifullt sätt och inte på det traditionella viset det vill säga, 

inte trä pärlorna på en tråd utan de leker att exempelvis pärlorna är pengar. Barn kan även 

genom kroppsspråk och blickar signalera att ”detta är lek”. 

Lärandepotential 

Enligt Knutsdotter Olofsson (2002) finns det ingen begränsning i vad barn kan lära sig genom 

lek. I lek lär sig barnet grunderna för social samvaro, de lär sig samspel, respekt för andra och 

att vänta på sin tur. Genom leken kan barn bearbeta känslor, se ur andras perspektiv både 

kognitivt, emotionellt och socialt, detta bidrar till att barnen inte blir egocentriska. Empati, 
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inlevelse och att samarbeta är sådant som barn tränar på genom lek. Enligt Knutsdotter 

Olofsson ökar den språkliga medvetenheten hos barnen när de leker och detta ses som en 

nödvändighet vid läs- och skrivinlärning. I lek med andra barn kan barnen lära sig nya saker 

av varandra och genom leken kan barnet erövra nya kunskaper som de själva inte varit med 

om. Vidare beskriver hon att barn älskar att lära sig saker men inte genom formell 

undervisning, detta bör pedagogerna ta till var på och förmedla nya kunskaper genom lek. 

Den nyvunna kunskapen som barnen erhållit genom leken och inlärningen kan de sedan 

omvandla från teori till praktik. 

Samspel 

När barn leker bearbetar de vad de varit med om i verkligheten. Detta gör de genom 

låtsaslekar och rollekar där de förhåller sig till en roll. När barn gestaltar en annan person ser 

de världen genom dennes perspektiv och får känna på hur det kan vara att vara den personen. 

När barn intar en roll, till exempel en mammaroll, är det inte deras mamma utan en mamma 

barnen gestaltar (Knutsdotter Olofsson 1993). Från cirka fem-sex år börjar barnet kunna inta 

roller som inte nödvändigtvis behöver handla om något de själva varit med om eller har 

kunskap om. Genom att leka rollekar tränas barnens språkutveckling därför att låtsasleken inte 

är något konkret utan barnen behöver kunna förklara för, och komma överens med sina 

kamrater vad leken handlar om. På så sätt blir leken gemensam. Leksamarbetet vid rollekar 

gör att ömsesidigheten och det sociala samspelet bland barnen ökar när barnet kan anpassa sin 

roll efter andra barns idéer. Genom att leka rollekar över barnen sitt samarbete med andra 

barn och även koncentrationsförmågan och barnets fantasi tränas. Enligt Knutsdotter Olofsson 

(2002) blir låtsaslek eller rollek den lek som oftast blir störd. Det är viktigt att låtsasleken får 

ske ostörd då den kräver hög koncentration av barnen när de leker sina roller. Hon belyser 

också vikten av att en vuxen finns i närheten vid dessa lekar då den vuxne tillhandahåller den 

trygghet barn behöver för att kunna leka den sortens lekar. En bra pedagog ska kunna läsa av 

leken och ingripa vid behov, såsom att inget barn far illa eller hamnar utanför, men ibland ska 

pedagogen absolut inte störa eller avbryta leken.   

Knutsdotter Olofsson (2002) belyser vikten av att förskolan bör erbjuda barnen olika rum för 

olika lekar. Med det menar hon, att i en lekhall som oftast innehåller madrasser, rutschkanor 

och kuddar inbjuder till rörelselekar men inte till rollekar. Det beror på att en rollek kräver 

hög koncentration av barnen vilket barnen har svårt att få i en lekhall där leken kan vara vild 

och högljudd. Därför är det viktigt att förskolan erbjuder fler mindre rum eller vrår där barnen 

kan leka ostört. 
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Metod 

I detta avsnitt behandlas de metoder som vi använt vid framställandet av denna uppsats samt 

tillvägagångssättet i vårt arbete. 

Kvalitativ metod 

Inom vetenskapliga synsätt är hermeneutiken ett förhållningssätt där forskningsobjektet 

granskas utifrån forskarens egen förståelse. Förförståelse, intryck, tankar och känslor 

forskaren innehar är inte ett hinder snarare en tillgång när det gäller att förstå och tolka 

forskningsobjektet (Patel och Davidsson 1991). För att undvika att resultatet av 

forskningsobjektet endast återges och tolkas ur vår förförståelse så har vi även sökt efter 

förklaringar som tidigare varit okända för oss (Eriksson och Wiedersheim-Paul 1999). Detta 

gjorde vi genom att ta del av litteratur och tidigare forskning inom ämnesområdet i vår 

undersökning. 

För att bearbeta det insamlade materialet och få svar på våra problemfrågor som vår studie 

utgick ifrån finns det två metoder att utgå från. Dessa metoder är kvantitativa respektive 

kvalitativa metoder. Den kvantitativa metoden används för att omvandla det insamlade 

materialet till siffror och statistik för att sedan analysera dessa. Med kvalitativ metod avses 

undersökningar där fokusen läggs på ord inte siffror. Det som är avgörande för vilken metod 

som används vid en undersökning är vad syftet med undersökningen är samt hur 

problemfrågan är konstruerad (Bryman 2002).  

Vi har valt att tillämpa ett hermeneutiskt förhållningssätt vid framställandet av uppsatsen då vi 

valt att göra en kvalitativ undersökning, där vi sökt efter att få en ökad förståelse för de 

inblandade aktörernas uppfattning om fri lek i förskoleklass. Utifrån vår förförståelse av 

undersökningsområdet konstruerade vi frågor och problemställningar som vi ville få svar på. 

Frågorna kom att ligga som grund när vi läste litteratur och tidigare forskning inom 

ämnesområdet. Innan vi genomförde vår empiriska undersökning valde vi att inte specificera 

teorin inom vårt ämnesområde. Detta gjorde vi för att minimera riskerna med att dra för 

snabba slutsatser av de intervjusvar vi fick fram. Bearbetning av teori innan en empirisk 

undersökning genomförs kan, enligt Bryman (1997) försvåra forskarens öppenhet för 

oväntade aspekter som kan uppkomma vid intervjutillfället. Även möjligheten att se 

frågeställningarna ur aktörens perspektiv minskar då teorin bearbetas innan intervjun 

genomförs. 

Urval och genomförande 

Vi har valt att utgå från fyra förskollärare och en fritidspedagog som är, eller har varit 

verksamma i förskoleklass och deras förhållningssätt till den fria leken i förskoleklass över tid 

i vår resultatdel. Att vi valde fem informanter berodde på att vi ansåg att det var ett lämpligt 

antal att hantera i resultat- och analyshanteringen. Färre informanter, anser vi, hade inte givit 
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oss ett tillförlitligt resultat. Ett större antal informanter hade inneburit ett mer omfattande och 

tidskrävande arbete.  

För att erhålla svaren på våra problem- och intervjufrågor genomförde vi intervjuer med dessa 

personer. Vår ursprungliga tanke var att utöver intervjuerna även genomföra observationer i 

de förskoleklasser där informanterna arbetar. Efter rekommendationer från informanterna 

valde vi att avstå från att observera, då det enligt informanterna skulle ge en skev bild av 

förskoleklassverksamheten. Detta med anledning av att vi genomförde vår studie i direkt 

anslutning till att nya förskoleklasser bildades vid terminsstart. När nya förskoleklasser bildas 

är många barn nya för varandra, skolans lokaler och pedagogerna är också nytt för barnen. 

Därför brukar våra informanter ägna de första månaderna åt att få barnen att känna trygghet i 

den nya gruppen, vilket gör att de inte följer någon schemalagd verksamhet under den tiden. I 

och med detta ansåg informanterna att en observation vid läsårets början inte skulle ge oss en 

rättvis bild på hur verksamheten är upplagd och det som skulle kunna vara relevant för vår 

studie. Vi respekterade deras rekommendationer och valde att avstå från att göra 

observationer, och eftersom vår tid till uppsatsskrivande var begränsad så fanns inte möjlighet 

att genomföra observationerna vid ett senare tillfälle. 

Intervjumetod 

Vi har valt att använda oss utav intervjuer i vår undersökning. Enligt Häger (2001) görs det en 

skillnad i intervjumetodiken mellan öppna och slutna intervjuer. Slutna frågor kräver oftast 

bara en bekräftelse eller en förnekelse av ett påstående, det räcker med ett ja eller ett nej. 

Medan öppna frågor kräver förklaringar och ger informanten fria svarsmöjligheter. Vi valde 

att ställa öppna frågor till våra informanter då vi ville ha så utförliga svar som möjligt. Enligt 

Jensen (1995) finns det flera tillvägagångssätt att genomföra öppna intervjuer men de brukar 

delas upp i två huvudtyper: den kreativa och den försiktiga intervjun. Vi har genomfört en 

försiktig intervju, vilket inneburit att vi inte försökt påverka informanten genom att till 

exempel ställa ledande frågor för att få svar som passar vår undersökning.  

Vi formulerade frågor utifrån vårt problemområde. Vi informerade informanterna, innan 

intervjun genomfördes, syftet med vår undersökning samt deras medverkan. Vi informerade 

även hur informationen kommer att användas och vart den kommer att publiceras. Se bilaga 1. 

Då informanternas uttalande är personliga åsikter och erfarenheter valde vi att inte publicera 

deras namn utan använder oss utav fingerade namn. 

Primärdata och sekundärdata 

Enligt Bryman (2002) kan man använda sig av både primärdata samt sekundärdata när 

information samlas till en studie. Primärdata avser den data som undersökaren själv samlar in 

för sitt arbete, sekundärdata är redan befintlig data. Vi har fått våra primärdata genom 

intervjuer. Sekundärdatan har vi dels erhållit från litteratur, tidigare forskning samt offentliga 

tryck om fri lek i förskoleklass. Vi har även erhållit sekundärdata genom att informanterna 
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berättade om sitt förhållningssätt till den fria leken innan sexåringarna trädde in i skolans 

lokaler. För att kunna analysera resultatet gentemot teorin valde vi att använda oss av både 

primärdata och sekundärdata. 

Bearbetning av data och abduktiv ansats 

Vid en vetenskaplig uppsats ska undersökaren relatera verklighet och teori till varandra. Fejes 

och Thornberg (2009) beskriver tre tillvägagångssätt: deduktion, induktion eller abduktion. 

Deduktiv ansats innebär att forskaren utifrån befintlig data kommer med hypoteser som sedan 

empiriskt prövas. Med induktiv ansats menas att slutsatserna grundar sig på empiriska data. 

Den abduktiva ansatsen, även kallad ”den gyllene medelvägen”, ger möjlighet att växla 

mellan teori och empiri samt utveckla nya teorier. Vi har valt att använda oss av den 

abduktiva ansatsen i vår uppsats då vi undersöker resultatet växlande med teorin för att 

utveckla en slutsats. 

Validitet och reliabilitet 

När en undersökning genomförs samlas det in en mängd olika information. För att denna 

information ska kunna användas, för det ursprungliga syftet, måste dess validitet vara 

godtagbar. Med detta menas att det material som undersökaren har kommit över är relevant 

för problem och ämnesområdet som undersökaren avser att utreda. Med andra ord kan 

validitet definieras som ett mätinstrument som mäter det som ska mätas (Stukát 2005). För att 

en undersökning ska få en hög validitet måste studiens syfte framträda på ett klart och tydligt 

sätt så att det som undersöks är det som var avsett att undersöka. Studien som vi genomfört 

anser vi är av relativt hög validitet. Vid genomförandet av undersökningen har vi utgått från 

olika pedagogers förhållningssätt till den fria leken för sexåringar före och efter inträdet i 

skolans lokaler. 

Undersökningens tillförlitlighet kallas för reliabilitet. Med detta menas hur en metod, till 

exempel en intervju, ska ge tillförlitliga svar. En undersökning ska kunna bedrivas av olika 

forskare och vid skilda tillfällen, men med samma typ av instrument, och ändå kunna få 

snarlika svar (Eriksson och Wiedersheim-Paul 1999). 

Den kvalitativa metoden är till skillnad från den kvantitativa mer känslig för 

tillförlitlighetsproblem. Vid genomförande av en kvantitativ undersökning används 

datainsamling som ofta ger hög tillförlitlighet, den kvalitativa metoden kan variera i 

reliabilitet utifrån hur frågorna konstruerats och svaren tolkats vid genomförandet av intervjun 

(Jensen 1995). 

Olika metoder kan användas för att en intervju ska få hög reliabilitet och tillförlitlighet. För 

att en intervju ska få en hög reliabilitet är det av stor vikt att undersökaren har förmågan att 

kunna bedöma frågorna och svaren, det är även viktigt att intervjuaren har en stor kunskap 

och erfarenhet vid genomförande av intervjuer. Om undersökaren inte besitter dessa 

egenskaper kan andra metoder användas för att få en hög tillförlitlighet, såsom inspelning vid 
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intervjun eller att en utomstående person finns närvarande och antecknar intervjusvaren (Patel 

och Davidsson 1991).  

Vid genomförande av våra intervjuer spelade vi in intervjuerna för att få en så hög reliabilitet 

som möjligt. Detta gjorde vi för att kunna lyssna på svaren flera gånger och för att försäkra 

oss om att vi uppfattat informanten rätt och fått med all information. Detta gav oss möjlighet 

att koncentrera oss på informanten och dennes svar, eftersom vi inte behövde skriva ner allt 

som sades. Vid en intervju med ljudupptagning kan enligt Patel och Davidsson (1991)  det 

ibland ha en negativ påverkan på intervjun eftersom spontaniteten i intervjun kan påverkas då 

informanterna känner en ökad press att ge förnuftiga och logiska svar.  

Etiskt förhållningssätt 

I Stukát (2005) nämns vikten av att skydda informanternas identitet, om inte annat 

överenskommits. Därför har vi använt oss av fingerade namn på pedagogerna, vi har heller 

inte benämnt skolorna vid namn eller i vilken kommun vi genomfört vår undersökning. Enligt 

Vetenskapsrådets Forskningsetiska principer finns det fyra allmänna krav på individskydd vid 

forskning. Dessa är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. Innan vi genomförde vår undersökning så utformade vi ett intyg, enligt 

Vetenskapsrådets Forskningsetiska principer, där informanterna fick underteckna och medge 

sitt deltagande i studien. Vi informerade informanterna om undersökningens syfte samt var 

arbetet kommer att publiceras. Vidare informerade vi även om att det enbart är vi som 

kommer att ta del av det inspelade materialet, samt att efter transkriberingen kommer 

materialet att arkiveras och förstöras enligt Högskolan i Gävles gällande regler Se bilaga 2. 
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Resultat 

I detta kapitel redogör vi för de intervjusvar som vi erhållit när vi genomfört intervjuer med 

fyra förskollärare samt en fritidspedagog som arbetar i förskoleklass. Vi använder oss av 

fingerade namn enligt Stukát (2005). 

Intervju 

Frågorna vi valde att ställa till våra informanter handlar om deras syn på fri och ofri lek samt 

vilken betydelse lek har för det enskilda barnet, barngruppen och den pedagogiska 

verksamheten. Informanterna har även fått redogöra för deras förhållnings- och arbetssätt 

gentemot den fria leken före och efter det att sexåringarna flyttade in i skolans lokaler. Se 

bilaga 3. 

Lena 

Lena är en förskollärare som nu arbetar i förskoleklass, före 1993 arbetade hon med 

sexåringar på daghem. 

Lena anser att fri lek är när barnen själva bestämmer vad de vill leka och vilka roller de ska 

ha. För Lena blir den fria leken ofri när barnen blir avbrutna, när hon till exempel säger att de 

ska ha samling, då anser hon att hon bryter den fria leken. Även om hon deltar i en lek och 

tilldelas en roll av barnen anser hon att leken fortfarande är fri eftersom den är på barnens 

villkor. För Lena har den fria leken en stor betydelse för det enskilda barnet och barngruppen 

eftersom i den fria leken bearbetar barnen allt, allting som händer och sker och det som 

barnen upplever. Det kan till exempel bearbeta de tv-spel och dataprogram som de spelar. 

Hon anser också att genom rollekar kan de bearbeta vuxenvärlden. Vidare anser hon att den 

fria leken är jätteviktig för den pedagogiska verksamheten. I den fria leken tränar barnen 

rollspel, givande och tagande och det sociala samspelet. 

Lena tror att hennes förhållningssätt är annorlunda nu mot när hon arbetade på daghem, hur 

hon bemöter barnen och hur hon förhåller sig i olika situationer. Fördelarna med att 

sexåringarna tillhör skolan, som Lena ser det, är att gruppen av jämnåriga barn nu är större 

och då blir den fria leken annorlunda. Att den fria leken ses som annorlunda är att 

sexåringarna nu kan leka med äldre skolbarn och på så vis utvecklas på ett annat sätt än på 

daghemmet där de bara fanns yngre barn. I den förskoleklass där Lena nu arbetar, har de gjort 

ett medvetet val att utgå från förskolepedagogiken vilket ger den fria leken ett större utrymme 

än i skolan där det ställs högre krav på barnen. Det viktigaste för henne är att sexåringarna ska 

känna trygghet i sig själva, lära känna varandra och känna trygghet i skolan samt i den egna 

gruppen. Den tryggheten får de genom den fria leken. Lena säger också att barnen inte har 

kommit till förskoleklassen för att hon ska sätta de i en bänk och säga att nu ska ni lära er läsa. 

Det är den sociala biten som är den viktigaste anser hon. En nackdel som Lena påpekar är att 

det i skolan är brist på lekutrymmen jämfört med daghemmet där hon arbetade men även att 

gården var mer inbjudande till lek. 
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Sara 

Sara är i likhet med Lena förskollärare och har även hon arbetat med sexåringar i 

daghemsverksamhet fram till 1993. Därefter har hon arbetat i sexårsverksamhet och nu i 

förskoleklass. 

För Sara är fri lek när vuxna inte är inne och styr så mycket samt en lek som inte leds av 

vuxna. När hon säger till barnen att det är fri lek då vet barnen att de får välja själva vad de 

vill göra. Hon berättar att när de har samling brukar hon avsluta med att hon säger 

exempelvis: alla barn som vill leka i legorummet, får gå nu. Vidare säger hon: alla som vill 

vara i dockvrån kan gå nu. Detta gör Sara för att inget barn ska bli utanför eller säga att de 

inte har något att göra. Hon anser att detta går under begreppet fri lek eftersom barnen väljer 

själva vad de vill leka, men dock måste barnen bestämma sig innan samlingen är slut. I den 

förskoleklass där hon arbetar, varvar de lärarledda aktiviteter med fri lek. 

Med fri lek i detta avseende menar hon att barnen får välja själva vad de vill leka, fast ibland 

måste pedagogerna gå in och styra så att allting går rätt till. För Sara blir den fria leken ofri då 

en vuxen går in och styr eller har en lärarledd lek. En lärarledd lek är mera bunden än en fri 

lek, eftersom pedagogerna alltid har ett syfte med en lärarledd lek. Utgången av den 

lärarledda leken kan enligt Sara bli något helt annat än hennes ursprungliga tanke eftersom 

barnen kan börja leka något annat som de spinner vidare på. Därför anser Sara att en lärarledd 

lek inte är helt ofri då barnen ändå har möjlighet till att påverka leken. 

Vidare anser Sara att den fria leken har en stor betydelse för det enskilda barnet och på 

barngruppen. Enligt hennes sätt att se på fri lek är det under den tiden som barnen lär känna 

varandra, prova på olika roller vilka kan vara att träna på ledarroller och ta mer respektive 

mindre plats i en grupp. Konstruktionslekar som att bygga något, att rita, spela spel och lägga 

pussel ser Sara också som fri lek för där lär sig barnen bland annat turtagning, regler, hänsyn 

till varandra och samspel med andra. Konflikthantering är också något som hon tycker att 

barnen lär sig vid sådana aktiviteter. I den pedagogiska verksamheten anser Sara att det måste 

finnas lärarledda delar och inte bara fri lek eftersom det under förskoleklassåret finns saker 

som pedagogerna vill förmedla och få barnen att lära sig. Det kan vara ljud och fonetik och så 

jobbar de med matematik. De har diskussioner och pratar mycket om vad som har hänt runt 

barnen, men även sådant som händer ute i samhället. Pedagogerna pratar också mycket med 

barnen om hur de ska vara en bra kompis, hur de ska vara mot varandra och även hur de ska 

förhålla sig till natur och miljö. 

Sara berättar om de skillnader hon ser med att sexåringarna tillhör skolan i stället för daghem 

då hon tycker sig se en fara med att vara i skolan för det blir väldigt mycket lärarledda bitar. 

Det har blivit mindre lek för sexåringarna nu än när hon arbetade på daghem. På daghemmet 

anordnades sexårsträffar två gånger i veckan, då pedagogerna lagt upp en planering för vad de 

skulle gå igenom med sexåringarna. På den tiden arbetade de inte alls med ljud och fonetik 

men nu jobbar de med det varje dag i någon form. Sara tycker att det har blivit mycket mer 

skola än det var för arton år sedan. Idag har förskoleklassen schemalagd idrott, matematik och 

svenska med vilka de arbetar två till tre arbetspass i veckan. I den förskoleklass där Sara 
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arbetar har de gjort upp egna mål att sträva mot i förskoleklassen och som de gärna ser att 

varje barn uppnår. Dessa mål innefattar bland annat att barnen ska jobba med fonetik och 

ljudning, lära känna varandra och bli trygga i skolan. Sara betonar att det har blivit en stor 

skillnad att arbeta med sexåringar eftersom hennes förhållningssätt har blivit mer inriktat mot 

skolarbete nu än när hon arbetade på daghem. Nu väver hon in lärandet i leken på ett 

medvetet sätt, medan när hon arbetade på daghem då lekte hon lekar för att det var roligt och 

barnen skulle få en bra sammanhållning. Men nu gör hon om leken så att hon kan få in 

lärande i den på något sätt. Hon anser också att förskollärarna är mer låsta nu i skolmiljön 

eftersom de är låsta av raster och att vara rastvakt. Som det ser ut idag, så avbryter de den fria 

leken för att vara rastvakter då lågstadiet har sina raster. Däremot behöver sexåringarna inte 

avbryta uteleken i och med att det ringer in för de äldre barnen, utan kan stanna kvar ute och 

leka med en pedagog. En stor nackdel, som Sara ser det, är att de får rätta sin verksamhet efter 

skolans schema och inte tvärtom som det var när hon arbetade på daghem.  

Eva 

Även Eva är förskollärare och är verksam i förskoleklass. Innan 1993 arbetade hon med 

sexåringar på daghem. 

När barnen själva får välja fritt bland material, form och lek är det fri lek anser Eva. Men hon 

betonar vikten av att vuxna måste finnas med i bakgrunden för att övervaka den fria leken, för 

de kan inte släppa allting fritt. Hon anser att den fria leken upphör när de har styrda aktiviteter 

eller när de avbryter leken för att de till exempel ska äta eller ha lärarledda aktiviteter. Den 

fria leken har stor påverkan på det enskilda barnet och barngruppen, därför att i den fria leken 

utvecklar barnet sina sociala färdigheter såsom turtagning, samspel och respektera varandra 

med mera. För Eva har den fria leken stor betydelse för den pedagogiska verksamheten för att 

i den fria leken övar barnen själva på det sociala samspelet utan att pedagogerna behöver lära 

dem det. Eva anser att när barnen själva tränat på de sociala bitarna blir det lättare för barnen 

att sitta still i samling och lyssna på varandra och vänta på sin tur. För när barnen har haft fri 

lek och tränat på det sociala samspelet har de bättre färdigheter när de kommer till styrd 

verksamhet, när de sedan börjar skolan eller då barnen har arbetspass i förskoleklassen. Det 

här är under förutsättning att den fria leken fungerar, att det inte förekommer djungelns lag 

eller att någon far illa. Det är pedagogernas ansvar att se till att så inte är fallet enligt Eva.  

Vidare menar Eva att förskoleklassen får anpassa sig efter skolan, men hon betonar att 

förskollärarna på skolan där hon arbetar hela tiden har i åtanke att de arbetar med sexåringar 

och att de behöver mer förskolemetodik. 

Självklart går det inte att sticka under stolen med att förskoleklassen har mindre 

utrymme för lek och jobbar mer skolinriktat  (Eva, förskollärare). 

När Eva arbetade på daghem träffade hon sexårsgruppen två gånger i veckan, så det är klart 

att det blir mer arbetspass för sexåringarna nu eftersom de har arbetspass varje dag i 

förskoleklassen. 
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Omedvetet tänker jag mer i skolans banor nu, så mitt arbets- och förhållningssätt har 

blivit mer skolinriktat, jag förhåller mig mer skolmässigt. På vårterminen får 

sexåringarna knappt något utrymme alls för fri lek, för då styr vi upp det mer i 

förskoleklassen för att förbereda barnen inför årskurs 1. Vi som arbetar här har 

diskuterat detta mycket och tycker att detta är bra eftersom så blir det sedan i skolan 

(Eva, förskollärare). 

Eva tillägger att det har blivit mindre lek för sexåringarna men hon anser ändå att barnen får 

tid till fri lek eftersom de kan leka hela eftermiddagen på fritids. 

Karin  

Karin är förskollärare och den enda av våra informanter som före 1993 arbetade i 

deltidsgrupp även kallat ”lekis”, numera är hon verksam på fritidshem men hon har under 

många år arbetat i förskoleklass. 

Fri lek för Karin är ett begrepp som hon använder när barnen ska leka själva. Hon anser att 

den fria leken upphör då de har styrda aktiviteter eller då pedagogerna avbryter för att de ska 

äta eller ha lärarledda aktiviteter. Enligt Karin har den fria leken stor betydelse och påverkan 

på det enskilda barnet och barngruppen, för att det är i den fria leken barnen verkligen lär sig 

ta hänsyn, turtagande, vilken status de har i gruppen, med andra ord de sociala färdigheterna. 

Vidare anser Karin att den fria leken är väsentlig för den pedagogiska verksamheten för om 

pedagogerna är med i barns fria lek får de lära känna barnet mer ingående. Hon anser att 

pedagogerna skulle kunna använda leken mycket mer i pedagogiskt syfte, vilket hon gjorde 

under 80-talet då hon var inspirerad av Knutsdotter Olofssons syn på lek. Då var hon med i 

barnens lek, men hon anser sig ha tappat den biten i och med sexåringarnas flytt in i skolan. 

Anledningen till detta, enligt Karin, är att hon anser sig hela tiden bli avbruten av något som 

händer på exempelvis skolgården eller att telefonen ringer. Hon anser också att det oftast är i 

utelek pedagogerna är delaktiga. När hon arbetade i deltidsgrupp då hade hon bara sin 

deltidsgrupp att ansvara för när de var ute på gården, men efter inträdet i skolan så har 

pedagogerna ansvar för så många fler barn. En annan skillnad från när hon arbetade i 

deltidsgrupp är att då hade de mer lekvänliga lokaler, det fanns fler rum och vrår som de 

kunde inreda och därmed inbjuda till olika sorters lek. 

Personligen tycker jag att förskoleklassen har blivit skolfixerad och att det har 

eskalerat med tiden och kravet på förskolläraren har ökat  (Karin, förskollärare). 

Hon berättar vidare om fler skillnader, såsom att förskollärare numera ska skriva personliga 

utvecklingsplaner för barnen som förut endast ingick i grundskollärarens uppgifter. Däremot 

tycker hon inte att leken har fått mindre tidsutrymme i förskoleklassen än på 

deltidsverksamheten, däremot har lokalutrymmet minskat. Hon berättar att verksamheten i 

deltidsgruppen var upplagd på snarlika sätt som förskoleklassens. De började dagen med en 

samling följt av ett arbetspass sedan tid för fri lek och avslutningsvis en återsamling. 
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Gun 

Gun är till skillnad mot de andra informanterna inte förskollärare utan fritidspedagog. Hon 

har dock varit verksam i förskoleklass de senaste sex åren, innan dess arbetade hon på 

fritidshem. 

För Gun är fri lek när barnen själva väljer vad de ska göra. Enligt henne är all styrd 

verksamhet inte fri lek. Om pedagogerna styr och säger att de ska gå till gymnastiksalen så 

uppfattar barnen att det är fri lek fast pedagogerna anser att det är idrott.  Gun menar också att 

man kan styra leken utifrån de rum som finns att tillgå. En dockvrå till exempel, innehåller för 

det mesta dockor och köksutrustning vilket genast styr barnen till att leka lekar där det ingår 

dessa saker. Men om det finns mer saker i ett rum så finns också fler möjligheter att välja 

andra typer av lekar, och på så sätt blir leken mindre styrd. Hon menar också att fri lek inte är 

fri om det inte finns utrymme för den leken, exempelvis om barnen vill bygga en koja men det 

finns inte plats för det, då är ju inte leken fri. Ofri lek för Gun är, när den vuxne bestämmer 

och det är bara det som gäller. Gun själv deltar nästan aldrig i barns lek då hon anser sig 

omedvetet styra leken eftersom hon inte kan gå ner på en sexårings nivå. 

 Jag tycker inte att pedagogerna ska vara med och leka, för då stör de den fria leken 

(Gun, fritidspedagog). 

Gun belyser den fria lekens betydelse för det enskilda barnet och barngruppen som väldigt 

viktig eftersom det inte finns ett enda barn som leker utan att det har någon anledning till det. 

Barnen leker sin oro, de leker det de ser och det de varit med om för att bearbeta det. Hon 

beskriver att vid skolstart leker barnen ofta skola och på så vis bearbetar de alla nya intryck de 

är med om. De använder sig av låtsaslek och rollek, en sådan lek kan till exempel se ut så här: 

ett barn är fröken och resten är elever. De som spelar elever sitter på stenar eller stubbar och 

leker att dessa är stolar, de har löv och pinnar som får vara papper och penna. Ingen lek är 

bara lek utan också en träning på att omvandla teori till praktik. Den fria leken har en enorm 

betydelse för den pedagogiska verksamheten, anser Gun, därför att om barnen inte får tillfälle 

att leka så får de heller inte tillfälle att omvandla teorin till praktiska handlingar. Ett exempel 

kan vara om pedagogerna har pratat om hänsyn med barnen så kan pedagogerna se genom 

barnens fria lek om de verkligen har förstått innebörden av ordet hänsyn. 

Eftersom Gun inte arbetat på daghem eller deltidsgrupp med sexåringar kan hon inte jämföra 

sitt förhållningssätt gentemot den fria leken. Däremot kan hon ge sin syn på hur det är i 

förskoleklass i dag och hur det varit de senaste sex åren. De följer ingen läroplan och de har 

stått emot lärarnas påtryckningar om att införa mer skolarbete i förskoleklassen, därför att 

Gun anser att det inte är meningen att de ska tjuvstarta med skolarbete bland sexåringarna, 

utan det får de lära sig i skolan sedan. Hon är också väldigt mån om att förskolepedagogiken, 

grundad på mycket lek, ska få finnas kvar bland sexåringarna. 
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Analys 

I detta kapitel analyserar och tolkar vi intervjuerna. Vi använder oss av Knutsdotter Olofssons 

teorier och syn på lek och jämför dem med våra informanters syn på lek. Framförallt den fria 

leken och dess betydelse för det enskilda barnet, barngruppen och den pedagogiska 

verksamheten. Vi avslutar analysdelen med informanternas syn på deras förhållningssätt 

gentemot den fria leken för sexåringarna före och efter barnens inträde i skolans lokaler 1993. 

Vad är fri lek och när blir den ofri? 

Fri lek är ett svårdefinierat begrepp. Enligt Knutsdotter Olofsson (2002) är det viktiga med 

leken att den ses som frivillig och spontan. Hon belyser vikten av att vuxna är aktiva och 

deltagande i barns lek och på barnens villkor, det innebär att pedagogerna inte ska styra leken. 

När vuxna är med och leker lär sig barnen grunderna för social samvaro. Om pedagogen intar 

en passiv roll när det gäller att leka med barnen kan följden av detta bli att barnen missar de 

viktiga grunderna i det sociala samspelet. Vidare belyser hon att barn även har behov av att 

leka själva men att pedagogen ska finnas i bakgrunden som stöd och övervaka så att leken inte 

spårar ur. Knutsdotter Olofsson belyser att ostördhet är ett viktigt inslag i barnens lek och bör 

därför inte bli avbruten. När barn leker, till exempel rollekar som är koncentrationskrävande, 

är det viktigt att pedagogerna inte avbryter leken eftersom de då stör barnens koncentration. 

Vidare belyser hon att den fria leken skall vara spontan. Men om leken blir avbruten eller en 

pedagog kommer in i leken och styr upp denna då försvinner den spontana och fria leken. 

I enlighet med Knutsdotter Olofsson anser våra fem informanter att fri lek dels är när barnen 

själva bestämmer vad de vill leka och vilka roller de ska ha, samt att pedagogen inte är inne 

och styr, eller avbryter på grund av att de ska äta mat eller ha lärarledda aktiviteter. Lena 

brukar delta i barnens lek på deras villkor, och i likhet med Knutsdotter Olofsson anser Lena 

att leken förblir fri så länge hon själv inte går in och styr. Eva och Sara anser att det är viktigt, 

precis som Knutsdotter Olofsson beskriver, att vara närvarande i barns fria lek för att 

övervaka att leken går rätt till och inte spårar ur eller att någon blir illa behandlad. Däremot 

har Gun en avvikande uppfattning från Knutsdotter Olofsson teori om pedagogens närvaro, då 

Gun nästan aldrig deltar i barns lek. 

Jag tycker inte att pedagogerna ska vara med och leka, för då stör de den fria leken 

(Gun, fritidspedagog). 

Gun säger att hon inte kan gå in i barnens lek därför att hon inte förmår att infinna sig på en 

sexårings nivå och i och med detta anser hon sig omedvetet styra leken eftersom hon ser det 

ur en vuxens perspektiv. 

Fria lekens betydelse för det enskilda barnet och barngruppen  

Knutsdotter Olofsson (2002) anser att genom leken bearbetar barnen händelser som de varit 

med om, detta kan de göra genom till exempel låtsaslekar eller rollekar. I dessa lekar lär sig 
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barnen samspel med andra, turtagande, regler, att öva upp sin empatiförmåga och även sin 

koncentrationsförmåga. Ett begrepp som Knutsdotter Olofsson använder sig av är ”som-om”, 

med det menar hon att det barnen gör på lek inte är på riktigt. Detta blir synligt i barnens 

låtsas- och rollekar där det ofta gestaltar någon annan. Ett exempel på ”som-om” lek beskriver 

Gun är, när barnen leker skola och använder sig av låtsaslek. Barnen intar olika roller samt 

använder tillgängligt material och i leken omvandlar dessa till det som är passande i just den 

leken, en sten blir en stol och en pinne och ett löv blir till papper och penna.  

Ett annat begrepp som Knutsdotter Olofsson använder är den metakommunikativa signalen 

”detta är lek”, det är en signal som talar om skillnaden mellan lek och vad som inte är lek. 

Hon anser att när barn gör pärlplattor, ritar, spelar spel och lägger pussel är detta en aktivitet 

om inte barnet signalerar att ”detta är lek” genom att till exempel använda materialet på eget 

fantasifullt sätt. I motsats till Knutsdotter Olofsson anser Sara att när barnen spelar spel, 

lägger pussel eller ritar leker de. Genom den leken anser Sara att barnen bland annat lär sig 

turtagande och regler. 

Våra fem informanter är alla överens om att den fria leken har en enorm betydelse för det 

enskilda barnet och barngruppen. I den fria leken lär sig barnen att utveckla sina sociala 

färdigheter såsom, turtagande, samspel och att visa hänsyn och respekt för varandra. 

Fria lekens betydelse för den pedagogiska verksamheten 

Enligt Knutsdotter Olofsson (2002) finns det inga begränsningar vad barn kan lära sig genom 

lek. Genom leken kan barn bearbeta känslor, se ur andras perspektiv både kognitivt, 

emotionellt och socialt, detta bidrar till att barnen inte blir egocentriska. Leken bidrar också 

till att barnen lär sig respektera varandra samt vänta på sin tur. När vi analyserade våra 

intervjusvar fann vi att våra informanter ansåg att den fria leken har stor betydelse för den 

pedagogiska verksamheten för att i den fria leken, precis som Knutsdotter Olofsson beskriver, 

övar barnen på det sociala samspelet. Eva berättade även att hon anser att om barnen får tid 

till att leka fritt så ökar deras sociala färdigheter. Detta kan visa sig när de ska ha lärarledda 

aktiviteter, till exempel i en samling har barnen lättare för att sitta still och lyssna på varandra 

och vänta på sin tur. 

Vidare beskriver Knutsdotter Olofsson att genom leken så ökar barnets språkliga 

medvetenhet, vilket är nödvändigt när barnen ska lära sig läsa och skriva. Sara poängterar att 

pedagogerna vill lära barnen vissa saker inom förskoleklassåret, därför använder de sig av 

leken när de arbetar med ljud/fonetik och matematik. Även Karin anser att hon, och de övriga 

förskollärarna på hennes skola, borde använda leken mer i pedagogiskt syfte. När 

pedagogerna är delaktiga i barnens fria lek får pedagogerna lära känna barnen mer ingående. 

Detta kan de ha användning av för att kunna anpassa den pedagogiska verksamheten så att det 

passar barnens olika kunskaper och behov, enligt Karin. 
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Pedagogernas förhållningssätt före och efter 1993 

Alla våra informanter är eniga om att sexåringarna, sedan inträdet i skolans lokaler 1993, har 

fått mindre utrymme för lek. När informanterna arbetade i deltidsgrupp eller på daghem med 

sexåringar, berättar de att lokalerna var mer lekvänliga samt att utemiljön var mer inbjudande 

till lek. Knutsdotter Olofsson (2002) har i sin forskning kommit fram till att lekvänliga och 

inbjudande lokaler bidrar till utvecklingen av barns sociala färdigheter. Hon menar att rum 

med olika sorters material inbjuder till olika sorters lek, exempelvis lekhallen som inbjuder 

barn till rörelseaktiviteter men inte så mycket rollekar. Vidare framhåller hon vikten av att 

barnen erbjuds fler mindre rum eller vrår där leken kan bedrivas ostört. Karin poängterade 

även detta då hon berättade att när hon arbetade i deltidsgrupp fanns det fler rum och vrår som 

de kunde inreda och därmed inbjuda till olika sorters lek. 

Sara påpekade att hon lekte mer lekar med barnen för att det var roligt när hon arbetade på 

daghem med sexåringar. Efter att de flyttade in i skolans lokaler anser hon att hennes 

förhållningssätt gentemot leken har förändrats. Med det menar hon att när hon går in i barns 

lek idag så gör hon det på ett medvetet sätt och med ett förutbestämt syfte, hon vill få in 

lärande i leken. Knutsdotter Olofsson (2002) belyser vikten av att pedagogerna är aktiva och 

deltagande i barnens lek. Men hon poängterar att leken ska vara på barnens villkor och att 

pedagogen inte ska styra den. Även Karin anser att hon var mer delaktig i barnens lek när hon 

arbetade i deltidsgrupp. Hon anser sig ha tappat den biten i och med flytten in i skolan. 

personligen tycker jag att förskoleklassen har blivit skolfixerad och att det har 

eskalerat med tiden och kravet på förskolläraren har ökat (Karin, förskollärare). 

I likhet med Haug (1992) anser Eva också att det har blivit mer arbetspass för sexåringarna nu 

i skolan än när barnen var på daghem. Hon berättade att hennes arbets- och förhållningssätt 

har blivit mer skolinriktat. Med det menar hon att sexåringarna, framförallt på vårterminen, 

knappt får något utrymme för fri lek eftersom pedagogerna styr upp verksamheten i 

förskoleklassen. 

självklart går det inte att sticka under stolen med att förskoleklassen har mindre 

utrymme för lek och jobbar mer skolinriktat (Eva, förskollärare). 

Sara berättar att även hon anser att det har blivit mer skola för sexåringarna i dag än förut.  

Vidare betonar hon att förskoleklassen har schemalagda arbetspass. En stor nackdel, som Sara 

ser det, är att de får rätta sin verksamhet efter skolans schema och inte tvärtom som det var 

när hon arbetade på daghem. Med det menar hon att förskollärarna är mer låsta nu i 

skolmiljön eftersom de är bundna av raster och att vara rastvakter. I och med detta avbryter 

förskollärarna den fria leken för barnen då lågstadiet har sina raster. I Knutsdotter Olofssons 

(2002) teorier om lek framhåller hon, som vi nämnt tidigare, vikten av att leken ska vara 

frivillig, spontan och ostörd. Hon framhåller också att pedagogerna inte ska avbryta barns lek, 

framförallt rollekar då koncentrationen är hög hos barnen. Vidare påtalar hon att genom lek 

bearbetar barnen sin vardag och genom leken utvecklar de sina sociala färdigheter. Skillnader 
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i förskollärarnas förhållningssätt blir synliga då Lena berättar att i hennes förskoleklass har de 

gjort ett medvetet val att utgå från förskolepedagogiken, vilken ger den fria leken ett större 

utrymme än i skolan där det ställs högre krav på barnen. Hon poängterar att för henne är det 

viktigaste att barnen ska känna trygghet i sig själva, lära känna varandra och att känna 

trygghet i skola och i gruppen.  

barnen har inte kommit till förskoleklassen för att jag ska sätta de i en bänk och säga 

att nu ska ni lära er läsa (Lena, förskollärare) 
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Diskussion 

I detta avsnitt kommer vi att diskutera uppsatsens innehåll och synliggöra de slutsatser vi 

kommit fram till i vår studie. Avsnittet avslutas med förslag till ytterligare undersökningar. 

Huvudsyftet med denna uppsats har varit att undersöka förskollärarnas förhållningssätt till den 

fria leken samt vilket utrymme det ges för fri lek i dagens förskoleklass. Har dagens 

sexåringar fått mindre utrymme till fri lek än före 1993 då de tillhörde daghem och 

deltidsgrupper?  

Efter att ha läst litteratur och tidigare forskning inom ämnesområdet, har betydelsen av lek för 

barns sociala utveckling synliggjorts för oss. Vikten av att leken ska vara fri, spontan, ostörd 

och utan avbrott har också blivit tydligare för oss efter bearbetning av det material som finns 

skrivet inom detta ämne. 

I resultatdelen framgår det att alla informanter är eniga om lekens betydelse för barnens 

sociala utveckling. Alla informanter var även eniga om att barn ska ges utrymme att leka fritt 

och att leken blir ofri då pedagogerna går in och styr eller avbryter leken. När vi sedan 

analyserade resultaten utifrån Knutsdotter Olofssons teorier, fann vi att även våra informanter, 

i likhet med Knutsdotter Olofsson, belyser hur viktig leken är för barnens sociala utveckling. 

Vidare anser hon att det är viktigt att barnen erbjuds inbjudande lekutrymmen. Med det menar 

hon att det ska finnas tillgång till små rum och vrår där leken kan få vara ostörd. Våra 

informanter ansåg att detta är en av nackdelarna med att sexåringarna är i skolans lokaler, de 

är förvisade till klassrum som inte är speciellt inbjudande till lek. En annan stor nackdel, som 

vi ser det, är att i skolans lokaler finns det inte tillgång till lekhallar som det gör på många 

förskolor. I lekhallar får barnen större utrymme till rörelselekar, vilket enligt Morsing 

Berglund (1994) är viktigt då sexåringarna är i stort behov av att röra på sig. Vidare anser vi 

att det är en stor nackdel för sexåringarna att inte ha tillgång till smårum där de kan leka 

rollekar ostört. Det vi ser som mest negativt i förskoleklassen är att barnen ständigt blir 

avbrutna i sin fria lek på grund av schemalagda aktiviteter eller raster. 

Sexåringarnas flytt in i skolans lokaler har inte enbart medfört nackdelar. Det vi anser som 

positivt med sexårsverksamheten, och senare förskoleklassen, är att barnen leker med 

jämnåriga och äldre skolbarn. Detta medför att barnen utvecklas på ett annat sätt än på 

daghemmet där det mestadels fanns yngre barn. 

Då vi tagit del av resultaten anser vi att våra informanter förhåller sig mer skolinriktat nu än 

när de arbetade med sexåringar på daghem och i deltidsgrupper. Detta tydliggjorde en av våra 

informanter då hon berättade att förskoleklassens verksamhet är mer schemalagd än den var 

när hon arbetade med sexåringar på daghem. Vidare påpekade hon att förskoleklassen får rätta 

sin verksamhet efter skolans schema när det gäller raster och styrda aktiviteter. En annan av 

våra informanter berättade att hon förhåller sig mer skolinriktad nu för att hon tänker mer i 

skolans banor. Enligt Myndigheten för skolutveckling (2006) var meningen med 

sexåringarnas flytt in i skolan att förskolepedagogiken - lek-lust-och-lärande, skulle få 
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inflytande och förändra lärarnas förhållningssätt i den obligatoriska skolan. Vi ställer oss dock 

frågande till detta. Efter att vi studerat våra resultat anser vi att detta inte stämmer då några av 

våra informanter poängterade att förskoleklassen blivit skolinriktad och får rätta sig efter 

skolans verksamhet. Då vi analyserat våra resultat ser vi likheter med Haug (1992), där han 

kom fram till att om undervisning bedrivs i skolmiljö blir den influerad av skolans traditioner 

och arbetssätt. Vi är medvetna om att pedagogernas förhållningssätt till förskoleverksamheten 

är personliga och kan skilja sig från varandra samt att förskoleklassernas dagliga verksamhet 

kan variera från skola till skola. 

I den litteratur och tidigare forskning om lek som vi tagit del av, belyses vikten av att barn får 

tid och utrymme till lek. I leken utvecklar barnen bland annat sociala färdigheter, samspel, 

respekt och empati för varandra. Efter att vi tagit del av informanternas intervjusvar framgick 

det att våra informanter var väl medvetna om lekens betydelse för det enskilda barnet, 

barngruppen och den pedagogiska verksamheten. Det vi ser som anmärkningsvärt är att 

eftersom informanterna är medvetna om detta varför ger de inte barnen mer utrymme för fri 

lek? En av våra informanter påpekade att under vårterminen får sexåringarna knappt någon tid 

alls till fri lek. Det beror på att pedagogerna styr upp verksamheten i förskoleklassen för att 

förbereda barnen inför skolstart. Vidare poängterade hon att sexåringarna dock får tid till fri 

lek, eftersom barnen kan leka hela eftermiddagen på fritidshemmet. Vi ställer oss kritiska till 

detta då det finns barn som inte går på fritidshem. Frågor som väcktes hos oss under 

bearbetningen av resultatet var: Hur blir det då för de barnen om de inte får utöva fri lek 

tillsammans med sina kamrater? Går de miste om det viktiga sociala samspelet som barn 

erhåller genom lek? Kan detta även leda till uteslutningar ur gruppen för dessa barn?  

Hur hade arbetet med sexåringarna sett ut idag om inte skolreformen som kom 1991 hade 

genomförts? När vi tagit del av förskollärarnas förhållningssätt, då de arbetade på daghem, ser 

vi att de har mer lärarledda aktiviteter nu och leken har mer kommit att bli en 

”andrahandsaktivitet”. På daghem lekte de för att det var roligt, men idag finns det ett syfte ur 

ett lärandeperspektiv med i leken.  

I de förskoleklasser där vi genomförde vår studie om sexåringarnas utrymme till fri lek, samt 

förskollärarnas förhållningssätt till den fria leken, såg vi att vårt antagande överensstämde 

med de resultat vi fick ta del av. Vi anser oss ha fått svar på våra frågeställningar i den studie 

vi genomfört.  
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Förslag till ytterligare uppsatser 

Då vi genomfört vår studie har vi fått idéer till ytterligare undersökningar inom detta 

ämnesområde. 

 Vilka konsekvenser blir följden av att sexåringarna får mindre utrymme för lek i 

skolan?  

 Kan koncentrationssvårigheter och inlärningsproblem i skolåldern höra ihop med att 

sexåringarna fått mindre utrymme för lek? 

 Blir prestationskraven högre på sexåringarna? 
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Bilaga 1 

     Ort och datum 

 

Till pedagogerna 

Vi är tacksamma för att Du vill medverka i vår studie om fri lek i förskoleklass utifrån 

förskollärarens förhållningssätt. 

Vi kommer att spela in intervjun för att underlätta transkriberingen av intervjusvaren. Endast 

vi kommer att lyssna på det inspelade materialet, vilket senare kommer att arkiveras och 

raderas efter att studien är avslutad. 

Varken namn eller skola kommer att nämnas vid sina rätta namn i uppsatsen. Din medverkan 

är frivillig och du kan när som helst avbryta Din medverkan. 

 

Har du frågor eller funderingar kring studien, hör gärna av Dig till oss. 

 

Katarina Dackell   Susann Eriksson 

Telefon: XXXXX   Telefon: XXXXX 

 

Handledare: 

Fredrik Lindstrand 

Akademin för utbildning och ekonomi 

Högskolan i Gävle 

Telefon: XXXXX 
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Bilaga 2 

 

 

Medgivande till intervjudeltagande 

Härmed intygar jag mitt deltagande i den intervjustudie som studenterna Katarina Dackell och 

Susann Eriksson genomför i vår förskoleklass hösten 2010. 

Vi är medvetna om att det i deras slutgiltiga arbete inte kommer att finnas namn med på vare 

sig skola, barn eller personal. 

 

 

 

Underskrift, ort och datum 

 

 

Namnförtydligande 
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Bilaga 3 

 

INTERVJUFRÅGOR 

 

1. Vad är fri lek för dig? 

 

 

 

2. När anser du att den fria leken blir ofri? 

 

 

 

3. Vad anser du att den fria leken har för betydelse/påverkan på det enskilda barnet och 

barngruppen? 

 

 

 

4. Vad har den fria leken för betydelse för den pedagogiska verksamheten? 

 

 

 

5. Kan du beskriva ditt förhållnings- och arbetssätt gentemot den fria leken före och efter 

att sexåringarna flyttade in i skolans lokaler 1993?  

 

 


