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ABSTRAKT

Jag har valt att fördjupa mina kunskaper om hur fem pedagoger arrangerar den fria 
leken. Genom kvalitativa intervjuer har frågeställningarna besvarats. Vad innefattar 
pedagogerna i begreppet lek? Hur påverkar pedagogerna barnens fria lek? Vad har 
pedagogerna för mål med den fria leken?  Resultatet visar att pedagogerna ser ytterst 
positivt på barnens egenstyrda lek (den fria leken) men att de medvetet och omedvetet 
påverkar och begränsar den. Detta bland annat genom rutiner, direktiv uppifrån (rektor) 
som ställer krav på mer planerade aktiviteter samt inredning, möblemang, tid och val av 
leksaker. När pedagogerna får frågan vad de innefattar i lek, svarar de att leken 
innefattar allt. Leken kan vara allting och det går att få in alla ämnen i leken men de 
delar upp leken i lärarstyrd lek och barnstyrd lek. Pedagogerna ser inte någon skillnad på 
lek och lärande och menar att leken är viktig för lärandet och vice versa. Pedagogerna i 
min studie vill ha mer tid för barnens egenstyrda lek men menar att direktiven uppifrån 
begränsar dem. Pedagogerna försöker ändå vara flexibla med sina planerade aktiviteter, 
detta för att låta barnens lek fortgå om den fungerar bra vilket i sin tur medför att barnen 
får möjlighet att bearbeta sin omvärld. Pedagogerna har även olika roller i leken, någon 
är medlekare och några är observatörer. De vill vara nära barnens lek för att kunna stödja 
och utveckla den, de anser att det är deras uppgift som pedagog att inspirera till lek om 
det inte finns någon naturlig lek.

Ämnesord: Lek i förskolan, fri lek, lärarstyrd lek, lek- lärande och utveckling, 
pedagoger och lek, lek och fasta rutiner
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1 INTRODUKTION

Leka är någonting som alla barn gör. Leken är en del av barndomen och den ska 
finnas i förskolans verksamhet i enlighet med Skolverket (2010). 

Under min förskollärarutbildning har jag fått ta del av olika synsätt på leken och dess 
betydelse. Under den verksamhetsförlagda utbildningen (vfu) har jag även kunnat ta 
del av olika pedagogers åsikter och agerande gentemot barns lek. Jag har erfarit två 
läger av pedagoger, där några ger barnens lek tid och utrymme och andra som istället 
begränsar och tystar ner den.

Leken omfattas alltså av hur pedagogerna påverkar leken, studier visar att både 
möblering (Markström, 2005), medlekande pedagoger (Tullgren, 2003), och näst 
intill helt frånvarande pedagoger (Hjort, 1996) är delar som utgör olika inverkan på 
hur leken kan utvecklas och bete sig.

Leken är en process som anses göra det roligt för barnen att lära sig saker (Wetso, 
2006). Leken gör att barnen lär, fast oftast på ett omedvetet sätt (Johansson & 
Pramling, 2007). Skolverket (2010) beskriver i läroplanen för förskolan 1998 
reviderad 2010 att: lek är något som ska erbjudas i förskolans verksamhet, miljön ska 
inspirerar barnen till lek och pedagogerna ska finnas som stöd. De menar också att 
barnen utvecklas och skapar förståelse och kunskap i sin lek (a.a.). 

Jag har väckt ett intresse att ta reda på vilken roll pedagogen ska ha gentemot leken 
och i barnens lek. Ska man leka med barnen eller ska man observera den och stödja 
vid behov? Detta ligger till grund för min studie och syftet är att klargöra hur fem 
pedagoger arrangerar den fria leken.
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2 BAKGRUND

I följande avsnitt beskrivs tidigare forskning kring ämnet lek och dess betydelse. 

2.1 Lek och läroplanen för förskolan 1998 reviderad 2010

Leken är viktig för barns utveckling och lärande. Ett medvetet bruk av leken för 
att främja varje barns utveckling och lärande ska prägla verksamheten i förskolan. 
I lekens och det lustfyllda lärandets olika former stimuleras fantasi, inlevelse, 
kommunikation och förmåga till symboliskt tänkande samt förmåga att samarbeta 
och lösa problem. Barnet kan i den skapande och gestaltande leken få möjligheter 
att uttrycka och bearbeta upplevelser, känslor och erfarenheter (Skolverket, 2010 
s. 6).

Här påvisar Skolverket vikten av att använda sig av lek i förskolans verksamhet. De 
menar vidare att leken är viktig för barnens utveckling och lärande. Leken inspirerar 
fantasin, kommunikationen, samarbetet och problemlösning. Barnen får även 
möjlighet att bearbeta verkligheten på olika sätt (a.a.). Eftersom detta står beskrivet i 
läroplanen, som är riktlinjer som ska följas, ska det alltså finnas tid för lek och leken 
ska vara en stor del av förskolans verksamhet. Skolverket menar vidare att barn söker 
och skapar kunskap genom leken och de lyfter att temainriktade metoder kan ge 
barnen mångsidigt lärande och ett sammanhang. Det är också förskolans uppdrag att 
varje barn utvecklar nyfikenhet och sin lust och förmåga att leka och lära (a.a.).

2.2 Lek
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2.2.1 Vad är lek?

Lek är ett sätt för barnen att bearbeta sin fantasi tillsammans med minnen och 
tidigare möten samt erfarenheter (Vygotskij, 1995). Han hävdar också att vuxna har 
fantasi, men att vuxna har mognat ifrån att tro på sin fantasiprodukt som barn gör. 
Det är dels därför barnen lättare försvinner in i sin fantasivärld. Vuxna har ett mer 
strukturerat sätt att se på sin fantasi och likaså användandet av den (a.a.).

I leken skapar vi ett låtsas rum, ett rum eller en värld som motsvarar ens 
förväntningar och önskningar (Wetso, 2006). I leken reproduceras och bearbetas 
erfarenheter och upplevelser i likhet med Vygotskij (1995) vilket även Johansson 
och Pramling (2007) belyser då de menar att leken är ett meningsskapande för 
barnen, där barn leker för att bearbeta sina erfarenheter och möten. Wetso (2006) 
lyfter även skillnaderna mellan lek och spel och menar att lek håller på i det oändliga 
när istället spel tar slut. Även om man säger att leken avslutas så är den ändå inte helt 
slut (a.a.). I leken kan barn pröva på olika roller menar Wetso och de kan leka med 
olika ord, minnena spelar också roll de utvecklar leken och ger den nya riktningar. 

Tanken med olika stödord.

Enbart språk som stöd för tanken, inre bild. 

Språk som stöd för handling och material.

Material får symbolisera något annat.

Handling utan stöd av material.

Handling med stöd av material.

Material styr handling. (a. a. s. 76) 

Utifrån ovanstående påpekar Wetso vad barnen utgår från när de leker. Hon hävdar 
att dessa olika nivåer är det som gör att barnen kan hålla kvar sin lek. Det är 
utveckling av nivåerna som också gör att leken kan pågå längre. Alltså behöver 
barnen utveckla sitt språk för att leka vidare, de behöver symboler/saker för att 
gestalta olika saker och olika handlingar, material påverkar leken (a.a.).

Lek är tre olika dimensioner enligt Sandberg (2002). Den första dimensionen hon 
belyser är den fysiska. Den innebär erfarenheter kring upplevda platser, miljön. Hon 
påpekar också att samspelet med miljön ingår i denna kategori. Sandbergs resultat 
kring den fysiska dimensionen omfattar mestadels av utomhuslek, lek i skogen, 
trädgården, lekplatser, vatten och träd. Men det finns även miljöer som innefattar 
hemmet, förskolor, skolor och ungdomsgårdar som också är innemiljö för lek. Den 
andra dimensionen Sandberg beskriver är den sociala. Denna dimension omfattar 
samspelet mellan individer i lek och kan vara samspel med föräldrar, syskon, 
släktingar, vänner, vuxna och djur. Den tredje och sista dimensionen som Sandberg 
lyfter är förändrings dimensionen. Det är en dimension som omfattar utvecklande 
lek, skapande lek och när barn skapar en ny känsla och förändrar leken och 
uppfattningar kring vad leken innebär (a.a.).

Vid en observation av en leksituation ser pedagogerna leken som kaos påvisar 
Halvars-Franzen (2010). Hon menar att å andra sidan kan det verka som kaos vid 
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första anblick på grund av ljudnivån men om man tittar närmare har leken struktur 
och regler som barnen följer. Halvars-Franzen hävdar att lek kan ses på olika sätt. En 
lek där barnen dansar till musik för att sedan sluta dansa när musiken slutar, kan ses 
som en danslek men också som ett kaos på grund av den höga volymen och den 
”fria” dansen. Leken kan också vara flytande lek. Flytande lek innebär att leken styrs 
av i det här exemplet musik som ger leken vidare utmaningar och håller den flytande 
(a.a.). 

Att forska om lek är något väldigt komplext menar Halvars-Franzen, eftersom leken 
anses vara så fri, fantasifull och oplanerad. Det är svårt att vara teoretisk till något 
som aldrig har samma struktur, eftersom alla barn är olika (a.a.).

2.2.2 Lek, utveckling och lärande

Leken är ett medel som stärker barnet hävdar Wetso (2006). Hon tar upp olika 
metoder såsom lekterapi och lekarbete. Hon menar på att när ett barn mår dåligt, kan 
lekterapi hjälpa barnet att skapa en trygghet dels eftersom terapeuten är nära och 
uppmuntrar barnets tankar, samtidigt som denne observerar barnet. Detta blir således 
ett stöd i utvecklingen hos barnet (a.a.). Wetso beskriver också lekarbete som är en 
slags metod som används för att stödja barn som behöver uppmuntran och särskilt 
stöd. Denna metod ska också stödja barnet i utvecklingen, det finns då utbildade 
lekarbetspedagoger som finns till hands och som arbetar med leken efter 
gemensamma beslut med rektorer och föräldrar. Den tredje metoden som Wetso 
framhåller är lekprocessen, den ska i första hand stärka barnens lärande. Om ett barn 
har problem med olika roller, eller samarbete i leken så ska det finnas en medlekande 
pedagog. Barnet och pedagogen skapar tillsammans en handling och olika dialoger. 
De turas om att ge olika riktningar till leken. Wetso anser att lekprocesser ska finnas 
i verksamheten varje dag och varje barn ska få leka för att lära. Det är genom leken 
som barnen lär sig saker och har något barn ett problem med leken, ska en 
medlekande pedagog finnas tillgänglig som stöd för att barnet ska komma vidare 
(a.a.).

Det finns en stor mängd att lära i leken menar Hjort (1996). Genom leken skapas ett 
lustfyllt lärande som medför att barnen vill lära sig nya saker. Hon menar att leken 
gör att barnen utvecklas psykiskt. Deras tänkande utvecklas när de leker olika roller 
vilket leder till att barnen får förändra och tänka nytt. Även barnens kunskaper 
utvecklas i leken då barnen behöver kunna nya saker för att leka vidare. Leken ger 
också en insikt till att tänka sig in i andras situationer. Detta eftersom barnen möter 
flera olika roller i sin omvärld och omgivning som de sedan blir medvetna om i sin 
bearbetning (a.a.). Hjort påpekar också en social utveckling där barnen skapar 
förståelse om regler, att formulera och att tillämpa reglerna för leken och dess 
betydelse. 

Lillemyr (2002) skildrar olika synpunkter på lek och lärande. Där han menar att lek 
och lärande är helt skilda saker, men att man också ser på lek och lärande som ett 
samspel. Lillemyr lyfter exempel där barnen själva är medvetna om skillnaden på lek 
och lärande och påpekar därför dess skilda egenskaper. Detta beskriver även 
Johansson och Pramling (2007) och de menar att barnen anser att leken är en 
avlastning från den pedagogiska verksamheten i vilken barnen anser att de ”lär” sig. 
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Men Lillemyr påpekar även att lek och lärande har en bro emellan sig. Där Lillemyr 
menar att när man lär genom kreativt tänkande och fantasi så blir perspektivet större. 
Det lekfulla lärandet ger större plats för experimenterande, utforskande och 
utveckling av barnets individuella potential. Lillemyr anser att likaväl som leken kan 
tillföra lärandet något, kan lärandet tillföra leken nya riktningar och ge den näring. 
Han hävdar att leken gör att barnen lär känna sig själva och utvecklar en tillit till sig 
själva. Genom leken skapar också barnen erfarenheter, som gör att de klarar av 
utmaningar och deras kommunikation och språk utvecklas (a.a.). Lillemyr menar att 
det finns en mängd saker som barnen kan lära i leken. Detta stödjer även Johansson 
och Pramling (2007) som menar att man kan se ett lärande i leken, barnen utvecklas 
och skapar nya kunskaper kring de olika möten de erfarit och sedan bearbetat i leken. 

Halvars-Franzen (2010) lyfter dock fram att leken oftast är mer strukturerad än vad 
barn och pedagoger kan tro. Leken blir mer strukturerad ju äldre barnen blir då det 
tillkommer fler regler som organiserar den, vilket också leder till att den kan 
fortsätta. Wetso (2006) hävdar liksom Halvars-Franzen (2010) att ju äldre barnen är, 
ju mer strukturerad blir leken men hon påpekar också att leken blir mer begränsad av 
dessa regler och värderingar. Leken är mer fri och ostrukturerad när barnen är yngre. 
Det är också dessa regler och värderingar som gör det svårare för oss vuxna att 
släppa loss och leka med barnen på likasinnad nivå (a.a.).

2.2.3 Lekmiljöer

Barnen ska kunna växla mellan olika aktiviteter under dagen. Verksamheten ska 
ge utrymme för barnens egna planer, fantasi och kreativitet i lek och lärande
såväl inomhus som utomhus. Utomhusvistelsen bör ge möjlighet till lek och 
andra aktiviteter både i planerad miljö och i naturmiljö (Skolverket, 2010. s. 6).

Här påvisar Skolverket (2010) vikten av att miljön både inne och ute ska vara 
inspirerande för barnen. Det ska vara roligt att vitsas i den och väcka lust att leka, 
utvecklas och lära.

Förutsättningarna för att barn ska kunna leka är att de får utrymme att göra ett (lek) 
rum i rummet och samtidigt känner sig trygga hävdar Wetso (2006). Vilket även 
Hjort (1996) lyfter och menar att pedagogerna måste skapa en lugn och trygg 
atmosfär. Detta genom att bland annat skydda leken från intrång från andra barn. De 
ska bistå med material och ge barnen tillträde till olika utrymmen och kunna ge leken 
relativt fritt spelrum (a.a.). Wetso och Hjort menar att lekmiljön i stor omfattning 
beror på hur pedagogerna förhåller sig till leken, deras engagemang och hur mycket 
plats de är villiga att ge leken, framför allt inomhus där ytorna är begränsade. 

Förskolemiljön är väldigt hemlik menar Markström (2005). Hon hävdar även att 
benämningen på de olika rummen ger en aning om vad som ska ske där, till exempel 
dockvrå, målarrum eller lekhall. Markström anser att förskolorna i hennes studie har 
fönster som hjälper pedagogerna att ha översikt om vad som försiggår innanför de 
stängda dörrarna. Hon framhåller att dessa fönster används för att dels se vilka barn 
som är vart, men också kunna kontrollera så att inget otillåtet sker. Effekten av dessa
fönster kan också vara att barnen kontrollerar vart pedagogerna är, så att barnen kan 
utföra något de vet att de egentligen inte får (a.a.).
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2.2.4 Lek och fasta rutiner

Barnen blev helt uppslukade av leken i Hjorts (1996) studie. Barnen gick in i leken 
med liv och lust. De ville verkligen leka och hade ett stort behov av att få göra det. 
Hjort hävdar att barnen tyckte det var ytterst frustrerande att bli avbrutna i sin lek. 
Något som också framkommer under en intervju där några flickor besviket räknar 
upp för intervjuaren om hur de olika rutinerna förstör deras lek. Det är först frukost 
och efter frukosten känner barnen att det inte är tillräckligt med tid att leka innan det 
är dags för middag, därefter har de vila och efter vilan ska de gå ut innan det är dags
för mellanmålet (a.a.). Hjort menar vidare att leken är känslig för avbrott och 
barnintervjuerna påvisar att då pedagogerna avser tid för lek inte alltid passar barnen, 
eftersom barnen måste känna att det finns en mening med leken. Hon anser att 
pedagogernas uppgift när det gäller leken och de fasta rutinerna är att vara flexibla 
och kunna skjuta lite på de fasta rutinerna, först då kan leken få tiden att utvecklas. 
Detta medför i sin tur att barnen skapar tilltro till sin lek och lättare kan återskapa 
den efter en fast rutin, med förutsättning att de fått chans att leka så pass långt att de 
kan ta en paus ifrån leken (a.a.).

Markström (2005) beskriver i sin studie att de fasta och styrda aktiviteterna av 
pedagogerna är ett sätt att visa föräldrar att verksamheten har en planering och ett 
mål de vill nå, dessa fasta rutinerna liknar dessutom ett skolschema. Men hon menar 
att det finns endast en given starttid och sedan får aktiviteten ta den tid det tar. Det 
finns också alltid ett tomrum efter aktiviteterna där barnen oftast får leka. De fasta 
rutinerna hon fått erfara är frukost, samling och fruktstund, gruppverksamheter, 
lunch, bokläsning, sovstund, utevistelse, mellanmål (a.a.).

2.2.5 Fri lek och styrd lek

Barnens fria uttryck begränsas i leken menar Hjort (1996). Hon lyfter barnens tankar 
om pedagogernas värdering av deras lek. Resultat visar att barnen förstod att den 
lugna och snälla leken uppskattades av pedagogerna men att ”spökjakten” ansågs 
vara för vild och högljudd (a.a.). Med detta menar alltså Hjort att pedagogerna styr 
barnens fria lek eftersom de inte vill att den ska störa andra och de styr den genom 
att begränsa den, till exempel genom att tysta ner den. Hon påvisar att pedagogerna 
agerar i leken när de anser att den överträder de normer som pedagogerna bestämt 
ska passa in. Pedagogerna som oftast varit frånvarande kommer då in i leken och 
bestämmer hur den ska vara utifrån deras normer. Vilket i sin tur kan medföra att 
barnen inte fortsätter leken eftersom barnen inte är nöjda med hur den vuxna styrde 
och förändrade leken (a.a.). 

När ett barn leker så betyder det att barnet är engagerat, koncentrerat, kreativt och 
aktivt (Tullgren, 2003). Med detta i åtanke menar Tullgren att aktivt deltagande i 
leken ses som nödvändigt, om inte barnet ska gå miste om de utvecklande 
egenskaperna som leken sägs besitta. När pedagogerna är aktiva och deltagande 
tillsammans med barnens så styr pedagogerna barnen till att aktivt deltaga i leken. 
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Tullgren påvisar vidare att pedagogerna i hennes studie är beskyddare av leken och 
ser till att den inte blir störd. Men hon hävdar att det endast är den goda leken som 
pedagogerna själva anser är utvecklande och lärande som pedagogerna agerar 
positivt gentemot vilket är i likhet med Hjort (1996). Det visar sig också i Tullgrens
studie, att pedagogerna tar in de barn som är defensiva och som bara observerar 
leken. Pedagogerna menar att barnen inte lär sig tillräckligt om de är ”utanför”. Detta 
arbetssätt är styrt av pedagogerna, de styr barnens lek och inspirerar även barn till 
lek, men det kan också tolkas som att de tvingar barnen till lek. Den goda leken 
utifrån de normer som pedagogerna har (a.a.). 

De lekar som inte uppfylls av pedagogernas normer får inte lika mycket utrymme i 
verksamheten i enlighet med Tullgren (2003). Detta medför till att barnen inte får 
möjlighet att bearbeta dessa livligare lekar (barnen kan få leka livligare lekar, om det 
är en nyttig lek som till exempel brandmän som är en samhälleslek), på grund av att 
den inte uppfyller pedagogernas syn på god lek. Istället tas denna lek som till 
exempel kan vara hjältelek bort i förmån för familjelekar (a.a.). Tullgren påpekar att 
pedagogerna menar att lekar med ord som ”mörda” ska inte förekomma men det 
visar sig också i studien att pedagogerna och barnen har vissa frirum. I dessa frirum 
får den ”otillåtna” leken agera, bland annat utomhus eller innanför stängda dörrar 
(a.a.). 

Markström (2005) beskriver i sin studie om kontroll och frihet i förskolan. Hon 
hävdar att tillämpningen av regler sker i en socialiseringsprocess och att de olika 
åldrarna på barnen spelar roll. De yngre barnen har inte lika mycket kontroll och 
styrning i sin verksamhet som de äldre får. Markström lyfter exempel där de yngre 
barnen har rörelseövningar och målet är att de ska ha speciella kläder, men där fokus 
på de äldres aktiviteter är att de producerar något, till exempel en bild. Det ligger 
också större krav på de äldre barnen att kunna tyda och lyda pedagogernas 
instruktioner och direktiv kring aktiviteten (a.a.). Markström påvisar att den fria 
leken styrs av de saker som är tillgängliga i rummet barnen befinner sig i. Dessa 
olika aktivitetsinviter som Markström kallar de olika leksakerna och inriktningarna, 
är utifrån vad de vuxna anser är bra för barnen och passande i deras verksamhet. Hon 
hävdar att yngre barn bland annat inte får leka med alla leksaker där barnen kanske 
kan skada sig eller förstöra leksakerna (a.a.). 

Vid en frukoststund på en förskola Markström (2005) observerat frågar pedagogerna 
vad barnen ska hitta på under den fria tiden. Det visar sig att pedagogerna gärna 
inspirerar och ger förslag på vad barnen kan hitta på. Bland annat kan det vara att 
några barn varit i ett rum ofta, då begränsar pedagogerna barnen genom att påpeka 
att det ska vara rättvist och att några andra ska få vara där idag. Sammanfattningsvis 
hävdar Markström att det är rummen och dess olika leksaker, möbler och 
utformningen som styr barns lek dit pedagogerna vill.

2.3 Pedagoger och lek

Förskolan ska erbjuda barnen en trygg miljö som samtidigt utmanar och lockar 
till lek och aktivitet. Den ska inspirera barnen att utforska omvärlden. I förskolan 
ska barnen möta vuxna som ser varje barns möjligheter och som engagerar sig i 
samspelet med både det enskilda barnet och barngruppen (Skolverket, 2010. s. 
6).
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Utifrån Skolverkets (2010) hänvisningar om hur pedagogens ska förhålla sig 
gentemot lek och förskolans lekmiljö, så ska pedagogerna vara aktiva, närvarande 
och även inspirera leken.

När pedagogerna observerar barnens lek och tar tillvara på barnens intressen i de 
planerade pedagogiska aktiviteterna så kan det leda till att lärandet blir mer intressant 
för barnen (Hjort, 1996). Hon anser att ska det lekfulla och barnsliga genomsyra 
verksamheten på förskolan, måste pedagogerna tro på leken och dess möjligheter 
genom att uppmuntra barnen till lek (a.a.).

Sandberg (2002) visar i sin studie att förskollärarna kategoriserar flickor och pojkar i 
deras lek. Pojkar leker regellekar och flickor rollekar. Alltså har de olika syn på 
flickors lek och pojkars lek. Hon menar också att det fanns antingen ett pragmatiskt 
förhållningssätt eller ett idealiserande hos förskollärarna gentemot lek. Där den 
pragmatiska omfattar att barns lek inte är annorlunda jämfört hur den var när de lekte 
förr, den idealiserade och mest förekommande omfattar att leken idag är annorlunda 
jämfört med förr (a.a.). Det framkommer inte på vilket sätt detta påverkar leken men 
det kan jämföras med den flickiga rolleken som ofta har samhälles och familjetema. 
Denna lek prioriteras högre än den vilda actionleken som oftast pojkar leker. Det blir 
en prioritering med den goda leken som Tullgren (2003) fått fram i sin studie.

2.3.1 Pedagogens roll i lek

Pedagogerna är ytterst närvarande och drivande i leken, näst intill så pass att de 
tvingar alla barnen att leka i Tullgrens (2003) studie. Men det är endast den lek som 
pedagogerna anser är utvecklande och lärande, den leken som de kallar den goda 
leken. Vidare beskriver även Tullgren hur pedagogerna använder leken till att 
”förhöra” barnen kring olika saker. Till exempel hur många dinosaurier de leker 
med, eller vilka olika färger klossarna har, det blir också mycket benämning av olika 
begrepp i affärslekarna.

Det ovanstående är i motsats mot vad Hjort (1996) påvisar i sin studie, där 
pedagogerna la större vikt vid de vuxenstyrda pedagogiska aktiviteterna. När barnen 
lekte planerade istället pedagogerna eller gick på rast, eller förberedda sina 
pedagogiska aktiviteter och var på det viset istället väldigt frånvarande. Hjort menar 
vidare att det fanns barn som inte kunde upprätthålla god samvaro i leken och det 
medförde till att leken blev störd och i vissa fall fick avslutas (a.a.). Hjort anser också 
att det var svårt för barnen att hitta plats för leken att leka ostört utan att bli störda av 
andra barn. Eftersom pedagogerna inte var närvarande vid barnens lek fick barnen 
lösa det själva, när sedan barnen gett upp och sökt hjälp hos pedagogerna påpekade 
pedagogerna att barnen skulle lösa detta själva. Hade nu pedagogerna varit 
närvarande från början hade de erfarit att barnen försökt lösa konflikten, eller så hade 
pedagogerna kunnat förhindra konflikten redan från början genom att låta barnen få 
leka ostört (a.a.). 

Pedagogerna ska visa barnen att de värdesätter deras lek, det är en av de viktigaste 
uppgifterna enligt Hjort. För att kunna ge bästa stöd för leken anser hon att 
pedagogerna engagerar sig och tar reda på vad barnen har för tankar kring sin lek. 
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Detta medför att pedagogerna lättare kan hjälpa barnen nå sina mål/motiv med leken 
(a.a.). 

Wetso (2006) tar utifrån hennes egna erfarenheter upp att hon tycker det är svårt för 
vuxna att leka utan att spela teater. Hon anser att vi hämmas av uttalade och 
outtalade regler (a.a.). Wetso beskriver senare i sin studie om hur de pedagogerna 
hon observerat var ytterst deltagande i lekprocessen. Hon anser att pedagogerna 
delade utrymmet med barnen, de barn som inte alls kunde leka fick härma 
pedagogens initiativ i leken. Denna process fick upprepas flera gånger för att barnen 
skulle kunna behålla den röda tråden (a.a.). Här påpekar Wetso att vissa vuxna ser 
det som ett problem att leka, men de utbildade lekpedagogerna har en egen fallenhet 
för lek och ser lättare på att leka tillsammans med barn.

Pedagoger i Halvars-Franzens (2010) studie har ett lekfullt förhållningssätt, men 
samtidigt inför de frågorna kring rätt och fel/sanningar i leken. Det kan medföra att 
olika pedagoger har olika förhållningssätt som de påvisar för barnen, detta kan leda 
till förvirring hos barnen men det blir också en utmaning. Barnen får utmaningar där 
de reflekterar kring rätt och fel bland annat (a.a.). 

Halvars-Franzen menar vidare att det blir en moralfostran, pedagogernas egna åsikter 
kring moral framträder och barnens styrs att dela dessa åsikter. Halvars-Franzen 
lyfter därför vikten av att kunna lyssna hos en pedagog. En pedagog ska kunna 
lyssna mitt i pågående verksamhet vilket kräver mycket uppmärksamhet och närhet. 
Denna närvaro hjälper pedagogerna att bli medveten om de problem som 
uppkommer i barngruppen men också olika intressen som väcks hos barnen. Genom 
att använda hela sin kropp för att lyssna, kan sedan pedagogerna se vad de kan gå 
vidare med i sin verksamhet utifrån barnen (a.a.). Halvars-Franzen menar att när 
pedagogerna kan lyssna och hjälpa barnen med konflikter och andra problem, kan de
i sin tur ge barnen vägledning i deras konfliktlösningar som leder till ett bättre 
samspel i leken. Hon hävdar dock att lyssnandet inte är en egen lösning i sig, utan är 
en handling som agerar i här och nu perspektiv och reflektion i efterhand (a.a.). En 
metod som Halvars-Franzen menar innebär att pedagogerna möter barnen med två 
öppna händer, där pedagogernas etiska synsätt är osynligt och där pedagogerna möter 
barnens egna etiska synsätt och löser problemet utifrån det med hjälp av reflektion 
(a.a.). 

2.4 Vygotskij och lek

Här beskrivs Vygotskijs (1995) olika tankar kring lek. Han beskriver att leken 
bygger på två olika handlingar som är: tidigare erfarenheter och kreativitet/fantasi. 
Dessa olika funktioner är en del av utvecklingen hos människan. De är också 
grunden för uppfinningar och vetenskapligt skapande, eftersom allting startar med en 
fantasi kring något (a.a.).
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2.4.1 Fantasi och kreativitet

Det finns två olika fenomen hos människor som påverkar deras handlingar. Den 
första är reproduktion av något (Vygotskij, 1995). Ett minne eller handling som 
återskapas. Den andra handlingen är den kreativa, som innefattar fantasin. Dessa 
olika handlingar är aktiviteter som gör att människan utvecklas. Dels genom att 
bearbeta gamla händelser, men också genom att med hjälp av det kreativa (fantasin) 
tänka nytt och förändra de ”gamla” aktiviteterna (a.a.). 

Vygotskij anser att barnen i sin lek reproducerar erfarenheter och händelser som de 
mött. Han menar vidare att efterhärmningen i barnens lek spelar stor roll. Men 
Vygotskij påpekar också att handlingen i barnens lek sällan är en fullständig 
återspegling av tidigare upplevelser eller saker de sett, utan barnen bearbetar leken 
och ger den en ny kombination. En ny verklighet som motsvarar barnets eget intresse 
och behov (a.a.).

2.4.2 Fantasi och verklighet

Vygotskij (1995) frågar sig hur denna fantasi och kreativitet kan uppstå. Det 
framkommer då att det kreativa och fantasi skapas ur människans verklighet, behov 
och tidigare erfarenheter. Vygotskij hävdar att den kreativa fantasin skapas av rika 
erfarenheter. Ju fler erfarenheter en människa har, desto mer material har fantasin att 
arbeta med, med detta påstår Vygotskij att ett barns fantasi är fattigare än en vuxens, 
eftersom de inte har lika mycket erfarenheter. Han menar också att fantasin är 
livsviktig för en människas beteende och utveckling. Eftersom fantasin hjälper till att 
utöka en människas erfarenheter. Med hjälp av andras erfarenheter kan människan 
föreställa sig sådant denne aldrig upplevt förut. Detta leder till att en människa kan 
tänka sig in i andras olika situationer, livsvillkor, upplevelser, historia och så vidare 
(a.a.). Vygotskij påvisar också den fantasi som skapat något utan att det funnits något 
liknande tidigare kan till exempel vara en uppfinning som underlättar verkligheten. 
Med hjälp av människors kombinerade fantasi så skapas något nytt som förändrar 
verkligheten. Barn leker för att söka och bearbeta fler erfarenheter, det gör att de kan 
skapa sig fler uppfattningar om verkligheten (a.a.).

Vygotskij (1995) beskriver vidare om fantasin och dess storhet, att fantasin ofta är en 
överdriven tanke. Men han menar att det är för att barn och vuxna vill se saken 
förstorat, för att fantasin ska kunna motsvara deras behov. Intresset att överdriva hos 
barn stämmer oftast in på det som är ovanligt och framgångsrikt (a.a.). En lek med 
överdrivna inslag anses vara viktig för människan hävdar Vygotskij, denna 
överdrivna fantasi behövs såväl som i konsten som i astronomin med all oändlighet 
som universum sägs vara. Barnens överdrift kan alltså senare leda till större 
upptäckter eller konstverk (a.a.). En viktig del i skapandet och den kreativa tanken är 
enligt Vygotskij att människan ständigt utmanas och får nya uppgifter, om en 
människa är tillfreds med sin tillvaro så leder det till att den inte vill någonting mer, 
denne skulle inte vilja sträva efter någonting och inte heller skapa någonting. Ett 
kreativt tänk skapas utifrån ett behov, en önskan eller strävan. Utifrån detta behov 
eller strävan kan fantasier sedan bli verklighet (a.a.).
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2.4.3 Barns fantasi

Barns fantasi är som sagt annorlunda än en vuxens eftersom fantasin bygger på 
erfarenheter, vilket barn har färre än en vuxen. Vygotskij (1995) lyfter också en 
annan skillnad, eftersom flera tror att barns fantasi är så mycket livligare och ”bättre” 
än vuxnas, men han menar att det beror på att barn tror på sin fantasi och lever sig in 
i den på ett djupare plan. När en vuxen hanterar sina fantasier är det mer moget, 
Vygotskij hävdar att barn tror mer på sin produkt av fantasin och har mindre kontroll 
över den i jämförelse med en vuxen. Även intressena hos barn och vuxna ter sig 
olika och därför arbetar fantasin annorlunda (a.a.).

Utifrån vad Vygotskij (1995) beskriver om fantasin, visar det vikten av att ta till vara 
på barns lek, där de får möjlighet att bearbeta sin verklighet tillsammans med 
fantasin. Barn behöver sin lek för att bearbeta och skapa sina egna uppfattningar om 
saker.  Det är också viktigt att ta i beaktande att barns och vuxnas fantasier är olika. 
Det visar sig också att barn inte har lika mycket erfarenheter som vuxna. Här är det 
pedagogens uppgift att inspirera och utmana barnens tankar. Gör pedagogen det, vill 
barn utvecklas och lära sig ny saker och de tillägna sig flera erfarenheter. Om 
pedagogerna skapar och ger barnen nya uppgifter stimulerar de barns fantasi och 
skapande vilket gör att en utveckling sker hos barnet samt att ett intresse för lärande 
väcks.

Avslutningsvis lyfts ett citat från Vygotskij (1995):

Den kommande människan uppnår allt med hjälp av den skapande fantasin; att 
orientera sig i framtidens värld och skapa ett beteende som grundar sig på denna 
framtid och utgår ifrån den är den allra viktigaste funktionen hos fantasin. Och i 
den mån som det pedagogiska arbetets viktigaste uppgift är att styra skolbarnets 
beteende så att barnet förbereder sig för denna framtid, är en utveckling och 
övning av barnets fantasi en av de viktigaste krafterna i processen att förverkliga 
detta mål. Formandet av en skapande personlighet som strävar mot framtiden 
initieras med hjälp av en skapande fantasi som tar gestalt i nuet. (a.a. s. 100)



12

3 SYFTE

Syftet med detta arbete är att klargöra hur 5 pedagoger arrangerar den fria leken. 
Detta eftersom det är pedagogerna som indirekt styr förskolans verksamhet när de 
planerar och inreder den. Därför har jag valt att fördjupa mig i hur och varför 
pedagogerna ger plats för barnens fria lek. Arbetet begränsas utifrån nedanstående 
frågeställningar.

3.1 Frågeställningar

Vad innefattar pedagogerna i begreppet lek? 

Hur påverkar pedagogerna barnens fria lek?

Vad har pedagogerna för mål med den fria leken?
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4 METOD

I detta avsnitt beskrivs vilka metoder studien utförts med samt stöd från 
metodlitteratur. 

4.1 Kvalitativ undersökning

Skillnaden mellan kvalitativ och kvantitativ undersökning är att vid kvalitativ 
undersökning söks en djupare kunskap. Jämfört med en kvantitativ som har en mer 
uppdelad undersökning som kännetecknas av statistik (Patel & Davidson, 1994). 
Lantz (2007) hävdar också att skillnaderna på dessa två undersökningar är att en 
kvalitativ är något mer än att beskriva något. En kvalitativ undersökning bygger på 
både beskrivning och analys, där intervjuaren analyserar det som blivit beskrivet 
(a.a.). Lantz menar vidare att en kvalitativ undersökning kan ge möjlighet att skapa 
förståelse kring ett nytt fenomen. 

Trost (1997) anser att en kvalitativ intervju är byggd på det viset att enkla frågor får 
innehållsrika svar. Han menar att om man ska göra en undersökning där personen i 
fråga vill ha reda på till exempel hur människors sätt att resonera eller reagerar, eller 
att särskilja/urskilja varierade handlingar/åsikter så är en kvalitativ analys relevant. 
Jag ville skapa en förståelse kring ett fenomen och hur människornas mönster kring 
detta fenomen tedde sig och det menar Trost passar en kvalitativ undersökning.

4.2 Intervju

Metoden för att samla in empirin var intervjuer vilket innebar att det användes frågor 
för att samla in informationen. Intervjuer är också mer personliga där man oftast i 
fråga träffar personen som ska intervjuas, mina intervjuer var av personlig karaktär 
då de skedde i ett möte öga mot öga (Patel & Davidson, 1994). 

Jag valde att ha standardiserad intervju där Patel och Davidson menar att 
utformningen på frågorna är likadana till alla pedagoger, detta eftersom jag ville 
kunna jämföra deras svar för att göra en fördjupning. 

En helt strukturerad intervju innebär att svarsutrymmet är väldigt litet. Det innebär 
korta svar, vilket inte var intressant utan istället valdes en mer ostrukturerad intervju. 
Då fick pedagogerna i min studie både tid och utrymme att svara för att få så 
utförliga svar som möjligt (Patel & Davidson, 1994).

I enlighet med Lantz (2007) valdes en riktad öppen intervju. Skillnaden på en öppen 
intervju och en riktad öppen intervju är att vid en riktad är fenomenet redan känt hos 
intervjupersonen och intervjufrågorna utformade därefter. Lek som valts att 
undersökas är känt fenomen hos pedagoger verksamma inom förskolan, detta 
eftersom fenomenet tas upp i förskolans läroplan. En riktad öppen intervju ger olika 
svar vilket medförde till att en fördjupning var möjlig (a.a.). 
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Lantz påpekar vikten av att intervjuaren och intervjupersonerna har en professionell 
relation. Oavsett om jag känner och har träffat dessa pedagoger förut, så valde jag att 
under intervjun ha en professionell roll för att få så ut så mycket som möjligt av 
intervjuerna. 

Trost (1997) beskriver hur uppförandet vid en intervju bör gå till och menar att som 
intervjuare ska man försöka att undvika att till exempel vicka på fötter, bita på naglar 
eller liknande. Detta var något jag tänkte på under intervjuerna eftersom intervjuaren 
bör undvika att påverka intervjupersonen med småsaker. Trost menar vidare att 
intervjuaren knappt ska synas utom när frågorna ställs.

4.3 Tillförlitlighet

Eftersom arbetet bygger på intervjuer används inte ett sådant mått som mäter 
reliabiliteten, vilket innebär tillförlitlighet eller trovärdighet utan är istället 
tillförlitligt på det viset, genom de standardiserade intervjufrågorna där frågorna var 
utformade likadant till alla intervjupersoner. Dessutom är intervjuerna inspelade och 
på det viset kunde intervjuerna lyssnas igenom i efterhand flera gånger, vilket 
medfört att svaren skrivits ner med ytterst noggrannhet. (Patel & Davidson, 1994) . 

Trost (1997) hävdar att trovärdigheten vid kvalitativa undersökningar och intervjuer 
är ett av de största problemen. Som författare gäller det att visa läsarna att arbetet är 
genomfört på ett trovärdigt och noggrant sätt. Till exempel genom att visa etiska 
utgångspunkter, påvisa att det var inspelade intervjuer och inte för många citat.

För att ett arbete ska bli tillförlitligt så har studien ett tydligt syfte som kan besvaras, 
även de metoder som använts har kunnat förklaras och det har visats att med dessa 
metoder så kan ett svar nås på de frågor som ställts i enlighet med Vetenskapsrådet 
(2011).

Pedagogerna i min studie var bekanta till mig, vilket medförde att de kände sig 
trygga vid intervjun och på det viset kan ha vågat svara ärligt. Även mitt intresse för 
intervjupersonerna var lättare att visa när jag kände mig trygg med dem, även Patel 
och Davidson (1994) anser att intervjuaren bör motivera intervjupersonerna genom 
att visa intresse och inte på något vis kritisera. Genom att kritisera en intervjuperson 
så kan det leda till att denne intar försvarsposition och svaren blir inte lika utförliga 
(a.a.).

4.4 Urval

Intervjuerna genomfördes på tre olika förskolor i södra Sverige, utan någon särskild 
anledning. De valdes slumpmässigt på grund av intervjupersonernas godkännande att 
medverka. 

Trost (1997) påpekar att vikten av kvaliteten på intervjuerna är viktigare än hur 
många intervjuer som genomförts. Han hävdar att runt fem intervjuer är lagom. Tre 
intervjuer genomfördes därför på den förskola jag haft min vfu och för att få 
variation genomfördes två till intervjuer med pedagoger aktiva inom förskolan från 
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min hemstad. Trost (1997) menar att i en kvalitativ undersökning är det viktigt att 
tänka på att det inte blir för ”vanliga” människor, alltså människor med för lika 
åsikter i detta fall. Han hävdar också att vid en kvalitativ undersökning vill man få 
stor variation (a.a.). Pedagogerna från vfu-platsen är i ålder 37 år och uppåt, men 
pedagogerna ifrån min hemstad är under 30 år. Detta medförde till att det fanns olika 
generationer, med olika erfarenheter. Det var också olika kommuner, vilket innebar 
olika arbetsförhållanden. 

Fyra av pedagogerna hade även förskollärarutbildning och minst 5½ års erfarenhet 
till närmare 40 års erfarenhet, en av pedagogerna hade barnskötarutbildning och 
minst 20 års erfarenhet som medförde till att det fanns olika utbildningar samt olika 
erfarenheter. Detta ansågs vara relevant för att få variation. Pedagogerna är också 
verksamma i olika delar av förskolan. Där några är aktiva på en renodlad 4 års 
avdelning, en är aktiv på en småbarnsavdelning med åldrar 1 till 2 år och en av 
pedagogerna är på en syskonavdelning med åldrar mellan 3 till 5 år.

4.5 Genomförande

När metoddelen och syftet börjat bli färdigt inleddes arbetet med att skriva ihop 
intervjufrågorna (se bilaga 1). Dessa intervjufrågor skrevs utifrån den tidigare 
forskningen och mitt syfte, vilket även Lantz (2007) påpekar att innehållet i en 
intervju ska bestämmas av. På det viset var jag påläst och visste vad för frågor som 
skulle ställas till intervjupersonerna. Pedagogerna kontaktades först via mail för att 
förberedas och för att ge samtycke. I mailet beskrevs det vad intervjun skulle handla 
om, men inte mer eftersom det kunnat leda till att svaren blivit för pålästa. 

Nästa steg var att gå ut och intervjua och samla in empirin. På grund av tidspress 
hann jag inte genomföra några provintervjuer, vilket enligt Patel och Davidson 
(1994) och Lantz (2007) är ett sätt att öva upp sin intervjuteknik. Istället ringde jag 
alla intervjupersoner innan för att bestämma tid och även för att visa engagemang, 
intresse och för att det inte skulle bli några missförstånd. 

De första intervjuerna genomfördes med pedagogerna ifrån min hemstad. 
Pedagogerna intervjuades en och en under olika dagar hemma hos dem, eftersom det 
var under ledighet och det inte fanns någon annan lokal att tillgå. Därefter 
sammanställdes deras svar på papper. Efter den sammanställningen genomfördes 
intervjuerna på min vfu-plats där jag varit på tidigare detta år. Miljön var annorlunda 
där eftersom det var deras arbetsplats och inte deras hem. Där genomfördes 
intervjuerna också en och en. Jag undvek gruppintervjuer eftersom svaren skulle vara 
utifrån dem själva och inte riskera att bli påverkade av andra. Även Trost (1997) 
belyser problematiken med gruppintervjuer och menar att en tystlåten intervjuperson 
inte kommer lika mycket till tals då samt att gruppbeteende kan påverka åsikter och 
synpunkter kring ett ämne. Det ansågs vara viktigt att deras egna åsikter belystes, 
eftersom deras svar skulle ge mig möjlighet att göra en fördjupning utifrån deras 
olika tankar och åsikter om fenomenet. Efter att de sista intervjuerna sammanställts 
på papper inleddes analysen och databearbetningen.
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4.6 Databearbetning

Patel och Davidson (1994) hävdar att intervjudata kan ha olika svar på olika ställen, 
vilket medför att den som ska sammanställa intervjuerna läser igenom dem noga så 
att de blir korrekt analyserade och jämförda. Att sammanställa intervjuerna direkt 
efter leder också till att intervjuaren har det färskt i minnet vilket kan underlätta 
analysen (a.a.). Efter att alla intervjuer var genomförda och nedskriva vilket de blev 
direkt efter genomförd intervju, inleddes analysen för att kunna besvara 
frågeställningarna.

Lantz (2007) framhåller en modell för kvalitativ databearbetning. Denna modell har 
använts för att bearbeta intervjuerna för att få fram resultatet. Modellen består av 7 
olika principer:

Den första principen innebar att intervjuerna analyserades för att skapa en god 
gestalt. Det innebar att delarna i intervjun skapade ett mönster som var fritt från 
motsägelser.

Den andra principen var att svaren från intervjupersonerna bröts ner i delar för att i 
nästa del komma in i nästa helhet. Alltså lästes svaren först i sin helhet, delades 
sedan in i delar för att finna olika teman.

Den tredje principen avsågs för att finna konsistens i intervjupersonens beskrivning 
av fenomenet i intervjuns olika delar. Motsägelser, reflektioner som intervjupersonen 
erfarit under intervjun och ändrade åsikter.

Den fjärde principen innebar att tolkningen baserades endast av det som framkommit 
under intervjun. Om en individ agerar annorlunda mot vad den säger och gör är inte 
det som ska framkomma i analysen, utan det de sagt är det som har analyserats.

Femte principen var tolkningen av intervjuerna, vilket baserades på intervjuarens 
kunskaper kring fenomenet. Ju mer intervjuaren kan om området desto bättre kunde 
jag analysera datan som framkommit.

Den sjätte principen gick ut på att det inte existerade någon förutfattningslös analys.  
Olika personer uppfattar saker olika, men om modellerna är utvecklade leder det till 
flera nyanser av fenomenet var möjligt att analysera. 

Den sista och sjunde principen byggde på analysens giltighet. Då presenterades 
svaren sammanfattat med olika innehåll, där jag grupperat  ”rådatan”. Analysen av 
datan var färdig då en tydlig gestaltning hittats (a.a.).

4.7 Störningsmoment

Vid intervjuer menar Lantz (2007) att det är flera olika effekter som kan påverka 
intervjuaren och intervjupersonen. Känslor, lokal/miljö och tid är några exempel. 
Hon menar också att samspelet spelar roll vid intervjuer, hur personerna som är 
delaktiga tolkar de olika frågorna/svaren samt kroppsspråkets påverkan (a.a.). De 
första pedagogerna blev intervjuade i deras hem, men jag ansåg att den miljön var 
bättre än att erbjuda ett stökigt café. Men detta kan ha påverkat deras svar.
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Intervjuerna är inspelade med en diktafon, vilket är bra för tillförlitligheten, men en 
nackdel med att det är ett kostsamt arbete att sammanställa intervjusvaren på papper 
(Patel & Davidson, 1994). Att använda sig av inspelningsinstrument kan också 
påverka de svar man får, eftersom intervjupersonen kan ha problem med att prata 
inför en sådan. Ingen av pedagogerna påvisade att det var något problem, men det 
kan ha påverkat deras svar ändå.

4.8 Etik

I enlighet med Trost (1997) frågades intervjupersonernas om deras samtycke innan 
genomförd inspelad intervju. Intervjupersonerna fick även information om vad 
intervjuerna handlade om och vad det skulle användas till samt deras möjlighet att 
avbryta när som helst (a.a.). De inspelade intervjuerna finns endast kvar på förskolan 
där jag genomförde min intervju eftersom jag där använde mig av deras egen 
diktafon. Jag har även agerat i enlighet med Vetenskapsrådets ”God forskningssed 
(2011)”. Där beskriver Vetenskapsrådet (2011) hur forskaren ska förhålla sig 
gentemot etiska principer. Bland annat att intervjupersonerna ska godkänna intervjun 
innan, de ska få information om vad svaren ska användas till samt att de ska kunna 
avbryta den när som helst. Det ska inte heller på något vis gå att återkoppla till 
intervjupersonerna (a.a.). Vetenskapsrådet påpekar också olika punkter att beakta, 
bland annat tystnadsplikt och anonymitet. Därför har det aldrig nämnts för någon 
vem som sagt vad utan låtit de vara anonyma likaså om någon sagt något i förtroende 
har det inte berättats vidare. Jag respekterar mina intervjupersoners integritet och 
därför finns det inga namn eller arbetsplatser nämnda i studien. Inte heller har jag 
namngett några papper som kan leda tillbaka till intervjupersonerna.
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5 RESULTAT

I detta avsnitt beskrivs det resultat som framkommit av intervjuerna. Det är uppdelat 
utefter frågeställningarna samt med underrubriker som visar vad pedagogerna svarat. 

5.1 Vad pedagogerna innefattar i begreppet lek

5.1.1 Lärarstyrd lek

När pedagogerna beskriver sina uppfattningar om vad lek är, framkommer det 
skillnader på lek och lek. Bland annat nämner de den fria leken (som jag kommer 
kalla barnstyrd lek framöver) där barnen leker själva och det är på deras egna 
initiativ. Vilket är i motsats till den lärarstyrda leken som innebär att pedagogerna är 
delaktiga och styr, alltifrån planerad samling till tematisktarbete. Den lärarstyrda 
leken ska bland annat inspirera barnens fria lek. Pedagogernas uppgift är att 
inspirerar barnen genom olika saker för att kunna väcka intressen och ett lärande. En 
pedagog lyfter också fram att: 

Om barnen inte leker det man introducerat så har man misslyckats, då var det 
inte intressant för barnen och de har inte lärt sig något.

Alla pedagoger menar att det är viktigt att de utgår från barnens intressen när de ska 
stimulera barnens lek genom sina lärarstyrda aktiviteter.  Pedagogerna menar att lek 
är allting, det går att få in alla ämnen i lek och barnen lär otroligt mycket i lek. Deras 
styrda lek har mål och riktningar som de vill att barnen ska lära sig. De flesta menar 
att lek är något som ska genomsyra deras verksamhet i förskolan och det lekfulla 
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lärandet ska finnas överallt, i den barnstyrda leken, den lärarstyrda leken och i 
rutinerna. 

Att rutinerna ska vara lekfulla är något alla pedagoger ställer sig bakom och något de 
strävar efter att göra. En pedagog hävdar att de gör rutinerna lekfullare genom att 
stimulera barnen med språket, till exempel med matsånger. En annan pedagog lyfter 
fram att de har böcker och nallar på toaletten så att när pedagogerna byter blöjor på 
barnen kan de leka med nallar och de som väntar kan också titta i böcker som gör det 
lite roligare än att bara vänta. 

Något som en pedagog beskriver kring lärarstyrd lek är att det inte ska vara 
undervisningsaktigt. Hon menar att det är väldigt viktigt att barnen själva får fundera 
och tänka, genom diskussion och utmanade frågor ska barnen och pedagogen 
tillsammans komma fram till en lösning eller ett svar. Hon anser att det viktiga inte 
är att de får rätt svar, utan att barnen får pröva sig fram och experimentera och det 
rätta svaret kan ersättas med ett eget påhittat svar. Då får barnen tilltro till sin egen 
förmåga och det kan vara bättre än att lära sig rätt svar. En annan pedagog påvisar att 
hon är väldigt faktamässig och har en fallenhet att utmana barnens funderingar kring 
saker eftersom hon kan utmana barnen långt. 

5.1.2 Barnstyrd lek

Barnstyrd lek är vad de flesta pedagogerna anser vara fri lek. Där får barnen skapa 
sin lek själva och det är deras fantasi som styr. I barnens egenstyrda lek är det barnen 
själva som bestämmer vilket material de ska använda sig av och vad som passar 
deras lek. En pedagog anser att:

Leken är ett naturligt beteende som barnen gör för att lära sig saker.

När barn leker menar en pedagog att de lär i leken, men även att när de lär i 
förskolan (lärarstyrt) så leker barnen. Det finns ett samband mellan de båda delarna. I 
den barnstyrda leken innefattar pedagogerna att barnen laborerar mycket, de prövar 
sig fram och härmar vuxenvärlden, samt händelser de fått erfara. 

5.1.3 Lek, utveckling och lärande

Lek är ett fenomen som gör att barnen utvecklas och lär. En pedagog lyfter att: 

Leken är jätte viktigt eftersom barnen bearbetar alla faser och stadier de går 
igenom under livet. 
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I leken lär sig barnen allt, samspel, kommunikation, matematik, fysik, 
naturvetenskap, ta hänsyn, följa regler och empati. Pedagogerna innefattar allt som 
barnen gör som lek i stort sätt. 

Lek är allt.

Exempel på lek som pedagogerna lyfter är innelek, utelek, affärslek, pinnlek, frilek, 
styrdlek, starwarslek, datorlek, legolek, docklek och leralek. 

Ingen av pedagogerna ser någon skillnad på lek och lärande i förskolan. Men en 
pedagog nämner att de kan vara skillnad på lek och lärande beroende på vilken nivå 
det är. Pedagogerna lyfter vikten av samspelet mellan lek och lärande och hur viktigt 
det är att verksamheten i förskolan är uppbyggd på detta viset. Barnen ska få goda 
möjligheter att lära genom lek.

5.1.4 Lek eller inte?

En pedagog nämner att det pedagoger ser barnen göra som en aktivitet kanske barnen 
ser som lek och det barnen ser som en aktivitet de gör kanske pedagogerna ser som 
lek. Alltså uppstår det kommunikationsproblem mellan pedagoger och barn. Samma 
pedagog hävdar även att alla leker, barn, vuxna och även djur.

Lek är knepigt, vi vuxna kan se barnens aktivitet som lek, men också som till 
exempel matematik och barnen kan själva se det som lek eller som en aktivitet.
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5.2 Så påverkar pedagogerna barnens fria lek

5.2.1 Medlekare

I den barnstyrda leken är de flesta pedagogerna de som observerar men en pedagog 
påpekar att alltid en av pedagogerna på hennes avdelning är medlekande vid barnens 
lek. Hon menar vidare att hon vill vara ännu mera delaktig i barnens lek men att hon 
inte har möjlighet till detta på grund av rutiner och pappersarbete som ska 
genomföras. Denna samma pedagog anser att det är viktigt att leka det barnen leker 
för att stimulera barnen. Hon anser också att det är barnen som styr vilken roll hon 
ska ha i leken samt hur stor plats hon ska ta. 

Passiv roll. Utgå från barnen initiativ, det är barnen som bestämmer vilken roll 
man ska ta och hur mycket man ska vara med. Är det bara ett barn som vill leka 
med mig så gör jag det, det brukar oftast tillkomma fler så småning om.

Här framkommer det också att hon med hjälp av ett barn kan få med sig flera barn 
och inspirera till mer lek och samspel.

De andra pedagogerna anser att de endast är med om det behövs, är det några barn 
som har svårt att till exempel samspela vid leken ska pedagogerna vara närvarande 
och kunna vägleda och utveckla barnens lek. Men det var en pedagog som kunde 
tänka sig vara med mer i leken och vara en medlekare i barnens lek. Dock kunde hon 
inte se sig själv i den positionen just nu, utan hon hämmades av hennes lekkunskaper 
och ansåg att de var bristfälliga. Hon ser sig mer engagerad i den lärarstyrda leken 
och tog istället ett stort ansvar där. Vid den lärarstyrda leken till exempel vid samling 
påpekar däremot alla pedagoger att då är alla på deras avdelning delaktiga i den 
sortens lek. 
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5.2.2 Observatörer

Som beskrivet ovan var det endast en pedagog som var medlekare och en som ville 
vara det mer, men hon kände att hon inte hade den fallenheten för den barnstyrda 
leken just nu. De andra pedagogerna i studien har valt att vara pedagoger som är 
observatörer vid den barnstyrda leken. De anser att de endast ska finnas till hands om 
det uppstår problem eller konflikter mellan barnen. Men de hävdar att de måste se 
och höra leken tydligt för att kunna förstå de problem och konflikter som uppstår för 
att kunna lösa dem på bästa sätt. Alltså kan de inte vara helt frånvarande utan helst 
enligt två pedagoger var det av stor vikt att vara väldigt nära. Men se upptagna ut för 
att påverka barnens lek så lite som möjligt, och på det viset ändå visa barnen att de 
ser deras lek. 

En av pedagogerna framhäver att som observatör är hon:

Pedagogen som ska finnas och förstå vad som händer och som barnen kan känna 
att de kan vända sig till mig om de vill ha hjälp eller vill ha material som inte 
finns framme.

En pedagog beskriver att deras barngrupp inte behöver en medlekande pedagog för 
att de är stora och leker bra ihop, hon menar också att det kan vara så att mindre barn 
kan behöva en medlekande pedagog mer för att hjälpa barnen samspela. 

En pedagog anser att vid den barnstyrda leken ska barnen få möjlighet att styra själva 
utan inslag av en pedagog, eftersom pedagogerna redan styr och begränsar barnen så 
mycket i verksamheten. Därför har hon valt att bara vara nära barnen genom att 
observera den på avstånd.

En annan pedagog lyfter även hon att pedagogerna ska låta barnen leka själva, främst 
eftersom hon anser att pedagogerna har auktoritet och det kan påverka barnens lek 
samt att hon inte vill sätta sin prägel på barnens lek. Med auktoriteten hävdar hon att:

Vi är ju de som kan avbryta leken när som helst. 

Med sin prägel på leken menar hon att det blir hennes lek och inte barnens lek, och 
hennes åsikter som genomsyrar och kanske tar överhanden. Men hon berättar också 
att hon kan vara med i barnens lek, men då en väldigt defensiv roll där hon kanske är 
restauranggäst eller sjukhuspatient. 

5.2.3 Pappersarbete vid liten barngrupp

Det framkommer också att vid barnens barnstyrda lek så finns det möjligheter för 
pedagoger att göra pappersarbete, vilket leder till att de inte är närvarande alls. 
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Främst sker detta om det är färre barn i gruppen. Men pedagogerna framhåller att det 
alltid finns tillräckligt med pedagoger närvarande ändå, som kan stimulera barnens 
behov och pappersarbetet är flexibelt och kan avbrytas när som helst.

Men det finns även möjlighet att städa och arbeta med papper. Få barn kan till 
exempel leda till att under den fria leken kan någon pedagog gå undan och göra 
annat. Vi har uppgifter som vi måste göra, men när den barnfria tiden inte räcker 
till så då tar man sig tid under den fria leken.

5.2.4 Tid, utrymme och material för lek

När pedagogerna får frågor om rutiner och om de anser att de får avbryta barnens lek 
är svaret ekande samstämmigt och något de faktiskt hade velat förändra. De anser 
nämligen att deras rutiner får avbryta barnen alldeles för ofta. Alla pedagoger 
försöker vara så flexibla som möjligt med deras aktiviteter för att slippa avbryta 
barnens lek, men vid måltider och städning anser de flesta att de är för uppstyrda och 
avbryter barnen. Pedagogerna försöker dock observera om barnens lek flyter på bra 
och hoppar då över en samling. En pedagog lyfter att hon efterlyser mer flexibla 
måltider för att kunna anpassa sig ytterligare efter hur barnen agerar vid tid för 
måltid, om de är upptagna eller kan äta vid den tidpunkten. 

Pedagogerna anser att barnen behöver mer tid för lek och att det tyvärr ofta inte går 
att genomföra, främst för att pedagogerna har fått direktiv uppifrån med aktiviteter 
och saker som barnen ska få med sig och ta till sig under sin tid på förskolan. 

Vidare beskriver två av pedagogerna att deras lokaler är väldigt inspirerande för 
barnens lek, de menar att det finns goda möjligheter för barnen att landa i olika rum 
med sin lek och att det mesta av materialet är tillgängligt. De andra pedagogerna 
anser att deras miljö är bristfällig, den är väldigt enkel och inte speciellt utmanande 
för barnen. De hade velat ha mer experimenterande material framför allt. En pedagog 
lyfter också att alla rummen är genomgångsrum vilket inte är till barnens fördel. En 
av pedagogerna påpekar att deras material är anpassat för yngre barn och hon anser 
att hennes barngrupp har vuxit mycket detta senaste året och att de inte riktigt hunnit 
med att utöka materialet. Dock hävdar en av pedagogerna att det viktiga inte alltid är 
materialet utan pedagogernas inställning. En inspirerande pedagog som har ett gott 
humör och en god inställning till barnens lek och som inte tjatar på barnen hela tiden, 
kan kanske ge mycket mer till barnen än vad man kan tro. Hon vill påstå att en 
utmanande miljö är ingenting utan en utmanande inställning hos pedagogerna. Hon 
hävdar också att hennes barngrupp leker väldigt bra med det materialet som finns 
och det är få konflikter, därför har det inte gjorts några direkta ändringar på 
materialet ännu. 

En pedagog nämner vikten av att ge barnen tid till att leka. Hon hade under några 
veckors tid för ett antal år sedan gått med barnen till skogen en gång i veckan. Efter 
att barnen hade lärt sig att de alltid var tvungna att samlas innan de fick leka, så 
kunde pedagogen se att efter samlingen så tog barnen upp snarlik lek gång på gång. 

Där såg vi vad viktigt det är att man ger dem tid till det.
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Hon beskriver vidare att de uppgifterna/material pedagogerna har med sig vid till 
exempel skogsbesök också är viktiga, inte bara leken. Men hon vill upplysa om att 
det är av stor vikt att läsa av barnen och se när de kan arrangera sina uppgifter så att 
de inte förstör barnens lek. Dessa uppgifter kan ju även senare inspirera barnens lek.

5.3 Pedagogernas mål med den fria leken

5.3.1 Tid att bearbeta omvärlden

När svaret på ovanstående frågeställning ska besvaras om vad pedagogerna har för 
mål med den fria leken, eller den barnstyrda leken så framkommer det ganska tydligt 
från pedagogerna att de ser leken som en viktig del av barnens liv, även att barnen 
ska få goda möjligheter till att leka är ytterst viktigt.  

Målet med leken är att barnen får bearbeta sin omgivning och utvecklas och lära i 
den. Eftersom att alla pedagogerna anser att barnen lär i leken så är det en 
självklarhet för dem att erbjuda barnen lek i alla former. Både lärarstyrd, men också 
barnstyrd. Pedagogerna vill att den barnstyrda leken ska få tid, utrymme och rätt 
material. Det är därför deras uppgift att kunna ge barnen denna hjälp, främst då 
genom att observera och kunna se vad barnen behöver och tillföra detta. Men också 
genom att ge barnen upplevelser och utmaningar som utmanar deras tidigare 
erfarenheter. Pedagogerna ser stor potential med leken och menar att leken är 
grunden för barns utveckling och lärande. En pedagog nämner också att för ett antal 
år sedan var leken i skymundan och det lades bland annat mer fokus på matematik, 
men hon är glad att leken i den reviderade läroplanen för förskolan nämner lekens 
stora betydelse igen. En pedagog framhåller att:
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Leken är grunden, den är en väldigt viktigt del i förskolan.

5.3.2 Barnen får agera själva och tillsammans

Pedagogerna anser att det viktigast för den barnstyrda leken är att barnen får bearbeta 
sin egen fantasi och sina egna erfarenheter för att utvecklas och lära. De ska skapa 
sin egen lek utan påverkan av pedagoger. I den barnstyrda leken lär de sig samspela 
med varandra, utbyta fantasi, tankar och lösa problem tillsammans vilket också är en 
av pedagogernas uttalade mål med leken:

Målet är ju att barnen blir självständiga och tar hjälp av varandra till att lösa 
problem och konflikter istället för att dra en vuxen i tröjan.

5.3.3 Barnstyrd lek med styrning

En pedagog lyfter att helt barnstyrd är inte leken, eftersom: 

Det är ju vi pedagoger som bestämt material och regler/normer i verksamheten.

En annan pedagog är inne på samma spår och menar att när barnen har barnstyrd lek:

så gör de ju precis vad de vill, fast helt fritt är det ju inte, vi tillåter ju inte alls 
slåsslekar eller alldeles för hög ljudnivå. 

Alltså begränsar pedagogerna delvis leken för att den ska bli så bra som möjligt och 
uppfylla deras tankar om lek. Pedagogerna kommer in och styr leken till rätt hamn 
om de kan se att den håller på att gå över styr. Det blir då en dubbelmoral eftersom 
pedagogerna också anser att det viktigast för den barnstyrda leken är att barnen får 
bearbeta sin egen fantasi och sina egna erfarenheter för att utvecklas och lära. De ska 
skapa sin egen lek utan påverkan av pedagoger. Men en pedagog nämner också att 
hon anser att det är:

Våran uppgift är ju att hjälpa leken och styra den lite så att den utvecklas.

Där pedagogerna menar att för att leken ska kunna fortgå och utvecklas kan det 
behövas att de är med och inspirerar och engagerar leken.
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5.4 Sammanfattning resultat

När pedagogerna ska innefatta vad som finns i lek, menar de allt. Pedagogerna 
förklarar att lek kan vara allting och det går att få in alla ämnen i lek. De anser att 
leken är viktigt för barnens utveckling och för deras lärande. När de beskriver lek är 
det allt i från docklek, pinnlek, utelek, innelek till starwarslek, legolek, datorlek, 
affärlek och leralek. Flera pedagoger beskriver också skillnader på lek och menar att 
det finns lärarstyrd lek och barnstyrd lek. De flesta pedagogerna anser att barnen ska 
få ha mer barnstyrd lek eftersom de anser att de redan styr och begränsar barnen i 
verksamheten. 

Med barnstyrd lek menar pedagogerna att barnen får använda sin egen kreativitet och 
fantasi att skapa lek, men lärarstyrd lek är när pedagogerna styr, till exempel samling 
eller tematisktarbete. Pedagogernas uppgift är också att kunna inspirera och stödja 
leken, bland annat genom att skapa upplevelser och ge tid och rum för lek. Målet 
med barnens styrda lek enligt pedagogerna är att barnen lär otroligt mycket i sin lek. 
Barnen lär sig samspela med andra och de bearbetar sin omvärld, på det viset blir 
barnen självständiga och kan lösa problem med hjälp av varandra. Om det uppstår 
problem vid leken är alla pedagoger i min undersökning närvarande så att de kan lösa 
problemen. 

Det finns även en pedagog som är medlekare och ytterst närvarande i leken, dock 
påpekar hon att det är barnen som styr hennes roll i deras lek och det är barnen som 
bestämmer hur stor plats hon ska ta. Några andra pedagoger beskriver att de vill att 
barnen ska få leka själva utan inverkan från pedagoger (endast observatörer), 
eftersom pedagogerna då kanske sätter sin prägel på leken och påverkan den 
omedvetet. Även auktoriteten kan påverka barnens lek eftersom en pedagog alltid har 
makten att avbryta leken, bland annat om den är för högljudd eller om det är dags för 
mat. De lyfter också fram att de begränsar leken genom regler och material och 
menar på att helt barnstyrd är inte leken. Alla pedagoger är samstämmiga om att 
rutinerna leder till flera avbrott för barnens lek. Pedagogerna försöker vara flexibla, 
men måltiderna är de största bovarna. De lyfter också att många rutiner inte går att 
förändra eftersom flera direktiv kommer uppifrån där de menar att barnen ska få med 
sig mycket mer, därför försöker de göra flera av dem lekfullare. En annan del 
pedagogerna belyser är att de vid barnens egenstyrda lek kan gå ifrån och göra 
pappersarbete då den barnfria tiden inte räcker till.



27

6 DISKUSSION

I detta avsnitt analyseras resultatet och diskuteras i jämförelse och i stöd av 
bakgrunden. Även metoden diskuteras.

6.1 Resultatdiskussion

I resultatdiskussionen belyses de likheter och skillnader som bakgrunden beskriver 
till vad resultatet kommit fram till.

6.1.1 Lek

Enligt Vygotskij (1995) är lek ett sätt att bearbeta fantasin tillsammans med tidigare 
erfarenheter. Också Johansson & Pramling (2007) hävdar att lek är ett sätt för barn 
att skapa mening, där de bearbetar sina erfarenheter och möten. Wetso (2006) 
beskriver leken som ett sätt att göra ett rum i rummet, i detta rum är det en värld som 
motsvarar ens förväntningar och önskningar. I leken kan även barnen pröva på olika 
roller, vilket även Hjort (1996) nämner när barn bearbetar händelser de mött, får de 
en inblick i andras situationer. Detta belyser även Vygotskij (1996) när han beskriver 
att med hjälp av fantasi och tidigare erfarenheter går det att tänka sig in i andras 
livssituationer och historia. Dessa uppfattningar om lek är något som pedagogerna i 
min studie påvisar och något de anser är viktigt för barnen att bearbeta, bland annat 
för att genomgå olika faser i livet. Att få leka tillsammans med andra barn är också 
ett utbyte av idéer hos barnen och de lär sig samspela och något som en pedagog 
framhåller. 

När pedagogerna beskriver lek, menar de att lek kan innefatta allt möjligt, i leken går 
det att kombinera alla ämnen. De menar att leken är ytterst viktigt för barns lärande 
och lärande är viktigt för leken. I pedagogernas egna planerade samlingar och 
aktiviteter är det deras uppgift att stimulera till barns lek. Pedagogerna ska ge barnen 
utmaningar och upplevelser som de sedan kan bearbeta i leken och utveckla vidare. 
Detta påpekar också Hjort (1996) där hon visar att det finns mycket att lära i leken 
och om pedagogerna observerar barnens lek och tar tillvara på barnens intresse, i den 
planerade verksamheten så kan det väcka ett större intresse hos barnen att lära och 
vara aktiva (a.a.). Även Skolverket (2010) belyser vikten av att använda sig av lek i 
förskolans verksamhet. De menar vidare att leken är viktig för barnens utveckling 
och lärande. Leken inspirerar fantasin, kommunikationen, samarbetet och 
problemlösning. Barnen får även möjlighet att bearbeta verkligheten på olika sätt 
(a.a.). Alltså har leken en plats i förskolan och pedagogerna ska arbeta med den för 
att barnen ska få möjligheter att bearbeta verkligheten, samt utmana fantasin, 
kommunikationen och problemlösningar. 



28

6.1.2 Rutiner och lek

När det gäller rutinerna i verksamheten anser alla pedagoger i denna studie att de får 
avbryta barnen i leken allt för ofta, till exempel på grund av blöjbyte, måltider, 
städning och samlingar. De menar vidare att de försöker vara flexibla och avbryter 
mer sällan för planerade aktiviteter om de ser att leken flyter på bra. Detta är också 
något som Hjort (1996) hävdar när barnen i hennes studie uttrycker stor besvikelse 
då de blir avbrutna. Hon menar att leken är känslig för avbrott och att den tid 
pedagogerna avser för lek inte alltid passar barnen. Hjort menar vidare att det är 
pedagogernas uppgift att vara mer flexibla för att kunna ge leken plats för att 
utvecklas (a.a.). 

Även Markström (2005) belyser kring rutiner och lek och påpekar att de planerade 
aktiviteterna oftast är riktade till föräldrarna för att visa vad de har för mål med sin 
verksamhet. De rutiner hon stött på är frukost, samling, fruktstund, 
gruppverksamheter, lunch, bokläsning, vila, utevistelse och mellanmål. Vissa av 
dessa rutiner nämner också pedagogerna och alla svarade att det var deras uppgift att 
göra rutinerna lekfullare för barnen. Exempel på att göra rutinerna roligare var att ha 
böcker och nallar vid blöjbytet samt att sjunga matsånger vid måltiderna. 

Pedagogerna är medvetna om rutinernas inverkan på leken och försöker vara 
flexibla, samtidigt som de är medvetna om att rutinerna är måsten och därför gör de 
dem roligare och lekfullare för barnen. 

6.1.3 Pedagoger och lek

Pedagogerna ser en viss lek som kaos i Halvars-Franzens (2010) studie. Hon menar 
vidare att det kan verka som kaos vid första anblick på grund av ljudnivån, men om 
man tittar närmare har leken struktur och regler som barnen följer. Hon hävdar att lek 
kan ses på olika sätt, en lek där barnens slutar dansa när musiken slutar och sen 
börjar igen kan ses som en danslek men även kaos på grund av den höga volymen 
och den fria dansen (a.a.). 

Även en pedagog i min studie tar upp detta problem och menar att det hon ser som 
lek hos barnen kanske inte barnen ser som lek och vise versa. Enligt Hjort (1996) är 
det därför av stor betydelse att vara nära barnen och veta vad barnen har för mål med 
sin lek. På det viset kan pedagogerna stödja och hjälpa leken att utvecklas och även 
förhindra att den blir störd av andra. Detta är en av pedagogernas största uppgift 
anser Hjort.

6.1.4 Pedagogens roll i lek

Pedagogerna i Hjorts (1996) studie var frånvarande vid barnens fria lek och 
fokuserade endast på sin pedagogiska planerade verksamhet. I motsats till Tullgrens 
(2003) studie där pedagogerna var ytterst delaktiga i barnens lek och styrde den mer 
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än gärna. Målet de pedagogerna hade var att styra leken till den goda leken där 
barnen utvecklas enligt pedagogernas mål. Dessa pedagoger använder också leken 
för att ”förhöra” barnen, där de får beskriva färger och räkna olika saker (a.a.).

I denna studie är pedagogerna närvarande men på olika sätt. En pedagog är 
medlekare men hon styr inte som Tullgrens (2003) pedagoger, utan låter barnen 
bestämma hennes roll och inverkan på leken. De andra pedagogerna har valt att vara 
observatörer eftersom de inte vill påverka barnens lek. De vill också att barnen ska 
lära sig samspela själva men om problem uppstår i barnens lek anser pedagogerna att 
de ser och hör problemen och kan därför hjälpa till och stödja barnens lek. 
Pedagogerna är alltså inte helt frånvarande som de i Hjorts (1996) studie men de är 
inte heller så styrande som pedagogerna i Tullgrens (2003). Något som framkommer 
är att vid liten barngrupp kan pedagoger gå ifrån barnens egenstyrda lek för att göra 
pappersarbete. Detta innebär att pedagogerna helt plötsligt inte är närvarande, vilket 
är i motsats mot vad de egentligen vill vara. De menar på att den barnfria tiden som 
finns för att göra pappersarbete inte alltid räcker till. Alltså påverkar direktiven 
uppifrån pedagogernas närvaro.

Pedagogerna i denna studie har hittat något mellanting för att låta barnen själva styra 
sin lek och få utvecklas i den. Detta menar en pedagog beror på att de redan styr och 
begränsar barnen så mycket i verksamheten och att barnen behöver agera själva. En 
pedagog i studien framhåller dock att det är pedagogernas uppgift att faktiskt 
inspirera och utmana barnens lek och att barnens egenstyrda lek inte är så barnstyrd 
trots allt.

Alla pedagoger delar åsikten om att det är deras uppgift att skapa lek om det inte 
finns lek, så på ett sätt är alla pedagoger medvetna om deras påverkan på leken och 
deras roll i lekens utveckling. Finns det ingen lek ska pedagogerna inspirera barnen 
till sin barnstyrda lek. 

6.1.5 Tid, utrymme, material

När det gäller utrymme, tid och material för barnens lek beskriver flera av 
pedagogerna i denna studie att det är deras uppdrag att medföra dessa saker för 
barnen. Detta tankesätt beskriver även Wetso (2006) och Hjort (1996) där de hävdar 
att förutsättningarna för att barn ska kunna leka är att de får utrymme att göra ett rum 
i rummet samtidigt som de känner sig trygga. Pedagogerna ska kunna skydda leken 
från intrång och kunna bistå med material och ge barnen tillträde till olika utrymmen, 
samt kunna ge leken relativt fritt spelrum (a.a.). 

Markström (2005) påvisar att miljön i förskolan är väldigt hemlik i hennes studie. 
Hon menar vidare att benämningen på de olika rummen ger en aning om vad som 
ska ske där, till exempel dockvrå, målarrum eller lekhall (a.a.). Vilket leder till att 
pedagoger även de i denna studie faktiskt har begränsat leken, både omedvetet och 
medvetet med sin inredning, möblering och leksaker. De är inte heller helt nöjda med 
sin miljö men menar att inställningen är viktigast för att möta barnen. Några av 
pedagogerna framhåller dock att deras material och rum ger barnen goda möjligheter 
till egenstyrd lek i likhet med Wetso (2006) som menar att barnen behöver olika 
symboler/saker för att kunna utveckla sin lek, lika mycket som de behöver utveckla 
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sitt språk och sina tankar för att komma vidare med leken (a.a.). Med material som är 
tillgängligt och tid för lek, kan barnens lek utvecklas och flyta på längre och på så vis 
skapa flera erfarenheter som barnens lär sig av.

Enligt Skolverket (2010) ska pedagogerna arbeta med leken, och utifrån intervjuerna 
i min studie ser pedagogerna det viktiga i leken och de är medvetna om att 
verksamheten ska ge barnen tid och möjlighet att leka. Men alla pedagogerna ser 
också problem kring de direktiv de får uppifrån som barnen ska få ta del av och ta 
med sig från förskolan. De menar att dessa aktiviteter samt rutinerna tar tid ifrån 
barnens egenstyrda lek och något de hade velat vara mer flexibla med, allt för att låta 
barnen få mer tid att leka. 

6.1.6 Lärarstyrd och barnstyrd lek

Barnens fria uttryck i lek begränsas enligt Hjort (1996). I hennes studie visar barnen 
att de förstår att den lugna och snälla leken uppskattas högre av pedagogerna än den 
lek som kallas spökjakten. Med detta menar alltså Hjort att pedagogerna styr barnens 
egenstyrda lek eftersom de inte vill att den ska störa andra och styr den genom att 
begränsa den, till exempel genom att tysta ner den. 

Den barnstyrda leken enligt pedagogerna i denna studie är fri, men pedagogerna är 
medvetna om att de begränsar den. På det viset blir leken något lärarstyrd och inte 
särskilt barnstyrd. Men pedagogerna i denna studie hävdar också att de försöker vara 
flexibla och ge barnen så mycket utrymme de bara kan för att få deras lek att 
utvecklas. Ändå är leken inte helt barnstyrd eftersom att pedagogerna hela tiden har 
ett övervakande öga som styr och leder den i den riktning de anser passar barnen 
bättre. Detta i likhet med Tullgren (2003) som påpekar att pedagogerna i hennes 
studie är beskyddare av leken och ser till att den inte blir störd. Tullgren lyfter dock 
att det endast är den goda leken som pedagogerna själva anser är utvecklande, 
lärande och ger social kompetens som pedagogerna agerar positivt och engagerat 
gentemot (a.a.). 

Alla pedagogerna i studien ser positivt på den barnstyrda leken och menar att den är 
lika viktigt som deras lärarstyrda och planerade lek. Men omedvetet eller medvetet 
styr och begränsar de barnens lek oavsett om de är närvarande eller inte. Dels 
eftersom de har inrett rummen och dels genom att de har regler som begränsar 
barnens lek. Något de i alla fall vill förändra är att kunna ge barnen mer tid, bland 
annat genom att genomföra mindre planerade aktiviteter och utveckla barnen i sin lek 
istället. Eller i alla fall enligt några pedagoger kunna bli bättre på att se när de ska 
genomföra sina aktiviteter, eftersom de aktiviteterna faktiskt kan inspirera barnens 
styrda lek ytterligare. Leken begränsas som sagt av pedagogernas förhållningssätt 
gentemot leken men Vygotskij (1995) beskriver att en viktig del i skapandet och den 
kreativa tanken är att människan ständigt utmanas och får nya uppgifter. Om en 
människa är tillfreds med sin tillvaro så leder det till att den inte vill någonting mer, 
denne skulle inte vilja sträva efter någonting och inte heller skapa någonting. Ett 
kreativt tänk skapas utifrån ett behov, en önskan eller strävan (a.a.).  Här belyser 
Vygotskij vikten av att vara nära barnens lek för att kunna utmana den, vilket 
pedagogerna i min studie på ett sätt är genom sina olika begränsningar
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Barnens egenstyrda lek är ytterst viktigt för dem. De blir upprörda om de blir 
avbrutna och det är viktigt för dem att få utveckla sin lek, där utvecklar de så mycket 
annat också som kommunikation, samspel, regler, ämnes relaterade saker och så 
vidare (Hjort, 1996). Dock finns det problem i att vara en närvarande pedagog i 
leken. Eftersom auktoriteten som en pedagog i denna studie lyfter kan påverka 
barnen samt att de omedvetet styr den då pedagogen har så mycket annat i huvudet 
än bara lek. Pedagogerna vill ju att barnen ska lära sig och utvecklas (Tullgren, 
2003). Men det finns också positiva sidor där pedagoger kan hjälpa leken att komma 
vidare samtidigt som barnen då lär sig saker när de utmanas.  

Det beror förmodligen på barngruppen vilken roll pedagogen ska ta i leken. Lek är 
aldrig detsamma och barn är olika (Halvars-Franzen, 2010) och har olika behov. 
Därför finns det vissa barn som kan behöva en medlekare och andra som behöver en 
observatör som kan inflika vid problem eller konflikter. Även pedagogerna i denna 
studie har anpassat sig efter barnen, en är medlekare för att barnen behöver det och 
de andra är observatörer eftersom deras barn kan leka i stort sätt själva, utan inverkan 
ifrån pedagogerna.

6.2 Sammanfattning av resultatdiskussion

Enligt Vygotskij (1995), Johansson och Pramling (2007), Wetso (2006) och Hjort 
(1996) lär och utvecklas barnen mycket i lek, både i den planerade leken och i sin 
egenstyrda lek. Detta är också tankesätt som mina pedagoger bemöter och de vill 
gärna ge barnen mer egenstyrd lek. De lyfter dock att de får direktiv uppifrån som 
begränsar barnens tid för lek, men i enlighet med Markström (2005) är det 
pedagogernas utrymme, möblemang, inredning, placering och val av leksaker som 
också begränsar leken i stor utsträckning. 

En av pedagogerna är medlekare och resten är observatörer, men ingen av 
pedagogerna styr leken utan de låter barnen bestämma deras roll och de försöker vara 
flexibla. De är mitt emellan de pedagoger som Hjort (1996) och Tullgren (2003) tar 
upp, där de ena pedagogerna var näst intill helt frånvarande vid barnens egenstyrda 
lek och de andra var fullt närvarande och styrde barnens lek tills den uppfyllde 
pedagogernas syn och mål med den ”goda” leken. 

Pedagogerna vill att barnens egenstyrda lek ska få mer utrymme för att målet med 
den är barnen ska få utvecklas och lära utan styrning av pedagogerna. De anser att de 
redan begränsar barnen i verksamheten och de vill att barnen ska få egna möjligheter 
att utvecklas och samarbeta tillsammans med andra barn för att utveckla samspel och 
sin kommunikation. Detta enligt Hjort (1996) som hävdar att leken behöver utrymme 
och tid för att utvecklas, och att i leken utbyter barnen varandras tankar och idéer 
vilket också Vygotskij (1995) belyser att fantasin kan medföra. Det är ju så att leken 
bygger på tidigare erfarenheter och fantasi som gör att leken uppfyller barnets tankar 
och deras föreställningar. 
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6.3 Slutsats

Pedagogerna i min studie arrangerar leken genom att de har inrett lokalerna på ett 
visst sätt, de har också bestämt vilka leksaker som ska få vara tillgängliga, om de är 
medlekare eller observatörer och när/var/hur barnen får leka. Flera av pedagogerna är 
inte heller nöjda med varken lokaler eller deras material men menar ändå att barnen 
leker bra och därför har det inte blivit högsta prioritet att förändra. De ser det också 
som deras uppgift att inspirera barnen till lek om det inte finns någon naturlig lek.

Pedagogerna vill inte avbryta barnens egenstyrda lek så mycket som de gör, för att 
de ser väldigt positivt på den för barnens utveckling och lärande. Dock hävdar de att 
det är direktiven uppifrån som begränsar leken, eftersom pedagogerna ska aktivera 
barnen så att de får med sig så mycket som möjligt från förskolan. Även 
pappersarbetet gör att de får gå ifrån barnens egenstyrda lek. Men som sagt är det 
inte bara är direktiv uppifrån utan också deras egen inredning, möblering, val av 
leksaker och tid för leken som är den största styrningen. På detta viset begränsas 
leken innan den ens börjat. När pedagogerna har valt att placera vissa saker i ett visst 
rum eller hörn, har de automatiskt begränsat leken dit. Men kanske hade leken 
behövt vara i ett eget rum? Även om de är medlekare eller styrande observatörer 
begränsar leken eftersom pedagogerna då är väldigt nära barnen, vilket kan påverka 
deras lek.

Hjort (1996) belyser att det är pedagogens största uppgift på förskolan att observera 
barnens lek för att se vad barnen har för mål med sin lek, då kan pedagogerna hjälpa 
leken att komma vidare och utvecklas. Pedagogerna kan även se vad barnen är 
intresserad av för att sedan kunna använda sig av det i sina planerade verksamheter. 
För det är ju också så som Vygotskij (1995) beskriver, viktigt att ständigt utmanas 
för att behålla sin kreativitet och sökande efter kunskap och nya erfarenheter. Därför 
ska pedagogerna finnas nära barnens lek för att se när den behöver en utmaning för 
att komma vidare. Som Tullgren (2003) påvisar är det lätt att begränsa leken till den 
goda leken som pedagogerna själva anser är bra, men är pedagogerna nära barnen 
och observerar dem kan de se att barnen kanske behöver leka ”dödlek” som inte 
anses vara en ”godlek”. För det kan ju vara så att ett barn fått uppleva att en 
närstående avlidit. Viktigt dock att som pedagog vara närvarande för att kunna 
observera att leken inte urartar och då till exempel skrämmer barnen.

6.4 Metoddiskussion

Vid intervjuer menar Lantz (2007) att det är flera olika effekter som kan påverka 
intervjuaren och intervjupersonen. Känslor, lokal/miljö och tid är några exempel. 
Hon menar också att samspelet spelar roll vid intervjuer, hur personerna som är 
delaktiga tolkar de olika frågorna/svaren samt kroppsspråkets påverkan (a.a.). Detta 
problem uppkom då jag inte kunde erbjuda de första pedagogerna en neutral lokal 
som de andra pedagogerna blev intervjuade i. De första pedagogerna blev intervjuade 
i deras hem och de andra blev intervjuade i ett arbetsrum på deras arbetsplats. Dessa 
olika miljöer kan ha påverkat deras svar, men jag anser ändå att hemmiljön skapade 
en trygghet för pedagogerna och var bättre än att erbjuda ett stökigt café.
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Svaren har varit ganska lika varandra, men ytterst intressanta. Att pedagogerna har 
en positiv inställning till barnens styrda lek är ytterst intressant. Dels eftersom 
Skolverket (2010) hävdar lekens betydelse och att den ska ha en plats i förskolan och 
för att min bakgrund med tidigare forskning påvisar att leken har stor betydelse för 
barns utveckling och lärande. 

Användningen av ljudinspelade intervjuer var positivt. Detta ledde till att jag kunde 
lyssna på intervjusvaren flera gånger och det kan ha medfört att misstolkningar 
uteblivit. Detta stödjer även Patel och Davidson (1994) och Trost (1997) där de 
också lyfter att inspelade intervjuer höjer tillförlitligheten. Inga av pedagogerna sade 
sig tycka det var obekvämt att bli inspelade, därför var det ett bra val att använda sig 
av en diktafon.

Enligt Lantz (2007) ska intervjuaren ha en professionell relation under intervjun. För 
även om pedagogerna var bekanta, så skulle intervjun vara professionell för att 
kunna besvara syftet och frågeställningarna. Den personliga relationen ledde dock till 
att jag kunde skapa en trygghet hos pedagogerna inför intervjuerna så att de 
förmodligen vågade svara ärligt. 

Det var av stor vikt att kunna erbjuda pedagogerna längre tid att genomföra 
intervjuerna och kunna besvara på frågorna utan stress. Därför var det viktigt att de 
inte hade något planerat den dagen, eller något uppbokat ifrån min sida. Därför var 
också en ostrukturerad intervju att föredra enligt Patel och Davidson (1994) som 
innebär att intervjupersonerna får mycket tid och utrymme att besvara frågorna.

Det har varit en utmaning att skriva detta examensarbete själv, men jag anser att ett 
gott samarbete med handledaren och utmaningen i sig har lett till att jag slutfört 
arbetet och genomfört det under tidsramen

6.5 Förslag till fortsatt forskning

Efter att ha genomfört denna studie har jag blivit medveten om hur stor del 
utrymmet, inredning, möblemang, leksaker och pedagogernas mål/inställning med 
leken påverkar leken. Därför skulle det vara ytterst intressant att observera 
pedagogerna i deras verksamhet och se hur mycket plats den barnstyrda leken får 
samt se om pedagogerna har en ”god lek” som får ta större plats. Men det skulle 
också vara av intresse att undersöka hur inredning, möblemang, leksaker och 
pedagogernas mål kan motverka könsstereotyper. 
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BILAGA 1

Intervjufrågor till pedagoger

1. Vad är lek enligt dig själv? 

2. Varför tror du att barn leker? 

3. Hur ser du som pedagog på lekens betydelse för barns lärande/utveckling?  
Ge exempel?

4. Är det skillnad på lek och lärande, ge exempel i så fall?

5. Hur kan du som pedagog stimulera till lek?  

6. Hur gör du för att stimulera barnens lek i förhållande till de rutiner som finns 
i verksamheten? 

7. Är leken fri eller är den på vuxnas initiativ?

8. Vad innebär fri lek för dig?

9. Lär barnen i den fria leken? Ge exempel?

10. Anser du att det är någon skillnad på lek och fri lek? Vilken skillnad är det i 
så fall?

11. Anser du att ni får avbryta barnen i den fria leken?  Ge exempel?

12. Vad gör ni pedagoger när barnen har fri lek? 

13. Vilken roll har du som pedagog i den fria leken enligt dig? 

14. Hur mycket tycker du att pedagoger bör vara med i den fria leken? 

15. Har barnen bra tillfällen till fri lek genom er miljö, materialet samt er 
gruppindelning enligt dig? På vilket sätt?
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