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Sammanfattning 

Syftet med denna studie är att undersöka förskollärares uppfattningar om den fria leken och 

dess betydelse för barns utveckling och lärande, och i vad mån dessa uppfattningar avspeglar 

sig i verksamheten. Detta för att jag anser att fri lek är ett begrepp som inte beskrivs särskilt 

tydligt i litteratur och läroplan för förskola. De frågeställningar jag har använt mig av är: Hur 

definierar förskollärare fri lek? Vad anser förskollärare att den fria leken har för betydelse för 

barns utveckling och lärande i förskolan? Hur ser förskollärare på sitt deltagande i barns fria 

lek? Hur avspeglar sig pedagogernas syn på den fria lekens betydelse för barns utveckling i 

hur de planerar verksamheten?  För att få svar på mina forskningsfrågor har jag använt mig av 

kvalitativa intervjuer och totalt har sex förskollärare intervjuats. Förskollärarna i denna studie 

uttrycker att fri lek är betydelsefull för barns utveckling och lärande utan att ha helt klart för 

sig hur de definierar begreppet. Jag upplever vidare en svårighet från de intervjuade 

förskollärarna att kunna förklara varför den fria leken är viktig. Det framhålls att den fria 

leken inte finns med i verksamhetsplaneringen och jag tycker mig märka att reflektion och 

diskussion av och kring begreppet är något som saknas för att förskollärare ska kunna utforma 

verksamheten så att den fria leken främjas för barns utveckling och lärande.  

 

Sökord: Social kompetens, socialt samspel, kommunikation, vuxenstyrt, förhållningssätt  
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1. Inledning 

 

Lek är liv 

Barnen leker. När de leker ekar livets egen låt i deras lekar. 

Gäll och yster – eller dyster dov ljuder den så länge den får lov. 

Allt de tror och vet om verkligheten gör de lek av. Det är märkligheten. 

Vuxna tror att lek är tidsfördriv. De har fel i detta. Lek är liv. 

KAJENN (Granberg 2003, s.9) 

 

Jag har under min lärarutbildning fått insikt om hur viktig leken är för barns utveckling och 

lärande. Mycket forskning belyser leken och de flesta är överens om att leken är otroligt 

viktigt för barns utveckling och lärande. Detta är även något som framhålls i läroplanen för 

förskolan såsom en skyldighet att arbeta för.  

 
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 möjlighet att uttrycka och bearbeta 

upplevelser, känslor och erfarenheter. (Skolverket 2010 s.6) 

 

Fri lek är däremot ett begrepp som inte beskrivs tydligt i litteratur och läroplan för förskolan. 

Detta även om jag har märkt att fri lek är något pedagoger pratar om av vikt samt har en stor 

och given plats för förskolans verksamhet. Jag har även märkt att många anser att fri lek i 

förskolans verksamhet används då pedagogerna är upptagna med att göra annat och därför 

inte har tid att aktivera barnen. På grund av detta anser jag att det är viktigt att problematisera 

begreppet fri lek samt undersöka hur förskollärare tänker om dess betydelse. 

 

Fri lek uppfattar jag i dagsläget som icke planerad pedagogisk aktivitet, något som styrs av 

barnen själva och deras intresse. I förskolans läroplan kan man läsa att; ”Verksamheten skall 

ge utrymme för barnens egna planer, fantasi och kreativitet i lek och lärande[…]” (Skolverket 

2010, s.7). Min tolkning av den fria leken passar väl in på denna beskrivning.  
 

2. Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka sex förskollärares uppfattningar om den fria leken 

och dess betydelse för barns utveckling och lärande, och i vad mån dessa uppfattningar 

avspeglar sig i verksamheten. 

 

Mina frågeställningar är; 

 Hur definierar förskollärarna fri lek? 

 Vad anser förskollärarna att den fria leken har för betydelse för barns utveckling och 

lärande i förskolan? 

 Hur ser förskollärarna på sitt deltagande i barns fria lek? 

 Hur avspeglar sig förskollärarnas syn på den fria lekens betydelse för barns utveckling 

i hur de planerar verksamheten?  
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3. Litteraturgenomgång 

3.1 Historik  
Att lek är viktig för barns utveckling och lärande har mänskligheten vetat länge och forskning 

kring ämnet har bedrivits av ett stort antal författare genom åren. Trots detta stora intresse för 

leken och dess betydelse har leken som fenomen varit mycket svår att sätta fingret på. För att 

skapa en förståelse av leken redogörs synen på hur leken sett ut samt förändrats med tiden.  

Redan i det antika Grekland förespråkade Platon (424-348 f. Kr.) lekens betydelse i sin 

beskrivning över idealsamhället. Han menade att lek ska utgöra grunden för all utbildning och 

att människans inlärningsförmåga ökar dramatiskt under lekfulla och positiva förhållanden 

jämfort med situationer kännetecknade av olust, tvång och hot (Welén, 2009). Även 

Aristoteles som var Platons lärjunge (384-322 f.Kr.) hade teorier om att barnens första 

levnadsår var av stor vikt. Han stärkte Platons tankar och menade att barnen skulle 

uppmuntras att leka motsvarande aktiviteter som de sedan skulle utföra som vuxna. Han 

betonade även vikten av samspel med andra barn och vuxna. Och genom kontakt med andra 

lär barnet känna sig själv, och utvecklar på detta sätt sin personlighet (Welén, 2009).   

På 1700-talet påbörjades mer forskning kring leken då filosofen Jean-Jaques Rousseau (1717-

1778)  återigen betonade att all undervisning ska vara grundad på lek. Han lyfter vidare fram 

barndomstiden som en viktig del av livet och barns rätt till lek och utforskning av sin närmiljö 

framhålls (Welén, 2009).   

Den Tyske pedagogen Friedrich Fröbel (1782-1852)  öppnade 1840 en så kallad lek och 

sysselsättningsanstalt, detta var föregångaren till Sveriges barnträdgårdar, som idag är våra 

förskolor (Lindqvist, 1996). Fröbel lyfte fram lekens egenvärde samt poängterade dess 

betydelse för lärande. Han menade vidare att barnet från födseln genom leken lär om sig själv 

och sin omvärld. Hans pedagogiska idé var att binda ihop arbete, lek och skapande (Granberg, 

2003). Fröbel utvecklade ett pedagogiskt lekmaterial som han kallade lekgåvor. Dessa 

lekgåvor samt den fria leken ingick i hans pedagogik. Barnet fick i den fria leken själv välja 

aktiviteter med utgångspunkt från det planerade materialet. En vuxen skulle närvara och 

reglera barnens lek utan att styra och dominera den (Welén, 2009). I Fröbels pedagogik är lek 

en av kärnpunkterna och där lek ses som det naturliga sättet för att barn uttrycka sig. Barnet 

ska mogna, eller som Fröbel uttrycker det: Barnet är den planta, som behöver vård i 

Barnträdgården”(Lindqvist, 1996 s.51). Vidare upplyser författaren att det är Fröbel som 

begreppet den fria leken förknippas med. 

 

3.2 Vad är lek? 

Lek är allvar. För barn är lekvärlden mer verklighet än vuxnas verklighet. 

 (Granberg, 2003 s.85) 

  
Lillemyr (1990) anser att lek är ett svårt begrepp att förstå och definiera. Detta menar 

författaren kan bero på att lek har med handlingar och beteende att göra. Leken berör hela 

barnet och har dessutom en stor betydelse för så många sidor av människans liv och 

verksamhet. Lillemyr (1990) menar vidare att lek inte är lätt att förklara i den meningen att 

samma typ av lek kan variera från situation till situation. Den kan dessutom te sig på ett sätt 

för ett barn och helt annorlunda för ett annat barn. ”Kommer det in ett nytt barn i leken, ser 

man ofta att den ändrar karaktär” (s.13). Han slår dock fast att det typiska för leken är att den 

tydligt undflyr våra försök att karaktärisera den.  
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Knutsdotter Olofsson (1996) använder Gregory Batesons definition av lek. ”Lek är det vi 

signalerar som ”detta är lek”. Det vill säga lek är ett förhållningssätt till verkligheten, där det 

som sker inte är vad det ser ut att vara . Lek är en mental inställning, som förändrar mening i 

det som sker” (s.50). Knutsdotter Olofsson (2003) beskriver vidare om lekens förutsättningar 

och menar att leken är ett förhållningssätt och en mental inställning, som ger en bestämd 

känsla. Lekens medvetandetillstånd är hälsosamt och det ger välbefinnande. 

Medvetandetillståndet under pågående lek kännetecknas av en hundraprocentig koncentration 

och hängivelse och barnet glömmer sig själv. Vidare menar Knutsdotter Olofsson (1996)  att 

leken är ett förhållningssätt mer än ett beteende och att det bara är barnen själva som vet om 

de leker eller inte. Knutsdotter Olofsson (2003) lyfter vidare fram och menar att leken är 

motsägelsefull, detta eftersom den inte går att enkelt beskriva den i enkla termer.  Författaren 

menar att lek ofta måste beskrivas utifrån motsatser. Med detta uttryck menar hon att lek är 

både på riktigt och på låtsas, att i leken är det på riktigt men utifrån sett är det på låtsas. Hon 

menar vidare att leken betyder både närhet och distans och att barnen kan bearbeta 

upplevelser i leken och på så sätt få distans till detta. Barnen kan göra saker på riktigt under 

täckmantel av lek och i leken kan barnen göra saker som ser ut att vara på riktigt fast det är 

lek. I leken blir det kända okänt och det okända känt. ”Lek kan vara glädje men också vara på 

djupaste allvar.” (Knutsdotter Olofsson, 2003 s.22) 

 

Lillemyr (2002) i sin tur belyser några allmänna drag i leken som fenomen man är 

förhållandevis eniga om i dagens forskning. Några av dessa är att leken är en typisk frivillig 

aktivitet för barn, att den är lustbetonad och ger glädje såväl som nöje. I lek rymmer spänning 

och är ett utryck för en inre drift som även är ett förberedande för det kommande vuxenlivet. 

Författaren menar till sist att ur en pedagogisk synvinkel kan man hävda att följande är 

utmärkande för lek; 

 Leken är i sig ett mål för barnet; den ger en inre tillfredställelse 

 Genom leken lär barnet känna sig självt. 

 Leken stimulerar estetiska uttryck och speglar estetiska upplevelser och 

erfarenheter. Ibland går lek och estetiska aktiviteter in i varandra. 

 Leken stimulerar utveckling, inlärning, samtidigt som den återspeglar barnets 

utvecklings- och kunskapsnivå. 

 Lek försiggår oftast i samspel med andra; barnet lär sig socialt samspel genom 

leken. 

 Leken stimulerar och speglar barnets socialisation till närmiljö, samhälle och 

kultur. 

 

 (Lillemyr, 2002, s.50) 
  

Slutligen anser Lillemyr (2002) att det viktigaste är att inte glömma bort barnets perspektiv, 

att lek är något roligt. Granberg (2003) menar i sin tur att lek är, helt enkelt. Detta eftersom 

hon anser att leken styrs av lust, glädje och tillfredsställelse. Småbarn leker för att leka och 

leken i sig är målet. ”Utifrån barnets horisont är lek det mest meningsfulla barnet kan ägna sig 

åt. Leken är barnets liv, det som ger barnets liv mening och innehåll. Lek ÄR, helt enkelt”. 

(Granberg 2003, s.18) 
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3.3 Vad är fri lek? 

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 som 

inomhus som utomhus.” (Skolverket 2010 s.7) 

Begreppet fri lek beskrivs och förklaras ofta inte ordagrant i den litteratur jag läst. Jag tolkar 

av många författare att den ingår i de beskrivningar som de gör av lek i allmänhet. Att de med 

lek oftast menar fri lek, den lek som barnen själva bestämmer över. Det är inte ovanligt att 

man ställer fri lek i motsats till vuxenledd lek. Med detta hävdar man då att vuxenledd lek 

skulle vara ofri. Men som många författare framhåller går det inte att tvinga barn att leka. 

Granberg (2003) menar att lekens grundläggande förutsättningar är att den är fri vald av 

barnet och att all lek är då fri. ”Den som försöker styra leken, drar undan förutsättningarna 

och leken som fenomen upphör” (s.82). Även Brodin och Lindstrand (2008) beskriver leken 

som barnets egendom, där barnet själv har inflytande och kan påverka det som sker. De menar 

även att leken många gånger ses som det enda som barnet kan påverka utifrån sina egna 

förutsättningar. De lyfter begrepp som spontant och frivillig för att beskriva lek och som 

andra författare använt sig av i sin definition av fri lek. 

Knutsdotter Olofsson (1996) förklarar fri lek på följande sätt: ”Fri lek bygger på barnens 

initiativ och aktiviteter. Barnen vänjer sig vid att roa sig själva, sysselsätta sig med någon 

rolig lek” (s. 234). Detta är även något som Lillemyr (2002) håller med om och som skriver 

att fri lek är när barnen själva får bestämma. Författaren poängterar även att det är i den fria 

leken barn tycks ha mest roligt. 

Fagerli, Lillemyr och Søbstad (2001) menar även att lek som sker på barnens egna initiativ 

och som jag tolkar som fri lek tilltalar barnen mest. Författarna upplyser på grund av detta att 

undersökningar visar att vuxna ska vara försiktig med att alltför mycket styra barnens lek.  

Rasmussen (1978) menar att fri lek är när barnen här och nu leker med vad de har lust till, 

men även att den fria leken påverkas av sociala förutsättningar. Fri lek fungerar inom 

individuella, sociala och samhälleliga ramar. Han poängterar vidare att den fria leken är viktig 

för barnets psykiska utveckling. Förutsatt att förskolans verksamhet i övrigt är strukturerat 

och har rutiner.   

Lindqvist (1996)  anser att leken har sedan Fröbels dagar definierats som fri lek och har haft 

stor betydelse för barnet.  Hon framhåller vidare att pedagoger idag är osäkra på hur de skall 

förhålla sig till fri lek i förskolans verksamhet. 

 

3.4 Lek för lärande och utveckling  
I läroplanen för förskolan kan man läsa att förskolans uppdrag är att lägga grunden för ett 

livslångt lärande och detta lärande ska ske med leken i fokus. ”Barn söker och erövrar 

kunskap genom lek[…]” (Skolverket, 2010 s.6) 

Lillemyr (2002) lyfter att många forskare har intresserat sig för förhållandet mellan lek och 

lärande. Han menar dock själv att lek och lärande är två helt olika fenomen vilka inte kan 

jämföras. Leken har ett egenvärde och att lärande sker genom lek.  Författaren anser att barnet 

är i leken och att lärande är något som försiggår i barnet. Han poängterar dock att även om 

detta är olika fenomen kan de ändå göra sig gällande samtidigt. ”Barnet är i leken och går helt 

och fullt upp i den. Samtidigt försiggår lärande i barnen genom att de tillägnar sig kunskaper 

och färdigheter genom leken” (Lillemyr, 2002 s.64). 
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Lillemyr (1990) anser att barns lek visar oss hur de lär sig saker, hur de utvecklas och 

socialiseras på en rad olika områden. Han menar vidare att leken har stor betydelse för barnets 

fysiska och psykiska utveckling. Leken stimulerar barnets utveckling och den är för barnet en 

central kunskapskälla.  

I lekens lustfyllda experimenterande får småbarn erfarenheter som befästs och blir 

kunskap. Allt vi vill lära barn lär de i leken. Leken är lärande, det är barns sätt att 

tillägna sig kunskaper, men lek är inte en undervisningsmetod. Den lustfyllda leken 

utvecklar motorik, språk, social kompetens och perception samt konkret och abstrakt 

tänkande. (Granberg, 2003 s. 48) 

 

Granberg (2003) poängterar dock att även om barn lär genom lek, leker de inte för att lära. 

Leken har ett egenvärde och är ett mål i sig för barnet. Knutsdotter Olofsson (1987) menar att 

barn lär sig så mycket genom lek att det är lättare att ställa sig frågan, vad barnen inte lär när 

de leker. Vidare framhåller Knutsdotter Olofsson (2009)  att inlärning, klargörande, 

undersökande och experimenterande sker omedvetet genom leken. Det är sällan barn efter lek 

kan tala om vad man lärt sig, de bara vet och kan. Knutsdotter Olofsson (2009) bedömer att 

barn bland annat utvecklar fantasi och påhittighet i lek och poängterar att ”Utan fantasi kan 

inga nya tankar tänkas och inga nya idéer födas. Utan påhittighet blir inga praktiska problem 

lösta och inga uppfinningar gjorda. Utan föreställningsförmåga kan den lästa texten aldrig 

förstås och nya texter aldrig bli skrivna.” (s.79)  

 

Att kommunicera är en annan viktig förmåga vilket Knutsdotter Olofsson (1987)  tar upp och 

som hon belyser utvecklas genom leken. Barnen får möjlighet att uttrycka många känslor och 

tankar och med detta behärska det talade ordet.  

Knutsdotter Olofsson (1987)  menar även att leken är viktig för det talande och skrivna ordet.  

När barn leker måste de kunna uttrycka sig för sina lekkamrater så att de förstår samt förstå 

vad de andra säger. Detta för att i leken är inget vad det ser ut att vara. 

Leken är lik skrivandet, författandet. Man tänker genom att leka och uttrycka sig. Man 

tänker genom att skriva och formulera sig. I leken prövas olika roller, barnen distanserar 

sig från sig själva i rollen. I skrivandet kan man skapa sig själv, bli tydlig för sig själv. 

(Knutsdotter Olofsson, 2009 s.85) 

Social kompetens menar hon vidare är något som lekforskare i dag alla är eniga om att barn 

lär genom lek. ”När barn leker med varandra lär de sig att leva med andra människor, skratta 

med andra, bli arg utan att slåss, gråta utan att anklaga, kompromissa, känna sympati och 

empati” (s.85). Vidare poängterar författaren att de sociala lekreglerna som krävs för att leken 

ska fungera är grunden för det demokratiska samhället. 

Att behärska sin kropp är vidare något barn utvecklar genom lek. Genom lek får de tillfälle till 

ett varierande och meningsfullt rörelsemönster. I leken vågar även barnen pröva sig fram. ”I 

lekens medvetandetillstånd kan man övervinna rädsla och få fysiska krafter utöver de 

vanliga.” (Knutsdotter Olofsson, 2009 s. 86) 

3.5 Vuxnas roll i barnens fria lek   
Granberg (2003) menar att uttrycket fri lek används vanligtvis för att beteckna aktiviteter som 

inte leds av vuxna. Hon anser dock att det finns en fara med att betrakta barns fria lek som 

vuxenbefriad. Hon menar att bara för att barnens lek är självvald får de inte lämnas själva. 

Detta kan bidra till att barn som är starkare får möjlighet att ta över och dominera menar 

författaren. Leken kan då bli ojämn och riskerar att upphöra som lek. Författaren framhåller 

att: ”Både styrande och styrda barn mår dålig. Förskolebarn är inte mogna att på egen hand 
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leda och styra andra barn” (s.83).  Det är av stor vikt att lek alltid omges av pedagoger, detta 

för att kunna hjälpa och stödja enskilda barn samt lekens struktur. Författaren poängterar 

vidare vikten att vuxna leka tillsammans med barn och att detta då ska ske på barnets villkor. 

Vuxnas deltagande i leken menar Granberg (2003) handlar om att inspirera och ladda föremål 

och miljö med liv och betydelse.  

Knutsdotter Olofsson (2003) framhåller även vuxnas medverkande i barnens fria lek. Hon 

menar att om vuxna inte stimulerar och stöttar barns lek och ser betydelsen av detta blir det 

inte mycket av detta trots leksaker och fina miljöer. Hon lyfter och framhåller även att 

forskning visar att det inte bara räcker med kamrater och leksaker för att barn ska leka 

utvecklande lekar.  Lek uppstår inte av sig själv utan behöver stimulans av en vuxen. 

3.6 Den välreglerade friheten  
Charlotte Tullgrens avhandling om Den välreglerande friheten, Att konstruera det lekande 

barnet (2003) belyser hur pedagoger styr barns fria lek i förskolans verksamhet kan jag 

anknyta till i min studie. 

Tullgrens avhandling tar upp att så fort barns fria lek inte faller innanför förskolans ram blir 

de ett föremål för vuxnas styrning. Detta samtidigt som pedagogerna måste leva upp till 

diskursen om det fria barnet som genom lek utforskar världen. Hon menar att ett sätt att 

hantera denna motsägelse är att delta i barnens lek. ”Lekande pedagoger erbjuds goda 

möjligheter att övervaka barnen i den mening att de kan observera, kontrollera och korrigera 

barnens handlingar på ett mer effektivt och osynligt sätt än vad som är möjligt som icke 

deltagare” (s. 86). Tullgren kom fram i sitt arbete att denna styrning handlar om att vägleda 

barnen mot framtiden och att den har barnens framtida kompetenser som mål och att denna 

styrning ska vara klädd i lust och välmening. ”Den är inbyggd i systemet på ett sådant sätt att 

den kan förefalla självklart för pedagogerna som utanför den” (s.121). Detta visar på att leken 

inte är så fri som begreppet antyder. 

Tullgren menar att det som blir föremål för pedagogers styrning i barnens fria lek kan delas in 

i tre teman och i dessa styrs barnen bort från något icke önskevärt till något som uppfattas 

positivt.  

Att barn leker – Barnen betraktas som kreativa, aktiva och förmögna att fylla sina lekar med 

ett meningsfullt innehåll. Pedagogerna uppmuntrar och stötta och barnen förväntas leka aktivt 

och på ett utvecklande sätt. 

Vad barn leker - Lekarnas innehåll styrs bort från sådant som är obehagligt eller olagligt till 

förmån för det trevliga och nyttiga. Lärandet är i fokus, hur samhället fungerar, att lära sig hur 

ett tåg låter eller att inte lära sig att slåss. 

Hur barn leker – Hur barn är mot varandra i leken.  I leken tränas barnen i att kommunicera 

med varandra på ett sätt som uppfattas såsom god kommunikation och vilket förmedlar 

samhällets värderingar Tullgren (2003). 

3.7 Lekteorier 

3.7.1 Psykoanalytisk lekteori 

Denna teori belyser leken som en metod för att bearbeta känslor. Leken används av barnen för 

att uttrycka eventuella behov, men också för att upprepa och bearbeta obehagliga händelser 

(Lindqvist, 1996). Erik H Erikson (1902-1994) är den viktigaste utvecklaren av denna 

psykoanalytiska teori som grundades av Sigmund Freud (1856-1939). Eriksons lekteori är 
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klassificerad som en personlighetsteori om lek (Lillemyr, 1990). Erikson anser att leken är av 

stor vikt i barnets psykosociala utveckling och jämför barns behov av att leka om sina 

problem med vuxnas behov av att tala ut om sina (Hägglund, 1989). 

3.7.2 Kognitiv lekteori 

I kognitiva teorier om lek lägger man tyngdpunkten på barnets kognitiva processer i leken och 

där lekens betydelse för barnets utveckling står i fokus (Lillemyr, 1990). Barnets förmåga att 

lösa problem och förstå egenskaper är viktiga inslag i leken. Det är därför av vikt att 

understryka att barnen löser problem i leken och att de genom lek utvecklar sin begreppsvärld 

och sin tankeförmåga (Lillemyr, 1990). Denna teori grundades av Jean Piaget (1896-1980)  

Han ansåg att lek tillsammans med imitation är viktig för den kognitiva utvecklingen. Leken 

uppfattas som ett handlingsmönster som barnen utför för tillfredsställelsen i att behärska något 

utifrån tidigare erfarenheter (Lillemyr, 1990). 

 

Piaget inriktade sig på fyra områden inom leken och dess betydelse:  

 Ge en kognitiv förklaring av barns lek.  

 Försöka förklara var man finner ursprunget till leken i barnets intellektuella 

utveckling.  

 Utveckla en teori om hur lekens struktur förändras med barnets ålder. 

 Uppmärksamma hur barnets förhållande till regellek blir en bas för moralisk 

utveckling.   

(Lillemyr, 1990)  

 

Vidare är det två viktiga och centrala begrepp i Piagets teori, assimilation och 

ackommodation. Dessa två förutsätter varandra och används av barnet för att på ett kognitivt 

plan anpassa sig till sin omvärld. Assimilation är när barnet tolkar situationer utifrån sina egna 

erfarenheter och kunskaper. Barnet är här väldigt flexibelt och kan omforma och välja ut de 

aspekter på omgivningen som stämmer ihop med dess egen kognitiva struktur och därmed 

stärka den kunskap som barnet redan har. Ackommodation är när barnet får nya erfarenheter 

som kräver utveckling och omformulering i den kognitiva strukturen. Här är barnet mindre 

flexibelt, men vinner istället nya erfarenheter eller kunskaper. Eftersom ackommodationen 

företräder förändringar i barnets förståelse sker nytt lärande (Lillemyr, 2002). Enkelt beskrivet 

är assimilation att anpassa omvärlden till sig själv, medan ackommodation handlar om att 

anpassa sig själv till omvärlden. 

 

3.7.3 Kulturhistorisk lekteori  

Denna teori är grundad av Lev Semjonovitj Vygotskij (1896-1934). Ett av de viktigaste 

redskapen i denna teori är språket. Där ingår det talade språket men även kroppsspråket. 

Vygotskij belyser leken som en social process. I leken börjar barnet att hävda sin egen vilja 

mot vuxenvärlden och på detta sätt skapa en medvetenhet för sina egna handlingar. Leken har 

en stor betydelse till utveckling av tanke, vilja och känsla och Vygotskij menar att i leken är 

de inte särskilda från varandra (Lindqvist, 1996). Vygotskij menar vidare att en av lekens 

viktigaste kännetecken är glädjen (Granberg, 2003). Leken är källan till utveckling, det är 

genom lek som barn kan komma framåt (Hägglund, 1989). 

 
Leken är källan till utveckling och skapar den potentiella utvecklingszonen. […]( I leken) 

befinner sig barnet alltid över sin medelålder, över sitt dagliga beteende; i leken är det 

som om barnet vore huvudet högre än sig själv. (Lindqvist, 1996 s.70) 
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4. Metod 

 […]forskningsintervjuer har som mål att producera kunskap. 

 (Kvale & Brinkmann, 2009, s.18) 

4.1 Val av metod  
Jag har valt att basera min studie på kvalitativa intervjuer då jag ville veta personliga åsikter 

hos de utvalda förskollärarna. Jag kan genom användandet av denna metod få en helhetsbild 

om de intervjuades förskollärares uppfattningar om den fria lekens betydelse för barns 

utveckling och lärande, och i vad mån dessa uppfattningar kommer till uttryck i planeringen 

av verksamheten. Huvudfrågorna för de kvalitativa intervjuerna är bestämda i förväg, men 

ordningsföljen samt följdfrågorna formuleras beroende på vad den intervjuade har svarat 

(Trost, 2010). Jag valde att spela in intervjuerna med hjälp av diktafon och informerade om 

detta i ett introduktionsbrev vilket skickades ut innan intervjuerna. Trost (2010) belyser att 

många accepterar att bli inspelad men kan tycka att det är besvärande och hämmande, därför 

anser jag att det är av vikt att framhålla detta. Fördelarna med att spela in intervjun enligt 

Trost (2010) är att jag som intervjuare inte behöver anteckna utan kan koncentrera mig på 

frågorna och svaren. Detta är även något Kvale och Brinkmann (2009) tar upp och menar att 

inspelning av intervjuer erbjuder intervjuaren frihet att koncentrera sig på ämnet. Vidare 

poängterar Trost (2010) att minnet spelar en stor och viktig roll när man bearbetar en intervju, 

oavsett om man spelat in samtalet eller inte. Dock kan en inspelning vara en stor hjälp då man 

kan lyssna igenom intervjun flera gånger för att vara säker på att man inte glömt något. 
 

4.2 Urval 
Jag valde att intervjua sex förskollärare från tre olika förskolor. Jag tillfrågade endast 

förskollärare och inte barnskötare om medverkan genom intervju eftersom detta är min 

pågående utbildning och min framtida yrkesroll. För att få ett vidare underlag valdes 

förskolorna från olika områden för att på detta sätt möjliggöra att få varierande svar på mina 

frågeställningar. Jag intervjuade även förskollärare som arbetade på olika avdelningar från 

samma förskola. Detta för att få med varierande åldrar på de barn förskollärarna arbetar med. 

Val av intervjupersoner skedde genom att jag ringde runt till de olika förskolorna och frågade 

om någon utbildad förskollärare kunde tänka sig ställa upp på en intervju. Två av dessa 

förskolor känner jag till sedan tidigare.  

 

4.3 Forskningsetik 
Enligt Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska principer finns det fyra huvudkrav som tagit 

hänsyn till i min studie. Dessa är; 

 

 Informationskravet: Forskaren skall informera de deltagande om den aktuella 

forskningsuppgiftens syfte. 

 Samtyckeskravet: Tillfrågade deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma 

över sin medverkan. 

 Konfidentialitetskravet: Uppgifter om personer i en undersökning skall ges största 

möjliga konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt att 

obehöriga inte kan ta del av dem. 

 Nyttjandekravet: Insamlade uppgifter om enskilda personer får endast användas för 

forskningsändamål. 

 

Detta är även något som Trost (2010) samt Kvale och Brinkmann (2009)  belyser som viktigt 

att ta hänsyn till. Jag har därför i min studie tagit del av denna forskningsetik. Innan 
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intervjuerna skrev jag ett introduktionsbrev om studiens syfte, där jag försäkrade deltagarnas 

anonymitet och att uppgifterna kommer endast att användas för forskningsändamål och att 

deltagandet är frivilligt och kan närsomhelst avbrytas. Detta var även något som jag 

informerade förskollärarna innan jag påbörjade intervjuerna. 

 

4.4 Genomförande 

Jag började med att samla in litteratur med fakta och tidigare forskning som var relevant i 

förhållande till mitt syfte samt forskningsfrågor. Jag tog kontakt med de förskolor jag ville 

göra intervjuer på via telefon och frågade om någon utbildad förskollärare kunde tänka sig 

ställa upp på en intervju.  Efter att jag fått detta godkännande skrev jag ett brev där jag 

informerade om mitt syfte, hur intervjun skulle gå till och etiska principer (Bilaga 1). Därefter 

kom vi överens om att efter att de läst brevet skulle de förskollärare som skulle medverka 

kontakta mig via telefon eller mejl för att bestämma dag och tid. 

 

Efter att detta var gjort och jag gått igenom mer relevant litteratur och med detta fått en större 

förståelse för fri lek samt vad den fria leken sägs har för betydelse för barns lärande kunde jag 

börja skriva intervjufrågor (Bilaga 2). Detta för att kunna få svar på mina forskningsfrågor 

samt kunna använda svaren i kommande resultat. 

 

När det var dags att genomföra intervjuerna träffades vi på respektive förskola. Alla intervjuer 

skedde i ett avskilt rum. Trost (2010) menar att det är av vikt att inga åhörare skall finnas och 

att miljön ska vara ostörd vid en intervju. Detta var även en god förutsättning när jag skulle 

använda mig av en diktafon för att spela in intervjun. Jag ställde samma utgångsfrågor till 

samtliga förskollärare, dock kunde jag hoppa över någon fråga då förskollärarna självmant 

berört detta ämne. Frågorna skedde inte i samma ordningsföljd utan styrdes i stort sett av vad 

förskolläraren svarat och vad jag ansåg vara en bra fråga att fortsätta intervjun med för att få 

ett bra flyt. 

  

4.5 Analysbeskrivning 
Jag valde att transkribera intervjuerna direkt efterhand då jag hade det aktuellt i minnet och 

jag kom ihåg i stora drag vad som hade sagts. Detta gjorde jag i ett enskilt dokument. 

 
Minnet är en viktig ingrediens vid tolkning och analys. Aldrig så noggranna 

inspelningar, anteckningar och/eller utskrifter kan helt ersätta de intryck man får 

vid själva intervjun, ej heller det man ser och hör eller ”läser mellan raderna”. 

Allt sådant är värdefullt vid analys av data.(Trost 2010 s.75) 

 

Vidare menar Kvale och Brinkmann (2009) att utskrivandet av intervjuer vid en 

kvalitativ forskningsintervju bidrar till en djupare analys och där av lättare att 

tolka. När jag var färdig med att transkribera intervjuerna var det dags för analys 

av det insamlade empirin. Jag utgick då ifrån mina frågeställningar och jämförde 

svaren med den litteratur jag lyft fram i bakgrunden.  
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5. Resultat 
 

5.1 Presentation av informanterna  
Av de sex förskollärare jag har intervjuat är fem kvinnor. Förskollärarna har alla olika lång 

erfarenhet av sitt arbete i förskolan, det varierar mellan 6 år till 31 år. Pedagogernas namn är 

fingerade. 

 

 Anna - Har arbetat som förskollärare i 9 år. Arbetar nu på en avdelning med barn i 

åldrarna 1-3år. 

 

 Berit - Har arbetat som förskollärare i 12 år. Arbetar nu på en avdelning med barn i 

åldrarna 2-4 år. 

 

 Cilla - Har arbetat som förskollärare i 25 år. Arbetar nu på en avdelning med barn i 

åldern 4år. 
 

 Doris - Har arbetat som förskollärare i 31 år. Arbetar tillsammans med Cilla på en 

avdelning med barn i åldern 4år. (Dessa två intervjuade jag samtidigt) 

 

 Erik – Har arbetat som förskollärare i 31 år. Arbetar nu på en avdelning med barn i 

åldern 5år. 

 

 Fia – Har arbetat som förskollärare i 6 år. Arbetar nu med barn i åldrarna 1-5 år. 

 

5.2 Förskollärares uppfattning om fri lek 
Att fri lek har en central och viktig plats i förskolans verksamhet är de förskollärare jag 

intervjuat överens om. Alla framhåller att fri lek pågår i stort sett under hela dagen på 

förskolan, detta dock med undantag för måltider och samlingar eller andra planerade 

aktiviteter. Utifrån förskollärarnas svar kom jag fram till att fri lek som begrepp kunde 

uttryckas och tyckas olika. Fia anser att fri lek är det som sker på barnens villkor, när barnen 

fritt får välja vad de vill leka. Detta är även något Anna håller med om och anser att ”fri lek är 

när barnen kommer igång själva, barnens spontana lekar.” Även Cilla och Doris håller med 

om detta och anser att fri lek är när barnens lek sker spontant och tillägger att detta sker då 

genom lust och glädje.  Fia framhåller i sin tur att fri lek är barnens sätt att uttrycka sig på. 

Berit anser att ”fri lek är inte styrd av oss pedagoger, det är där barnen fritt får använda sin 

fantasi och upptäcka.” Även Erik framhåller upptäckande som en stor del av den fria leken 

och framhåller att ”fri lek är upptäckande, man lär genom upptäckande.”  
 

Erik framhåller dock att fri lek inte är rätt benämning. Han anser att övervakad lek passar sig 

bättre. Han menar att det är viktigt att barnen får leka fritt men att det alltid ska finnas en 

vuxen närvarande för att övervaka och utmana barnen. Doris framhåller å andra sidan att fri 

lek har en självklar plats i verksamheten att man inte använder sig av begreppet idag. 

 
Vi använder inte ordet fri lek nu som man kanske gjorde förr när man hade mer styrda 

aktiviteter. Då kunde man uppmana barnen efter en styrd aktivitet ”Nu är det fri lek”. Nu 

är det fri lek så länge vi inte vi ha samling, eller äter i stort sett. (Doris) 

 

Anna framhåller att fri lek i förskolans verksamhet förr ansågs var något fult. Detta på grund 

av att man som förskollärare inte var närvarande och att man ansåg att barnen inte lärde sig 
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något utan bara lekte.  Hon poängterar att detta synsätt har ändrats drastiskt och att man idag 

vet att fri lek är viktigt för barnens utveckling och lärande.  
  

5.3 Den fria lekens betydelse för barns utveckling och lärande 
De förskollärare jag har intervjuat anser att den fria leken har en stor betydelse för barns 

lärande och utveckling. Anna menar att det är i den fria leken som barnen bearbetar 

upplevelser och är barnens egna sätt att utvecklas, på många olika plan. Alla förskollärare 

framhöll att den fria leken bidrar till en mängd olika läranden så som, socialt samspel, 

motorik, kommunikation och hur man är en bra kamrat. Vidare är fantasi något förskollärarna 

anser att barnen får utveckla genom den fria leken. 
 

Fri lek är av central betydelse och ligger till grund för barns lärande och utveckling. Det 

är i leken barnen utvecklas och tillägnar sig kunskaper. Exempelvis sociala samspelet 

med andra barn, begreppsträning, motorik, empati, kommunikation m.m. (Fia) 

 

Det är i den fria leken som barnen utvecklar sociala färdigheter, hänsyns tagning, lyssna 

på varandra, ja listan kan göras lång. (Cilla) 
 

5.4 Pedagogens roll i barns fria lek 
Alla förskollärare jag intervjuat anser att det är av stor vikt att vara närvarande i barnens fria 

lek. Detta för att kunna se och upptäcka vad barnen lär och utvecklar, men även för att kunna 

utforma verksamheten efter barnens behov och intressen. På frågan om de brukar delta i 

barnens lek fick jag blandade svar. Fia framhöll att hennes medverkan i barnens fria lek var av 

stor vikt framförallt för att se vad barnen lär och utvecklar genom leken, men även för att se 

och hjälpa barn som inte knäckt lekkoden ännu.  Hon menar vidare att det är av stor vikt att 

finnas som stöd och bidra med material eller frågor som kan utmana barnens lek.  
 

För mig står fri lek för lek som barnen själva valt och som sker helt på deras villkor. Men 

absolut inte fri från vuxna. Vi behövs som stöd, eller som bara observerar vad som 

verkligen sker i barnens lek. (Fia) 

 

Berit anser däremot att det viktigaste är att finnas till hands, inte att delta i barnens lek. ”Går 

jag in så blir det ju styrd lek. Vissa barn behöver hjälp att leka och då ska man absolut finnas 

med i leken. Men annars tycker jag att man ska finnas i bakgrunden och observera.” Doris 

framhåller i sin tur att hon brukar delta i barnens fria lek och detta ibland är för att barnen 

själva vill att hon ska delta, men oftast när hon vill utmana och styra lekens riktning. 

 

5.5 Den fria lekens plats i verksamheten 
Alla förskollärare menar att den fria leken finns med i verksamhetsplaneringen men inte 

uttalat på samma sätt som de planerade aktiviteterna. Förskollärarna är alla överrens om att de 

planerar de styrda aktiviteterna och där emellan är det fri lek. Erik menar att den fria leken 

inte planeras eftersom det är i den fria leken barnen själva bestämmer vad de vill göra. Han 

framhåller dock att barnen ska vara med och planera verksamheten i stort och därmed ha 

inflytande över sin fria lek. Han säger även att observation och dokumentation av barnens fria 

lek samt att diskutera frågorna hur, vad och varför i arbetslaget är av vikt för att kunna skapa 

goda förutsättningar för barns fria lek.  

 
Det står i vår läroplan att vi ska planera verksamheten för barnen och då anser jag att de 

ska vara med till en viss del och få tycka till. (Erik) 
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Observation är även något som Berit framhåller som viktigt för att kunna utforma 

verksamheten för barns fria lek.  Vidare framhåller hon att de i arbetslaget även brukar 

intervjua barnen för att ta fasta på deras intressen och därefter köpa in nya leksaker och ändra 

förskolans miljö. Detta anser hon bidrar till att barnen får ett större inflytande över sin fria lek. 

Fia anser dock att diskussionen i arbetslaget kring vilka förutsättningar barnen har till fri lek 

sker alldeles för sällan. Hon poängterar att hon försökt att väcka frågeställningar kring barns 

inflytande och lekens betydelse, men upplevt ett stort motstånd när det ifrågasatts.  
 

Det är känsligt för de som jobbat längre tid på förskolan och som är väl inarbetade efter 

vissa rutiner. Men för mig är det viktigt att se lärande situationerna och låta dem ta tid. 

Inte styra barnen allt för mycket efter klockan och att alla barn ska göra samma saker 

samtidigt. Utan snarare det motsatta. (Fia) 

 

5.6 Vad är gynnsamt för den fria leken? 
Alla förskollärare jag intervjuat anser att det finns en rad olika faktorer som påverkar barnens 

fria lek positivt. Fia anser att det viktigaste är att den fria leken prioriteras på ett bra sätt, att 

förskollärare ser värdet i den fria leken. Hon anser även att barnen bör ges en längre tid till 

den fria leken utan avbrott. Erik framhåller i sin tur att ”den fria leken är bra för den fria 

leken. Barn behöver leka mycket, det är gynnsamt!” Han anser vidare att närvarande 

pedagoger är av vikt men att barnen ska ha inflytande över sin egen lek. Berit anser att mindre 

barngrupper, bra anpassade lokaler och en inspirerande miljö med inspirerande leksaker är 

gynnsamt för barns fria lek. 

 

Fia ställer sig tveksam till om leken alla gånger är fri när barnen tvingas anpassa sig till olika 

utrymmen av utrymmesskäl. Eller när barnen kanske hellre fortsatt med den påbörjade leken 

inomhus med tvingas avbryta och gå ut för att alla barn ska ut.  

 
Barnen har lätt att komma igång med en lek, men svårare att finna ro och fortsätta med 

leken en längre tid. Detta anser jag till stor del bero på att de vet om att de snart kommer 

att bli avbrutna för något annat. (Fia) 

 

Fia framhåller ytterligare att det är viktigt att ge barnen tid och tror att det skulle vara 

gynnsamt om alla barn inte behöver göra samma saker samtidigt. Hon anser vidare att man i 

arbetslaget kanske måste diskutera oftare hur man utformar verksamheten för att kunna 

erbjuder barnen att leka en längre sammanhängande stund utan så få avbrott som möjligt. Hon 

anser exempelvis att alla barn kanske inte behöver gå ut samtidigt vid samma tidpunkt varje 

dag.  

 

5.7 Resultatanalys 
Jag kommer i detta avsnitt redovisa en analys av det resultat som presenterats ovan. 
I resultatet har jag fått svar från förskollärarna vilket stämmer överens med tidigare forskning.  

På frågan om vad fri lek är överrensstämmer förskollärarnas svar med det jag presenterade i 

bakgrunden. Fri lek är det som sker på barnens villkor, när barnen fritt får välja vad de vill 

leka. Det är när barnen kommer igång själva med spontana, upptäckande lekar. Alla 

förskollärarna i studie är eniga om att fri lek är av stor betydelse för barns lärande och 

utveckling på många olika plan. Barn fantiserar och bearbetar upplevelser, lär sig samspela 

och kommunicera, visa hänsyn och lyssna på varandra i den fria leken framhåller 

förskollärarna. Fantasi, kommunikation och social kompetens är även det Knutsdotter 

Olofsson (2009) menar utvecklas genom leken. Något annat som framhålls är vikten av 

närvarande och engagerade vuxna. Alla förskollärare jag intervjuat anser att de har en stor 
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inverkan på barnens fria lek, detta genom att själv delta eller finnas till hands i den fria leken, 

utforma miljön, se till att inspirerande leksaker finns tillgängliga eller att ge barnen utrymme 

och tid för fri lek. 

 

Tullgren (2003) menar att genom att delta i barns fria lek erbjuds det goda möjligheter att 

övervaka barnen genom att observera, kontrollera och korrigera barnens handlingar på ett mer 

effektivt och osynligt sätt än vad som är möjligt utanför leken. Hon menar att förskollärare 

styr barns fria lek, bort från något icke önskevärt till något som uppfattas som positivt. Detta 

är något bara en av de förskollärare jag har intervjuat uttryckt.”Jag brukar delta i barnens lek, 

ibland för att barnen vill att jag ska medverka, och ibland från min sida när jag vill utmana 

och styra lekens riktning.” (Doris) 

 

Resten av de intervjuade förskollärarna anser istället att man inte ska vara med i den fria 

leken, utan stå utanför och observera, men att man givetvis ska vara med i leken om det är så 

att man måste hjälpa till eller rent av blir inbjuden av barnen att delta. Lindqvist (1996) tror 

att de som arbetar i förskolan inte vill gå in i barns lek i tron att de skall förstöra barns lek. 

Den vuxne skall bara finnas med som stöd. Detta synsätt stämmer väl överrens med de svar 

jag fick utav intervjuerna. Berit anser att det inte är fri lek om man är med som vuxen. Hon 

anser då att det blir styrd lek men poängterar att vissa barn kan behöva hjälp att leka och då 

ska man absolut finnas med i leken, som om det vore det enda sättet för en vuxen att delta i 

barnens lek. Knutsdotter Olofsson (1992)  belyser att den vuxne behövs för att hjälpa barnen 

med de sociala lekregler som finns. Lillemyr (2002) belyser dock att det är viktigt som 

förskollärare att ta barns lek på allvar och inte ta bort leksituationen för barnen genom att som 

vuxen dominera den. Förskollärare är av stor vikt i barns lek, även om den är fri. Detta är 

även något som Granberg (2003) framhåller att det är viktigt att lek alltid omges av 

pedagoger, detta för att kunna hjälpa och stödja enskilda barn samt lekens struktur. 

Författaren poängterar även vikten att vuxna leker tillsammans med barn och detta ska ske på 

barnets villkor. 
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6. Diskussion 
I detta avsnitt kommer jag att diskutera resultatet i min studie. Metoddiskussionen diskuteras 

den valda metoden samt resultatets validitet och reliabilitet. I resultatdiskussionen diskuteras 

vad jag har kommit fram till genom min undersökning med utgångspunkt från tidigare 

forskning och teorier. Avslutningsvis kommer jag i avslutande reflektioner reflektera över 

vilka nya kunskaper och insikter jag har upptäckt i min undersökning. 
 

6.1 Metoddiskussion   
Under bearbetningen av intervjuerna kom jag på flera följdfrågor som jag borde ha ställt till 

intervjupersonerna, detta för att få en djupare inblick i deras svar. Jag skulle i vissa fall inte ha 

nöjt mig med kort svar utan känner att jag kunde ha fått ut mycket mer av förskollärares 

tankar och åsikter med följdfrågor. Jag anser dock att undersökningen är tillförlitlig eftersom 

den insamlade empirin har gett svar på mitt syfte i min studie. Jag känner i efterhand att skulle 

jag göra om denna undersökning hade jag sett det som en fördel att vara två studenter och inte 

skriva själv som i detta fall. Genom det hade man kunnat hjälpa varandra när man kört fast 

samt bytt tankar och idéer. Med två studenter hade undersökningen kunnat utvidgas genom 

fler intervjuer samt observationer för att få ett större djup och bredd. Gör förskollärare som de 

säger att de gör? 

 

När jag skulle genomföra en av intervjuerna hade det skett ett missförstånd och två 

förskollärare skulle delta på samma gång. Trost (2010) anser att man ska stäva efter att 

undvika att intervjua flera personer samtidigt, detta eftersom de tystlåtna inte kommer till tals 

och de språksamma lätt kan ta över. Det kan bidra till att personerna man intervjuar påverkar 

och hämmar varandra. Dessa två förskollärare ändrade sig även med att bli inspelade och 

detta medförde att jag fick anteckna under intervjun. Jag är fullt medveten om att detta 

medförde att jag delvis fick ett annat material än vad jag hade fått om jag intervjuat dem en 

och en. Jag anser dock att detta inte påverkar resultatet då jag trotts detta fick en bra intervju 

med relevanta svar, samt att jag intervjuade fyra förskollärare till och att dessa inte skilde sig 

mycket åt varandra.  

 

6. 2 Resultatdiskussion 
Det pedagogiska arbetet i förskolan drivs av teorier. Även om de intervjuade förskollärarna i 

denna studie inte uttryckt sig utifrån dessa, kan jag utifrån deras uppfattningar ändå se att 

förskollärarna bygger sina uppfattningar på de olika teorierna. Förskollärarna anser att barn 

bearbetar upplevelser i den fria leken, vilket stämmer överrens med psykoanalytiska lekteorin. 

I den kognitiva lekteorin pekar man på lekens betydelse för barnens utveckling och lärande, 

vilket också återkommer i förskollärarnas svar. I den kulturhistoriska lekteorin anser man att 

lekens viktigaste kännetecken är glädjen, detta är absolut något som förskollärarna i denna 

studie framhåller om den fria lekens betydelse. I den kulturhistoriska lekteorin ser man även 

att det är i leken barnet börjar hävda sin egen vilja mot vuxenvärlden och på detta sätt skapa 

en medvetenhet för sina egna handlingar. Detta anser jag att förskollärarna har i åtanke när de 

anser att den fria leken är viktig, den är fri vald av barnet och därmed skapar de en 

medvetenhet för sina egna handlingar. Vidare är förskollärarnas uppfattning i denna studie att 

det först och främst är den sociala förmågan och det sociala samspelet som utvecklas i den 

fria leken. Detta är något som Vygotskij lägger vikt vid, som belyser leken som en social 

process. 

 

De flesta intervjuade förskollärarna anser att vuxna ska vara med i barns fria lek, men utan att 

styra den. Detta synsätt hade redan Fröbel på sin tid som menade att en vuxen skulle närvara 
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och reglera barnens lek utan att styra och dominera den (Welén, 2009). Jag tror vidare att 

detta synsätt beror på all den forskning som visar på den vuxnes betydelse för barns lek. 

Knutsdotter Olofsson (2003) framhåller vuxnas medverkande i barnens fria lek. Hon menar 

att om inte vuxna stimulerar och stöttar barnens lek och ser betydelsen av detta så blir det inte 

mycket av lärande och utveckling trots leksaker och fina miljöer. Hon lyfter och framhåller 

även att forskning visar att det inte bara räcker med kamrater och leksaker för att barn ska 

leka utvecklande lekar.  Lek uppstår inte av sig själv utan behöver stimulans av en vuxen. 

Vidare anser jag att detta synsätt hos förskollärarna kan bero på att leken finns med i 

förskolans läroplan och belyses som ett viktigt redskap för barns lärande och utveckling. Det 

är förskollärares ansvar att utveckling och lärande sker och eftersom barn lär och utvecklas 

genom lek är det viktigt att alla som arbetar i förskolan ser till så att barns fria lek blir av 

lärande. Två av de intervjuade förskollärare framhöll även att fri lek förr i tiden sågs som 

något fult. Detta synsätt tror jag beror på att det inte fanns någon vuxen närvarande för att 

kunna se allt lärande som sker i den fria leken samt att förskollärare då även hade en lägre 

status än idag. Tidigare ansågs förskolan vara enbart förvaring och inte av stor betydelse för 

lärande. Idag vet man tack vare forskning och närvarande förskollärare att fri lek är av stor 

vikt och att förskollärare har en viktig roll för att detta ska ske. I den kulturhistoriska lekteorin 

ser man barnets förmåga att lösa problem och förstå egenskaper som viktiga inslag i leken. 

Barnet löser problem i leken och utvecklar därmed sin begreppsvärld och sin tankeförmåga. 

Detta är det ingen av de intervjuade förskollärarna som har uttryckt när de anser att det är av 

vikt att som vuxen vara närvarande i barns fria lek. För att barn ska kunna utveckla sin 

begreppsvärld och sin tankeförmåga anser jag att det måste finnas någon som utmanar dem i 

detta, därefter kan barnet själv eller med eventuell hjälp lösa problem. På frågan om vad fri 

lek är, överrensstämmer de intervjuade förskollärarnas svar med tidigare forskning vilket 

presenterades i bakgrunden, fri lek bygger på barnens initiativ. Alla intervjuade förskollärare 

anser vidare att den fria leken är viktig för barnens utveckling och lärande. Dock är det endast 

två av förskollärarna som uppger att de avvänder sig av observation, dokumentation samt i ett 

fall intervjuer för att kunna utforma verksamheten för att den fria leken skall vara av 

utveckling och lärande. Om den fria leken är betydelsefull varför har den inte större plats i 

verksamhetsplaneringen? Fia anser att diskussion i arbetslaget kring vilka förutsättningar 

barnen har till fri lek sker alldeles för sällan. Hon poängterar även att hon själv försökt att 

väcka frågeställningar kring barns inflytande och lekens betydelse, men upplevt stort 

motstånd när det ifrågasatts.  Hon tror att detta beror på att det är känsligt för de som arbetat 

längre tid på förskolan och är väl inarbetade efter vissa rutiner. Räcker det med att 

förskollärare tycker att fri lek är viktigt och luta sig på att förr i tiden var det något fult i dag 

vet vi att det är av betydelse för barns utveckling och lärande. Om fri lek nu är så viktigt som 

forskning visar samt som de intervjuade förskollärarna uttrycker, varför lyfts och diskuteras 

då detta inte i förskolans verksamhet i större utsträckning? 

 

6.3 Avslutande reflektioner 
Efter denna studie vet jag att fri lek är viktigt för barns utveckling och lärande. Detta även om 

de intervjuade förskollärarnas uppfattningar om fri lek inte alltid överensstämmer med 

varandra. Förskollärarna i denna studie uttrycker att fri lek är betydelsefull för barns 

utveckling och lärande utan att ha klart för sig hur de definierar begreppet. Jag tycker mig 

även märka att det är en svårighet att kunna förklara varför den fria leken är viktig och en 

avsaknad av planering så att den fria leken främjas i verksamheten. Vidare kan jag se utifrån 

de intervjuades förskollärares svar att förskollärarna bygger sina uppfattningar på olika 

lekteorier, utan att vara medvetna om samt synliggöra detta.  Jag anser att detta beror på att 

det är lätt att förstå och ta till sig teorier om den fria lekens betydelse men att det inte alltid är 

lika enkelt att omsätta detta i förskolans verksamhet, samt uttrycka sig i ord kring dessa. 
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Förskollärare måste kunna samarbeta samt kritiskt granska sig själva och varandra men även 

ständigt diskutera och reflektera över vad den fria leken har för betydelse för barns utveckling 

och lärande, och därefter skapa förutsättningar för detta. 

 
Slutligen, utifrån denna undersökning har jag kommit fram till att det viktigaste när det 

kommer till lärande och utveckling genom fri lek är förskollärares förhållningssätt till barn, 

lek och lärande. Det är förskollärare som sätter ramarna och styr vad som blir föremål för 

lärande och utveckling genom den fria leken. Detta genom att skapa en tillåtande och 

utforskande lärmiljö och tillsammans med arbetslag och barn planera och diskutera vilka 

förutsättningar som skapas för utvecklande och lärande fri lek. Med fri lek menar jag nu som 

fri i den bemärkelse att barnen fritt får bestämma vad det vill leka men dock inte fri från 

vuxna.  Kanske är begreppet fri lek onödigt när jag nu i efterhand tänker efter.  Fri lek har jag 

tidigare nämnt som ett begrepp vilket ofta inte beskrivs och förklaras ordagrant i den litteratur 

jag läst. Lindqvist (1996)  menar att leken sedan Fröbels dagar definierats som fri lek och 

detta som något av stor betydelse för barnet. Lillemyr (2002) belyser även att leken är en 

typisk frivillig aktivitet för barn och poängterar att det är man förhållandevis eniga om i 

dagens forskning. Att många författare väljer att studera och skriva om lek och inte om fri lek 

tror jag nu beror på att författarna upplyser att det inte går att tvinga barn att leka, och därmed 

är lek alltid fri.  

 

6.4 Förslag på fortsatt forskning 
Under studiens gång har jag fått nya funderingar kring fri lek, det skulle därför vara intressant 

att studera den fria leken utifrån ett barnperspektiv. Vilka förutsättningar anser barnen att de 

har till fri lek? Vad tycker barnen att de lär sig i den fria leken? Vad anser barnen om 

förskollärares deltagande i den fria leken? 
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Bilaga 1 

Hej!  
Mitt namn är Jennifer Jacobsson. Jag läser sista terminen på förskollärarutbildningen vid 

Umeå universitet, campus Örnsköldsvik och skriver nu mitt examensarbete i form av en C-

uppsats. Syftet med detta arbete är att undersöka förskollärares uppfattningar om den fria 

lekens betydelse för barns utveckling och lärande, och i vad mån dessa uppfattningar 

avspeglar sig i planeringen av verksamheten. Min önskan är att få intervjua två förskollärare 

var för sig på er förskola. Intervjun kommer att ta ca 30 minuter/förskollärare, och jag 

kommer att använda mig av en diktafon för att spela in intervjun. Besöket beräknas ske under 

vecka 47 om det passar för er, annars hör av er snarast möjligt.  

 

Underlaget som jag får in från mina intervjuer är väldig viktigt i min studie och jag hoppas att 

du som förskollärare ställer upp med din medverkan. Uppgifterna kommer endast att 

användas för forskningsändamål, deltagande är frivilligt och kan närsomhelst avbrytas.  Jag 

försäkrar att personal och förskola kommer att vara anonyma i arbetet.  

 

Tack på förhand för din medverkan.  

Med Vänliga Hälsningar:  

Jennifer Jacobsson 

xxxxx@xxx.xx 

07X- XXX XX XX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bilaga 2 

Intervjufrågor  
 

Hur länge har du arbetat i förskolan?  

Åldrar på barnen? 

 
Vad är lek? 

 Hur tolkar du det som står i läroplanen om lekens betydelse? Gäller det all sorts lek?  

  Vilka olika ”typer” av lek finns det? 

 Vad karaktäriserar dessa? 

 

Fri lek och dess betydelse för barens utveckling och lärande 

 Hur vill du definiera fri lek? 

 Vad tror du att den fria leken har för betydelse för barnen? 

 Vad tro du den fria leken har för betydelse för barnens utveckling och lärande? 

 Hur ofta är det fri lek vid din förskola?  

 Har du lagt märke till vilken typ av lekar barnen leker då? 

 Brukar du delta/finnas med i barnens fria lek? Varför/varför inte? 

 Har din syn på den fria leken förändrats genom åren?  

 

Den fria lekens plats i verksamheten  

 Finns den fria leken med i planeringen av verksamheten? 

 Brukar ni i arbetslaget diskutera kring vilka förutsättningar barnen har till fri lek? 

 Vad tänker du skulle kunna vara gynnsamt för den fria leken? 

 Vad kan vara ett hinder för den fria leken? 

 Vad tänker/tycker/tror du om miljön betydelse för barns fria lek?  

 Brukar ni tänka på möjligheter till fri lek när ni planerar eller gör förändringar i 

miljön? 

 


