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Sammanfattning 

Vårt syfte med denna studie är att undersöka förskollärare och fritidspedagogers uppfattning 

om fri lek, hur de ser på den fria lekens betydelse för lärande och utveckling och sin egen roll 

i den. Läroplanerna för både förskola och fritidshem betonar lekens betydelse för barns 

utveckling och lärande, både fysiskt och psykiskt. Även den forskning vi har tagit del av har 

framhävt detta. Begreppet fri lek är dock något som inte definierats tydligt i läroplaner eller 

forskning, därför blev vi intresserade av hur pedagoger ser på detta begrepp och den aktivitet 

som ändå har en given plats i båda verksamheterna. Studien skaffar sin empiri genom 

kvalitativ metod där fem förskollärare samt fem fritidspedagoger har intervjuats. Resultaten 

visar i korta drag att det finns en enighet mellan förskollärare och fritidspedagoger när det 

gäller den fria lekens betydelse. En viss skillnad mellan förskollärare och fritidspedagoger 

kunde ses genom att de senare lyfter fram social kompetens som en av de viktigaste 

aspekterna av vad barnen lär sig genom leken, medan förskollärarna till större del ser leken 

som ett redskap för att på ett lustfyllt sätt möjliggöra all form av inlärning. Både förskollärare 

och fritidspedagoger ser sin roll som observerande och avvaktande i leken, och att om de går 

in i leken är det i första hand för att avstyra bråk eller för att förhindra att någon gör sig illa. 
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1. Inledning 
 

- "Jaha, har dom bara lekt idag?" Den frågan kan föräldrar ställa till pedagoger inom förskola 

och fritidshem. När vi, två studenter som läser till förskollärare respektive fritidspedagog, 

skulle välja ämne till examensarbetet valde vi att ta den frågan som utgångspunkt för att 

närmare undersöka hur förskollärare och fritidspedagoger ser på den fria leken. Vi har båda 

hört frågan ställas under tidigare praktikperioder och vikariat inom skola och förskola. Ordet 

”bara” gör att frågan kan uppfattas som ett uttryck för en bagatelliserad syn på leken och att 

lekens enda funktion är att vara en utfyllnadsaktivitet utan ett pedagogiskt syfte. Begreppet 

lek är inte heller enhetligt. En del författare talar om skillnader mellan lek och fri lek, d.v.s. ej 

styrd av vuxna, medan andra har en vidare definition av begreppet (Granberg, 2003). Vi har 

under våra praktikperioder mött verksamheter som präglas av en pedagogisk kultur där leken 

har stor betydelse. Därför ville vi undersöka och utifrån teorier och forskning om lek 

analysera  hur yrkesverksamma förskollärare och fritidslärare ser på lekens betydelse. Vi tror 

att det kommer vara värdefullt att ha gjort den här studien när vi nu snart ska bege oss ut i 

arbetslivet i våra respektive verksamheter där vi troligen kommer möta olika förhållningssätt 

till leken i både hur stor plats den ges och vad som anses vara lek.   

1.1 Syfte och frågeställningar 
 

Det övergripande syftet med denna studie är att undersöka hur förskollärare och 

fritidspedagoger ser på den fria leken. Vi vill även undersöka om det finns likheter och 

skillnader mellan de båda yrkeskategoriernas sätt att förhålla sig till den fria leken. 

Avslutningsvis kommer vi analysera och diskutera resultatet utifrån teorier och forskning om 

lek. För att uppnå syftet har vi formulerat tre frågeställningar.  

 Hur beskriver och definierar förskollärare respektive fritidspedagoger fri lek? 

 Hur ser förskollärare och fritidspedagoger på den fria lekens betydelse för barns 

utveckling och lärande? 

 Hur beskriver förskollärare och fritidspedagoger sin roll i fri lek? 
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1.2 Centrala begrepp 
 

Det förekommer några centrala begrepp i studien. Dessa förklaras och förtydligas nedan för 

att ge läsaren en ökad förståelse av studien.  

Pedagog 

Pedagog är enligt Svenska akademins ordbok (SAOB) en person som ägnar sig åt uppfostran 

och undervisning i syfte att underlätta och befrämja inlärning hos någon 

(http://g3.spraakdata.gu.se/saob/, 2014-01-15). Pedagog är ett flitigt använt begrepp och kan 

också innefatta barnskötare, men i vår studie begränsar vi begreppet till att omfatta 

förskollärare och fritidspedagoger.  

Barn 

FN:s barnkonvention artikel 1 (1990) beskriver ordet barn som en människa som inte fyllt 

arton år. När begreppet barn används syftar det på barn i både förskola och fritidshem. Barn i 

förskola är mellan 1-6 år och barn på fritidshem är mellan 6-12 år. Det bör nämnas att barn 

har varit ett gängse begrepp på fritidshem men att det nu rådande begreppet enligt skollagen 

är elev (Skolverket, 2011). Vi kommer dock i denna studie använda oss uteslutande av 

begreppet barn.  

Lek och fri lek 

När vi  i studien pratar om lek och fri lek så syftar vi till den lek som barn själv väljer att leka 

utan aktiv styrning av pedagoger. I litteraturgenomgången kommer begreppen belysas 

ytterligare.  

 

1.3 Vad säger styrdokumenten om leken 

 
Leken beskrivs i den från 2010 reviderade Läroplanen för förskolan, Lpfö 98, som både viktig 

för barns utveckling och lärande, men även för att förmågor som fantasi, inlevelseförmåga, 

problemlösning, kommunikation och samarbetsförmåga ska främjas. Det poängteras även att 

verksamheten har en stor betydelse för hur leken bäst ska kunna gynnas. Förskolan skall 

utforma verksamheten så att den lockar till och utmanar till lek genom att medvetet använda 

leken i verksamheten, utgå från barnens erfarenheter och genom samarbete pedagoger 

emellan erbjuda en bra miljö för utveckling och lärande (Skolverket, 2010).   

http://g3.spraakdata.gu.se/saob/
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I de allmänna råden för fritidshem så trycker man också på att miljöer, både inne och ute, 

skall vara ändamålsenliga och stimulera och utmana till lek och lärande (Skolverket, 2007). 

Ett begrepp som tas upp är "meningsfull fritid". Det är något som fritidshemmet enligt 

skollagen skall erbjuda barnen och det definieras som att verksamheten skall utformas på ett 

sätt så att den blir trygg, rolig och stimulerande. Lek och skapande ska även ha en stor plats i 

verksamheten och den ska utgå ifrån barnens ålder, mognad, behov, intressen och 

erfarenheter. Liksom i förskolans läroplan betonas lekens fördelar, bland annat att leken 

erbjuder möjlighet till att utforska sociala roller och utveckla sin identitet. Skolverket menar 

även att viss vuxenstyrning kan vara viktig för en sund och utvecklande lek (a.a). 

I läroplanen för skolan, förskoleklassen och fritidshemmet, LGR 11, beskrivs, både i skolans 

värdegrund och uppdrag samt i de övergripande målen och riktlinjerna, olika former av 

lärande, värderingar och utvecklingsområden som skolans verksamhet skall hjälpa eleven att 

tillägna sig. Där nämns att skapande arbete och lek är väsentligt för att det uttryckta lärandet 

skall ske (Skolverket, 2011). 

 

2. Litteraturgenomgång 
 

Utbildningarna för förskollärare och fritidspedagoger har historiskt sett präglats av både 

psykoanalytisk och kognitiv teori och det är först på senare år som läroplanerna mer kommit 

att anamma den sociokulturella teorin. Även fast vi författare är bärare av ett sociokulturellt 

perspektiv och vår analys kommer färgas av den när vi granskar resultaten, tycker vi ändå att 

de två andra teorierna kan bidra till en bredare förståelse av resultatet, då en del av 

informanterna utbildade sig under tiden innan den sociokulturella teorin slagit igenom och 

därmed har en bakgrund som till större del präglats av psykoanalytisk och kognitiv teori 

I den här litteraturgenomgången kommer vi belysa vad forskningen säger om leken. Först 

kommer leken presenteras utifrån tre olika lekteorier. Därefter tar vi upp begreppen lek och fri 

lek, för att sedan titta på hur lärande och utveckling sker genom lek och till sist pedagogens 

roll i leken.  
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2.1 Lekteorier 

 

2.1.1 Psykoanalytisk teori  

 

Psykodynamisk teori förknippas ofta med Sigmund Freuds psykoanalytiska idéer och teorier. 

Sigmund Freud (1856-1939) var till en början neurolog men intresserade sig senare för 

psykologi, särskilt störningar i psyket som kunde orsaka kroppsliga besvär. Freud ansåg att 

leken kan fylla samma funktion som drömmar och fantasier i det att ens önskningar kan bli 

tillfredsställda. I leken kan barnet skapa sig en egen värld med hjälp av föremål och händelser 

från den verkliga världen. Har barnet varit med om något behagligt och roligt kan det i leken 

upprepas om och om igen. Det går även att forma händelser och ting så de stämmer överens 

med hur man vill ha dem. Även obehagliga upplevelser kan bearbetas i leken. Freud menade 

att barn i leken kan ta en aktiv handlande roll, istället för att vara ett offer som det kanske var i 

den verkliga situationen. Exempelvis kan ett barn som har varit med om ett obehagligt 

tandläkarbesök leka att det själv är tandläkare för att göra situationen mer begriplig och 

mindre obehaglig (Hägglund, 1989).  

 

 Den amerikanska socialpsykologen Erik Homburger Eriksson räknas numera som en av de 

viktigaste vidareutvecklarna av Freuds psykoanalytiska teori (Lillemyr, 2002). Enligt Kane 

(2011) delar Erikson in barnets utveckling i stadier. Barnets lekar kommer att utformas 

beroende på vilket stadium det befinner sig i. De minsta barnen fokuserar främst på den egna 

kroppen och de utför en lek med inriktning på motorik. När barnet blir äldre börjar det 

använda leksaker i utforskningen av jaget, för att i nästa steg gå vidare med att leka med 

andra. Erfarenheter från de tidigare stadierna sammanfogas när barnet i större utsträckning 

börjar leka med andra barn och/eller vuxna. Precis som Piaget menar Eriksson att leken blir 

ett sätt för barnet att bearbeta konkreta händelser i sitt verkliga liv (Granberg, 2004). Lek är 

enligt Eriksson ett sätt för barnet att bearbeta problem, det blir en ”naturlig 

självläkningsprocess” för att ta sig igenom olika kriser (Kane, 2011 s.225). Jerlang (2008) tar 

upp att det inte går att finna någon exakt definition av lek i Eriksons teori men att Erikson 

nämner några utmärkande drag hos leken, bl.a. att leken skall vara en trygg och 

konsekvenslöst, att leken sker frivilligt och helt skiljt från arbete.  

Åm (1986) tar upp några begränsningar med den psykoanalytiska lekteorin när det kommer 

till arbetet i förskolan. De psykoanalytiska teorierna inriktar sig främst på individen och då 
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främst individer i behov av klinisk psykologisk behandling. Leken blir då främst ett sätt att 

behandla och bearbeta problem som barnet har. De psykoanalytiska teorierna tar inte någon 

hänsyn till samspelet mellan barn i lek. Åm pekar på att förskolan av naturliga skäl är mer 

intresserad av ”normala” barn som är friska och leker med varandra. Åm tar dock upp att den 

psykoanalytiska teorin kan ge en ökad förståelse för hur lekar kan bidra till att lösa konflikter 

som enskilda barn behöver bearbeta och att den kan bidra till att öka respekten för leken som 

barnets egen verksamhet och att den måste ske på barns villkor.  

 

2.1.2  Kognitiv lekteori 

 

Jean Piaget (1895-1980) var schweizare och började sin akademiska karriär som biolog men 

intresserade sig senare allt mer för filosofi och psykologi. Piaget kom att till stor del prägla 

nittonhundratalets syn på barns utveckling och lärande (Granberg, 2004). Han var speciellt 

intresserad av hur barn utvecklades genom nya kunskaper och tidigare erfarenheter (Lillemyr, 

2002). När det kommer till lek tar Lillemyr upp fyra olika förhållanden inom Piagets teori 

som han summerar så här: 

1. Barns lek kan förklaras utefter en kognitiv eller intellektuell modell 

2. Piaget försöker förklara var i barnets intellektuella utveckling man finner ursprunget till leken 

3. Piagets teori försöker förklara hur barnets ålder påverkar lekens struktur och innehåll 

4. Piaget var intresserad av hur barnens regellekar påverkade deras moraliska utveckling 

(Lillemyr, 2002 s. 66-67).  

Enligt Piagets teori är det tre processer som styr barnets utveckling. Det är assimilation, 

ackommodation och adaption. När assimilering sker anpassas omvärlden till en själv medan 

ackommodation innebär att du själv anpassar dig till omvärlden. Ett exempel kan vara att ett 

barn har sett att poliser bär uniform, de har då assimilerat den kunskapen, men när barnet ser 

att även andra yrken bär uniform krävs det ackommodation för att anpassa den nya kunskapen 

till det barnet redan visste för att förstå att inte alla uniformsklädda är poliser. För att 

utveckling ska ske krävs dock en växelverkan mellan dessa två processer och det kallas 

adaption. Med adaption menas att nya erfarenheter rangordnas i förhållande till tidigare 

erfarenheter.  

Lillemyr (1990) tar upp att dessa två processer kompletterar varandra. Efter en period då 

barnet till stor del ackommoderat följer ett behov att assimilera och tvärtom. Hela tiden finns 
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en obalans mellan de båda adaptionsprocesserna och detta menar Lillemyr är grunden i 

Piagets syn på motivation.  

Assimilation lösgjord från samspelet med ackommodation kallar Piaget för lek (Lillemyr, 

1990). Lek blir därför enligt Piaget en process där barnet till fullo låter omvärlden formas 

efter barnets tidigare erfarenheter och referensram.  

Kritik mot Piagets teori har framkommit där hans teori ses som bristfällig då den inte tar 

hänsyn till sociokulturella aspekter som t.ex. miljö. Kritik har även framförts mot Piagets sätt 

att definiera lek som en ren assimilatorisk process. Piaget menar att intellektuell utveckling 

endast sker när assimilation och ackommodation samspelar för att skapa adaption, men då 

leken enligt Piaget är ren assimilation frikopplad från ackommodationen sker ingen 

intellektuell utveckling i leken (Åm, 1986). Åm menar att Piagets syn på leken förminskar 

dess roll till att endast vara ett sätt för ett intellektuellt omoget barn att hantera en objektiv 

verklighet som den inte är kapabel att anpassa sig till.  

 

2.1.3 Sociokulturell teori 

 

Lev Semenovich Vygotskij (1896-1934) var som psykolog verksam i Sovjetunionen. I början 

av sin studietid studerade han litteratur och konstteori men intresserade sig efterhand alltmer 

för psykologi. Medan Freud och Piaget fokuserade på lekens betydelse för individens 

utveckling såg Vygotskij leken som en social process och var mer intresserad av samspelet 

mellan individerna i en grupp (Hägglund, 1989). Men precis som Piaget ansåg Vygotskij att 

olika stadier i barnets utveckling har olika motiv och drivkrafter, en ettåring intresserar sig för 

andra saker än en treåring. Det särskilt intressanta med Vygotskij är enligt Hägglund att han i 

flera frågor går emot vad många andra lekteoretiker anser. Det är inte främst lustprinciper som 

driver barnens lek enligt Vygotskij, som exempel kan leken innehålla ett mått av tävling där 

det för förloraren snarast ger olustkänslor. En annan sak som Hägglund tar upp som skiljer 

Vygotskij från andra lekteoretiker är att Vygotskij anser att barns lek inte framträder förrän i 

treårsåldern. Innan dess är det barnets behov i nuet som är i fokus då de inte kan tänka framåt. 

Vid treårsåldern sker en förändring och barnet börjar få långsiktiga behov och önskningar och 

då dessa inte alltid kan tillfredsställas direkt blir leken ett sätt att lösa den konflikten (a.a).   

Lindqvist (1997) tolkar Vygotskij och menar att för Vygotskij är leken den största bidragande 

faktorn när det gäller utveckling av tanke, vilja och känsla, och de är inte särskilda från 
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varandra i leken och att barnen genom leken kan förändra en situation genom fantasin så den 

får en helt ny och främmande innebörd. Granberg (2004) menar att Vygotskij såg leken som 

en skapande verksamhet där både abstrakt tänkande och konstnärligt skapande har sin grund. 

En annan funktion hos leken såg han hos rollekar som ger barnet möjlighet att tillägna sig 

sociala koder och moral. De viktigaste kännetecknen för leken skulle dock vara glädje, 

skapande och kontrollerande av fiktiva situationer (Granberg, 2004).   

A.N. Leontjev var en annan rysk psykolog som levde mellan 1903-1979. Han 

vidareutvecklade Vygotskijs tankar men hade ett större fokus på omgivningens betydelse för 

leken. Enligt Leontjev präglas lekinnehållet av omgivningen som för barnet blir begriplig 

genom leken (Granberg, 2004). Även Leontjev ansåg att leken är ett sätt för barnet att 

bearbeta händelser och konflikter som dyker upp. Han ansåg också att lekens motiv är själva 

lekprocessen och att den i sin tur bygger på var i sin psykiska utveckling barnet befinner sig i 

just då (Granberg, 2004). 

 

2.2 Vad är lek? 
 

Det är lätt att ge exempel på lekar, men svårare att definiera vad lek är. Lillemyr (1990, 2002) 

drar slutsatsen att svårigheten att ge en definition av lek grundar sig i att leken förändras 

beroende på vem som leker, var det leks och vad som leks. Författaren lyfter också fram att 

det som just karaktäriserar leken är att den är svår att karaktärisera. Lillemyr (2002) kommer 

ändå med ett förslag på hur lek kan förstås i vad han kallar en helhetspedagogisk förståelse av 

leken. Detta gör han genom att beskriva fyra dimensioner som lek kan förstås utifrån. I den 

första dimensionen beskrivs lekens utmärkande drag. Motivationen till leken kommer inifrån 

barnen själva och det är både spännande och lustfyllt att leka. Detta gör att leken har en stark 

dragningskraft på barn, de kan leka bara för lekandets skull.  

Den andra dimensionen beskriver leken som en verklighetsflykt för barn. I leken kan barn bli 

någon annan, oavsett vem man är utanför leken. Detta möjliggör att fantasi och kreativitet kan 

användas utifrån de egna förutsättningarna. Barn vet att de ”låtsas som om” i leken. 

Verklighetens krav och normer gäller inte, vare sig barn går in i en viss roll eller om de 

fullständigt går upp i aktiviteten. Detta medför att leken ger trygghet eller s.k. låg risk för 

barnen. De vågar mer i lek än i aktiviteter där de bedöms efter vad de klarar av. Leken ger 
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barnen en unik möjlighet att uttrycka sig efter sina egna förutsättningar.  (Lillemyr, 1990, 

2002) 

Den tredje dimensionen beskriver leken som ett sätt för barn att få makt över sin tillvaro, till 

skillnad från utanför leken där vuxna oftast sätter upp regler och krav. När barn leker kan de 

själva bestämma vilken roll eller uppgift de ska ha i leken och vad leken ska handla om. 

Det fjärde dimensionen som karaktäriserar leken enligt Lillemyr är samspelet och 

kommunikationen i leken. För att det skall bli lek krävs det av alla deltagare att de uppfattar 

signalen ”det här är lek”. Om ett barn bråkar med ett annat och tror att det är på lek medan 

den andra inte uppfattar det som lek kan det uppstå konflikter. Det krävs alltså att barnen 

förstår vad som är lek, att de kan samspela med de andra barnen och utveckla leken 

tillsammans med de andra.  

Leken har beskrivits som den viktigaste faktorn för att barn skall utveckla sitt medvetande 

(Lindkvist (1996) . Författaren tar upp Vygotskijs tankar om att leken är det som möjliggör 

barnets potentiella utvecklingszon. Leken har ett självändamål för barnet, de leker för 

lekandets skull och för att det är roligt. Lek stimulerar barnens sociala förmåga och främjar 

dess socialisation till omgivningen, samhället och kulturen. 

Knutsdotter Olofsson (2003) tar upp att lek är att kunna förändra världen till något annat. En 

stol kan bli en häst, en pinne kan bli ett svärd och sandlådan kan bli en storstad. Lek är inte 

bara lek utan det är ett sätt för barnet att bearbeta världen, sin omgivning och sin plats i den. 

Precis som Lillemyr (1999) karaktäriserar Knutsdotter Olofsson leken genom ”som – om”. 

Leken är inte ”på riktigt” och författaren liknar det med en rymdsimulator där olika skeenden 

kan upptäckas utan några verkliga konsekvenser och det är denna definition av leken som inte 

kan undvaras. 

I leken sker ett möte mellan den yttre världen och den inre. Upplevelser och erfarenheter av omvärlden 

bildar stoff för leken men återges sällan som de var utan stuvas om efter barnets intentioner i en kreativ 

process. Föremål i den yttre världen, som barnen stöter på, väcker associationer och sätter i gång fantasin, 

denna förmåga att skapa händelser och skeenden, miljöer och ting genom att utnyttja tidigare erfarenheter 

i helt nya versioner. Leksaker har just denna förmåga att väcka associationer, att väcka fantasin till en 

skapande lek. (Knutsdotter Olofsson, 2003 s.22). 

Leken är enligt Granberg (2003) det mest betydelsefulla barnet kan ägna sig åt. Även 

Granberg speglar Vygotskijs åsikter om att motivationen till leken är den inre glädjen och 

tillfredställelsen som uppkommer av att leka. I leken finns inga mål eller produkter som skall 



12 
 

uppnås utan det viktigaste blir själva lekprocessen, där målet är leken själv. Det leks för 

lekandets skull. Granberg beskriver vidare leken som det sätt barn bearbetar en svårbegriplig 

värld. De utforskar sin omgivning och tillägnar sig kunskaper om den genom leken eller som 

O. Fred Donaldson uttryckt det “Children learn as they play. Most importantly, in play 

children learn how to learn.”  

2.3 Vad är fri lek 

 

Just begreppet fri lek är inte något som nämns i någon större grad i den litteratur vi tagit del 

av. Det går dock att göra tolkningen att begreppet lek som det talas om i litteraturen 

inbegriper det vi kallar fri lek. Både i förskola och fritidshem kan fri lek ses som en aktivitet 

som får samsas med andra aktiviteter som sångstund, mellanmål och utevistelse på schemat. 

Vad är det då som menas med att det står fri lek och inte bara lek? Granberg (2003) pekar på 

prefixet fri vilket hon menar antyder att just den fria leken är fri från något. Hon menar också 

att fri lek antyder att det finns en motsats, d.v.s. styrd lek. För Granberg är dock all lek fri lek 

då hon menar att lek förutsätter att barnen själva valt att leka och vad leken skall handla om. 

Granberg pekar på faran med att se fri lek som fri endast om den är helt vuxenbefriad. Barn 

som helt lämnas själva i för stor grad hamnar lätt i en ”flugornas herre” situation där de starka 

och dominerande tar över och leken upphör att vara lek.  

Hangaard Rasmussen (1993) pratar om begreppet ”fria lekar”. Han ställer sig frågan varför 

det står fri lek på schemat istället för bara lek. Det han kommer fram till är att lekens status 

förändras under dagen och att när de styrda aktiviteterna klarats av får barnen välja själva vad 

de vill syssla med, fria från vuxnas inblandning, därmed blir det ”fria lekar”. Vidare tar 

författaren upp att utomhusvistelse inte brukar kallas för ”fria lekar” eftersom att 

utomhusaktiviteterna inte krockar med pedagogernas styrda aktiviteter som de gör inomhus. 

För att den fria leken skall förbli fri menar Hangaard Rasmussen (1979) att den pedagogiska 

verksamheten behöver ha fasta rutiner under dagen. Fasta återkommande aktiviteter som 

mellanmål och samling behöver ha sin bestämda tid för att barnen skall få struktur på dagen 

och känna trygghet. ”Är pedagogiken löslig, utan fasta dagliga ramar och utan ett bestämt 

mål, skapar den osäkerhet och oro som sätter tydliga spår i barnens fria lek” (Hangaard 

Rasmussen, 1979, s.94).  

Andra forskare har menat att leken har ansetts viktig i förskolan men att den trots det inte har 

prioriterats och inte heller utvecklats som pedagogisk verksamhet. Tidigare har leken ansetts 
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”fri”, en angelägenhet för barnen, och förskollärarna har sagts vara osäkra på hur de skall 

förhålla sig till barnens lek. Denna osäkerhet har delvis berott på att man inte sett sin roll som 

vuxen i förhållande till barnens lek och att man trott att barnet har utvecklats i lek oavsett 

vuxnas påverkan. Det betyder att man haft en ambivalent inställning till barns lek i förskolan. 

Som en följd av det anses också att leken har en oklar roll, den är ideologiskt viktig men har 

ändå inte utvecklats pedagogiskt (Lindqvist, 2002).    

2.4 Lärande och utveckling genom lek 
 

Lek har historiskt sett haft en framträdande roll i förskolans värld. Samtidigt som leken varit 

betydelsefull i förskolan har lärande varit något associerat med skolan, och riktigt lärande har 

knutits till speciella aktiviteter, organiserade och ledda av en lärare (Pramling Samuelsson & 

Johansson, 2006). Även Lindkvist (1996) pekar på att lek och inlärning ibland betraktats som 

motpoler men hävdar att lek och inlärning är omöjliga att särskilja.  

Lindqvist (2002) menar att leken fungerar som ett medel för att bearbeta kunskaper och utöva 

kompetens.  Vidare beskriver hon hur lek och skapande stimulerar fantasin, samt att barnet 

ges möjlighet att uttrycka sig på en mängd olika sätt. Leken är en vital utgångspunkt för 

lärande, då det är något som är motiverat inifrån och med tanke på den interna motivationen 

kan barnets förmåga och förutsättningar användas optimalt. 

"I lek och skapande sker en omedveten inlärning, ett omedvetet klargörande, undersökande 

och experimenterande." (Knutsdotter Olofsson, 2003 s.69). 

Knutsdotter Olofsson redogör vidare varför barn bör leka, och vilka utvecklingsmöjligheter 

leken bidrar till. De huvudsakliga områdena hon tar upp är Vygotskijs tes om utveckling av 

tanken, känslan, språket samt den sociala kompetensen. Med tankens utveckling menar 

författaren att barnet i leken tränar upp sin föreställningsförmåga och lär sig skapa rika inre 

bilder. Föreställningsförmågan är dels något som utvecklar leken, då en dockvrå t.ex. kan 

förvandlas till ett zoo, men det är även ett verktyg för att exempelvis omvandla ord eller 

bokstäver till upplevelser. Barnens förmåga att öva, pröva, utrycka och lära sig bemästra sina 

känslor är något leken kan bidra med. Lek handlar ofta om känslor, inte minst om känslor av 

stark och farlig karaktär, därför blir leken ett medel att lära sig kontrollera dessa. Med den 

språkmässiga utvecklingen genom lek menar Knutsdotter Olofsson att barnet är tvunget att 

ständigt sätta ord på lekens olika processer. Detta är ett måste för att lekens deltagare ska 

hänga med vart leken är på väg. Vidare beskriver hon hur barn i leken använder ett mer 
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varierat och utförligt språk, bland annat på grund av att barnen både pratar i leken, utanför 

leken samt om leken.  

Leken är det främsta medlet för att utveckla social kompetens. Alla barnens tankar och idéer 

måste kunna hopfogas med de uppsatta ramarna för leken. Detta är direkt beroende av att 

barnen kompromissar med varandra. Därför blir ömsesidighet och förmåga till turtagande 

essentiellt för lekförloppet. "Social kompetens är både ett villkor för leken och en konsekvens 

av den" (Knutsdotter Olofsson, 2003 s.135) 

I sin bok Lek för livet diskuterar Knutsdotter Olofsson (1987) relationen mellan lek, arbete 

och inlärning. Enligt författaren utmärks leken av att vara ett mål i sig. Motivationen till leken 

kommer inifrån, den bedrivs i en värld oberoende av verkligheten, den är frivillig och reglerna 

bestämmer barnen själva. Detta till skillnad mot arbete där motivationen kommer från 

omvärlden med bestämda regler, där aktiviteten och arbetet sker i den verkliga världen. Med 

inlärning menar Knutsdotter Olofsson att barnen sätter in intryck och erfarenheter i ett större 

sammanhang. På så sätt blir den för barnen svårbegripliga verkligheten med hjälp av leken 

klargjord, överskådlig och förståelig. ”Lek har inslag av inlärning och lek har stor betydelse 

för barnets utveckling. Inlärning underlättas om den sker i lekens form” (Knutsdotter 

Olofsson, 1987 s.12).   

Leken är barnets huvudsakliga uttrycksform och källa till lärande om både föremål och 

människor. Eftersom leken är ett naturligt tillstånd hos barnet kommer det att ta varje tillfälle 

att leka, bara omgivningen erbjuder möjligheten. Det är genom leken som barnet lär sig att 

hantera, utveckla och lägga grund för fysiska, sociala, intellektuella färdigheter och begrepp 

(Lillemyr, 2002). Med hänvisning till olika lekforskare så beskriver Lillemyr följande 

områden som stimuleras av leken: 

 leken stimulerar språket 

 leken stimulerar fantasi och kreativitet 

 leken utvecklar social kompetens 

 leken utvecklar identitet 

 leken ger barnet möjlighet till aktivt inflytande 

 leken motiverar och inspirerar barnet  

(Lillemyr, 2002 s.115). 
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Jensen & Harvard (2010) ställer sig frågan vad barn lär sig i leken men författarna konstaterar 

att frågan egentligen bör vara vad de inte lär sig när de leker. Författarna presenterar sedan 

utifrån det några aspekter av vad barn utvecklar genom lek. 

När barn leker utvecklar de fantasi och påhittighet. Utan dessa förmågor kan inte en kartong 

förvandlas till ett badkar eller en TV. Nya idéer kan inte födas och nya tankar kan inte tänkas 

utan fantasin och utan påhittigheten kan inga praktiska problem lösas eller uppfinningar göras. 

Ovanstående förmågor beskriver författarna som förmågan "att tänka sig". 

I leken lär sig barn att reflektera. Detta tar sig uttryck genom att barnen i leken bearbetar 

fenomenen utifrån moraliska överväganden, t.ex. vad som är rätt eller fel. I leken tränar de sin 

förmåga att sätta sig in i ett sammanhang och föreställa sig det ännu okända. Reflekterandet 

består även av att tänka igenom leken i form av regler och planering samt att ställa upp 

hypoteser om hur lekens skall komma att utvecklas. 

En annan aspekt som tas upp av Jensen & Harvard är lekens förmåga att stödja barn i att 

minnas. Då flera färdigheter används samtidig så underlättas långtidsminnet. När ett barn 

leker om något de varit med om eller hört, så faller det inte i glömska, utan knyts istället till 

ett ord, en rörelse, ett material eller en rolig samvaro. Med hjälp av leken skapar barnet en 

mer tydlig och organiserad minnesbild. Nästa steg för att ytterliga förstärka minnet är att den 

närvarande pedagogen pratar och diskuterar kring leken. 

I leken övar barnet på att behärska sin kropp, och i varje framsteg så inbringas en stolthet och 

en känsla att kunna. Leken ger tillfälle till utvecklande av fin- respektive grovmotoriska 

färdigheter. Med hjälp av leken och fantasin så kan en enformig rörelse som att springa bli 

meningsfull och i det fysiska arrangerandet av lekmiljöer utvecklar barnet en rad 

grundläggande funktioner. Det kan leda till grundläggande förståelse för matematik och fysik 

samt en känsla för t.ex. närhet, avstånd, tyngd, balans och fysiska lagar (Jensen & Harvard, 

2010). 

Kane (2011) hänvisar till en antologi gjord av Mikael Jensen och Åsa Harvard där tolv 

forskare har gett sin syn på lek. De slutsatser som redovisas om hur lek förhåller sig till 

lärande är att lärandet i leken sker på barns villkor, inlärningen är omedveten och att den 

utvecklar barns sociala och kognitiva färdigheter.    
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2.5 Pedagogens roll i leken 

 
Pedagogerna kan agera och ha olika roller i och vid barns lek. Kane (2011) beskriver tre 

stycken paradigm i den vuxnes uppgift att stödja lekprocessen: lek som terapi, utveckling och 

evolution. Används lek som terapi delas pedagogens roll in i fyra olika nivåer med olika 

sorters deltagande i leken från pedagogens sida: lekupprätthållande, anspråkslös intervention, 

medial intervention, och komplex intervention.  Vid det lekupprätthållande deltagandet så 

intar pedagogen en roll som endast innefattar observation. Med anspråkslös intervention 

syftar Kane på när pedagogen fungerar som resurs, genom att bland annat se till så att barnens 

lekramar inte krockar, eller genom att förse barnen med nödvändiga verktyg för lekens 

fortgång. Detta gäller även då pedagogen blir inbjuden till leken. Medial intervention handlar 

om att pedagogen erbjuder barnen ett utbud av aktiviteter att välja mellan och initierar till lek, 

för att sedan dra sig ur. I den komplexa interventionen så är pedagogen aktiv i barnens 

egeninitierade lek och har en övergripande roll. Deltagandet kan vara som part i leken, eller i 

en roll som tilldelats pedagogen av barnen. 

I det beskrivna paradigmet om lek som utveckling så ges en rad riktlinjer gällande 

pedagogernas förhållningsätt när de ska stödja barnens lek. Leken får aldrig betraktas som 

självklar, barn behöver stöd i sin lek, kanske främst de tysta barnen. Det kan även finnas barn 

som inte fått uppleva de vanligaste första lekarna som att t.ex. leka tittut, jaga-lekar och härma 

på skoj. Därför måste sådana barn få börja om från början och testa dessa. Ytterliga aspekter i 

pedagogens stödjande roll utifrån det utvecklande paradigmet är att det är viktigt att som 

pedagog behålla modet, och hitta både barnets egen lust till lek respektive sin egen lust som 

pedagog. Leken är något som ska ges ett stort utrymme. 

I det tredje paradigmet ses leken som evolution, det vill säga som en biologisk drivkraft som 

behövs för mänsklighetens överlevnad. Pedagogens roll i leken tar då främst formen av ett 

passivt deltagande. Där bör den vuxne avvakta att gå in i eller organisera leken tills barnen 

själva bjuder in till lek, alltså kunna möjliggöra lek utan att avbryta den och ge barnen 

möjlighet att själva bestämma lekens innehåll och syfte, samt varför de leker. Då barnen får 

utrymme att leka själva och ifred så möjliggör man som pedagog för barnen att själva hitta 

sina egna värderingar samt utveckla sin prestationsförmåga. På så sätt ges även barnen 

möjlighet att själva bestämma vad som är ett lämpligt beteende i leken. 

För att förskollärare skall kunna främja barns lek anser Fagerli, Lillemyr & Sobstad (2001) att 

de behöver en grundkompetens i lek. De räknar upp ett urval av kompetenser som behövs för 
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att på ett adekvat sätt kunna förhålla sig till barns lek. Pedagogen behöver ha en generell 

kompetens om barn och barns lek och förståelse för hur lek kan användas i ett pedagogiskt 

syfte. I denna kompetens krävs en insikt om vad lek är i ett helhetsperspektiv, kunskaper om 

relationer mellan lek och språk, lek och estetiska aktiviteter samt om lek och kreativitet. 

Helhetsperspektivet innefattar också kunskaper om rollekar, dessas utveckling med stigande 

ålder och hur dessa lekar kan övergå i rollspel och dramatisering. Pedagogen behöver också 

kunskaper om regellekar, hur de förändras med barnens ålder och hur de kan bidra till att 

utveckla förhållandet till regler och normer senare i livet. Kunskaper om konstruktionslek och 

dess möjligheter med hänsyn till ämnesinlärning samt insikt om rörelselekars betydelse för 

förståelse av relationer mellan den egna personen och andra, och hur den ändras i stigande 

ålder är andra grundläggande kunskaper som behövs. Författaren menar slutligen att 

pedagogen ska ha förståelse för perspektiven: lekens egenvärde och leken som grund för 

pedagogisk verksamhet (lärande genom lek). 

Granberg (2003)  betonar att pedagoger måste vara lekberedda och tillgängliga för barnen. 

Det handlar om att utgå från barnens behov genom att uppfatta och besvara deras leksignaler 

och inbjudan till lek. Att leka med barnen utvecklar leken, det är i samspelet och dialogen där 

pedagogen sätter ord på det som sker, frågar och svarar som barnen får ord för och lär sig 

begrepp för händelser, företeelser, samband, tankar, minnen och upplevelser. 

Knutsdotter Olofsson (1987) tar upp vikten av den vuxnes roll i leken. En lekfull vuxen som 

introducerar olika lekar, har en lekfull inställning och uppmuntrar till lek bidrar till att barnens 

lek blir rik, varierad och utvecklad. Den vuxne kan också delta i leken på lekens villkor 

genom att inte dominera leken.  

3. Metod 

 

I följande kapitel presenterar vi vilken metod vi valt att använda för att samla empiri för att 

kunna besvara våra frågeställningar. Här beskrivs urvalet av informanter för intervju, de 

etiska riktlinjer som legat till grund för dessa samt hur vi gick till väga för att göra studien.  

3.1 Val av metod 

 

Då vi ville komma åt pedagogernas personliga åsikter föll valet av metod på kvalitativa 

intervjuer. Trost (2003) beskriver att det utmärkande med kvalitativa intervjuer är att de ofta 
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består av enkla och raka frågor som leder till komplexa och innehållsrika svar. Intervjuerna 

mynnar ofta ut i ett rikt innehåll av material med många intressanta skeenden, åsikter och 

mönster.  

"Kvalitativ metod behandlar vidare innebörder och egenskaper hos olika fenomen i vår 

omvärld och hur dessa innebörder kan variera mellan olika personer" (Dimenäs, 2007, s.229). 

Enlig Johansson & Svedner (2004) så är intervjuer av kvalitativ karaktär den mest frekvent 

använda metoden inom lärarutbildningen. Detta beror på att metoden ofta ger intressanta 

resultat om attityder, intressen, värderingar och förhållningssätt. De beskriver ytterligare att 

något som utmärker den kvalitativa intervjun är att den har fasta frågeområden men inga fasta 

frågor eller svarsalternativ, samt att den spelas in med bandspelare, vilket var vår intention 

redan från början. Den kvalitativa intervjun är i sin natur fri (Johansson & Svedner, 2004). 

3.2 Urval 
 

Vi har intervjuat sammanlagt tio informanter varav fem intervjuer gjordes med respektive 

yrkesgrupp, förskolelärare och fritidspedagoger. I så stor utsträckning som möjligt har vi 

försökt hitta en variation i urvalet genom att söka informanter med olika bakgrund, 

exempelvis kön, ålder och skolområden. Vi har t.ex. intervjuat fem kvinnor och fem män i 

varierande åldrar. Även fast en enskild studie som denna inte kan aspirera på att ge en 

generell bild av hur pedagoger ser på fri lek såg vi det ändå som fördelaktig att ha en så stor 

spridning i urvalet som möjligt. Trost (2005) menar att: ”Urvalet skall vara heterogent inom 

en given ram; där skall finnas variation men så att mer än någon enstaka person är extrem 

eller ”avvikande”. Urvalet skall helst vara heterogent inom den givna homogeniteten” (Trost, 

2005 s.117). Han beskriver en metod då forskaren formulerar vissa givna variabler, ett så 

kallat strategiskt urval. Dessa variabler kan t.ex. vara kön och ålder. Även om vårt urval till 

stor del styrts av tidigare kontakter från VFU och praktik har vi varit måna om att urvalet till 

slut skulle vara spritt i förhållande till kön, ålder och erfarenhet.  

   

Trost (2005) påstår att det är fördelaktigt att begränsa sig i antalet intervjuer, och att utgå ifrån 

principen kvalitet före kvantitet. Vi bestämde efter diskussioner med vår handledare att tio 

informanter var ett lagom stort urval då ett för stort antal intervjuer kan utgöra ett för stort 

material som då blir ohanterligt och svårt att skapa en överblick över (Trost, 2005). 
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3.3 Forskningsetiska principer 

 
"Ingen forskning i världen kan vara så väsentlig att den får tulla på de etiska kraven" (Trost, 

2003, s.103). Forskningsetiken ska grunda sig i en respekt för de personer som deltar. De 

etiska principer vi utgått från i vår information till informanterna, bland annat genom 

informationsbladet är hämtade från Johansson & Svedner (2004)  

När det gäller forskningsetik vid samhällsvetenskaplig forskning skriver Johansson & 

Svedner att deltagarna i studien skall få en korrekt och förståelig beskrivning av både 

undersökningsmetoden och undersökningens huvudsakliga syfte. Deltagarna skall göras 

medvetna om att deltagandet är helt frivilligt och att de närsomhelst kan avbryta sitt 

deltagande utan någon risk för negativa följder. Ett annat krav som tas upp är 

anonymitetskravet. Det skall inte gå att identifiera en deltagare i rapporten utan att tillstånd 

getts till detta. Deltar barn (personer under 18 år) skall barnets målsmans informeras och 

tillfrågas angående barnets medverkan.  

3.4 Genomförande 
 

När vi arbetat fram ett syfte och frågeställningar så började vi sedan formulera ett 

informationsblad till potentiella informanter. Informationsbladet (Bilaga 2) innehåller kort 

information om oss, studiens innehåll och syfte samt information vad medverkandet 

innefattar, speciellt då utifrån de forskningsetiska principerna. Några av informanterna kunde 

kontaktas via telefon, då de var personer vi varit i kontakt med vid praktikperioder eller 

vikariat. Resterande kontaktades genom att vi besökte en mängd förskolor och fritidshem på 

orten där studien genomfördes.  Några tackade ja till deltagande på plats medan vissa hörde 

av sig senare via informationen på informationsbladet som de försetts med. Efter vi fått tio 

informanter, vilket var det antal vi bestämt oss för innan, föreslog vi dagar och tider då vi 

gärna ville genomföra intervjuerna, men var tydliga med att det var på informanternas villkor 

som intervjuerna skulle ske. Vi skulle alltså rätta oss helt utefter deras önskemål. Vi hade 

turen att kunna boka in samtliga intervjuer under en och samma vecka.  

Veckan innan intervjuerna låg mycket fokus på att formulera relevanta och kärnfulla 

intervjufrågor. Vi utgick från samma frågor i samtliga intervjuer, men de ställdes i olika 

ordning beroende hur intervjun fortgick. Hade informanten redan kommit in på ett ämne, så 

kunde ibland en fråga förbises. Vid intervjuerna så var vi båda närvarande, då den ena stod för 

själva intervjun och den andra satt i bakgrunden och antecknade. Detta var något som vi bad 
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samtligas informanters tillstånd till, samma sak gäller ljudinspelning av intervjun. 

Utöver anteckningarna som grund för resultat så har vi även transkriberat innehållet i 

intervjuerna.  

3.5 Trovärdighet och reliabilitet  
 

Trost (2003) skriver om reliabilitet utifrån ett symboliskt interaktionistiskt synsätt. Författaren 

menar att reliabilitet bygger på att det som studeras skall kunna mätas och resultatet 

återskapas vid ett annat tillfälle av någon annan. Detta är något som hör ihop med kvantitativ 

forskning och Trost pekar på att det fungerar annorlunda när det gäller kvalitativ metod.    

Målet med en kvalitativ intervju blir att komma åt och få veta hur den intervjuade förstår ett 

fenomen eller ett begrepp, och det är inte alltid det går att få exakt samma resultat av en 

intervju om en annan forskare ställer samma frågor vid ett annat tillfälle, något som utmärker 

reliabiliteten hos kvantitativa studier, att resultatet skall kunna återskapas. Det symboliskt 

interaktionistiska synsättet förutsätter att människan inte beter sig exakt likadant vid olika 

situationer, därmed menar Trots att det inte går att prata om reliabilitet och trovärdighet när 

det gäller kvalitativa intervjuer på samma sätt som man pratar om det i kvantitativ metod. För 

att få så hög trovärdighet som möjligt i en kvalitativ studie gäller det för forskaren att kunna 

visa för läsaren att empirin är insamlad på ett seriöst och för problemställningen relevant sätt 

menar Trost. Att t.ex. redogöra för vilka etiska aspekter som tagits hänsyn till har stor 

betydelse för studiens trovärdighet (Trost, 2003).  

 

4. Resultat och analys 
 

Här i resultatdelen presenterar vi de svar vi fått från vår undersökning. Först kommer en kort 

beskrivning av de informanter vi intervjuat. Vi delar sedan upp resultaten i teman som 

grundar sig i våra frågeställningar. Efter varje resultatdel följer sedan en analysdel. 

4.1 Presentation av informanter 
 

Här följer en kort presentation av de personer som vi intervjuat. Samtliga informanter är 

yrkesverksamma i mellanstor stad i norra Sverige. De har alla erfarenhet av hela 
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åldersspannet i respektive verksamhet (1-5 år för förskola, 6-12 år för fritidshem). Namnen är 

fingerade. Dock representeras de verkliga könen hos pedagogerna av de fingerade namnen.  

Förskola: 

1-5 års erfarenhet: Kalle, Fredrik 

5-10+ års erfarenhet: Jenny, Johan, Maria 

Fritidshem: 

1-5 års erfarenhet: - 

5-10+ års erfarenhet: Stina, Johanna, Hans, Gunilla, Jens   

 

4.2 Pedagogers beskrivning av fri lek 
 

Både förskollärare och fritidspedagoger ser den fria leken som grunden för deras respektive 

verksamhet, och central för barnens liv, eller som fritidspedagogen Stina uttrycker det: ”leken 

är ju som grunden i vår verksamhet, det är ju det viktigaste vi har”. Alla intervjuade särskiljer 

även fri lek från organiserad och lärarstyrd lek men pedagogerna uttrycker sig lite olika om 

vad fri lek är för någonting. Båda förskollärarna Kalle och Maria nämner att fri lek är när 

barnen leker, antingen själva eller tillsammans med andra, precis det de känner för stunden.  

Förskolläraren Jenny menar att i den fria leken så får barnen välja mycket friare vad, vart och 

med vilka de vill leka. En annan förskollärare menar att den fria leken är ”när barnen har en 

lek för sig själva, och dom har satt upp egna regler”.  

En fritidspedagog ställer sig dock frågan om "lek är en lek om den inte är fri?" och menar att 

det istället bör benämnas som egen lek. 

Analys: 

Informanterna uttryckte sig om den fria leken i ordalag som att det är "allt" eller ett "naturligt 

tillstånd". Lillemyr (2002) beskriver en liknande syn, och menar att den fria leken är barnets 

huvudsakliga uttrycksform. Ur resultaten framgick att leken är något som barnen anser som 

motiverande, lustfyllt och meningsfullt. I kapitlet om lekteori hänvisade vi via Lillemyr 

(1990) till Piagets teori.  Barnet får inre motivation att leka och bearbeta, då de har en obalans 

mellan adaptionsprocesserna, alltså assimilation och ackommodation.  Granberg (2003) menar 

att barnens motivation grundar sig i den glädje och tillfredställelse som leken bidrar till. Hon 
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menar i likhet med majoriteten av informanterna att fri lek förutsätter att barnen själva valt att 

leka och vad leken ska handla om.  Dock skiljer hon inte mellan lek och fri lek, utan anser att 

all lek är fri då det inte är lek längre om den är ofri. Detta kan kopplas till en av 

fritidspedagogerna som funderade om fri lek egentligen borde benämnas som egen lek istället.  

 

4.3 Lärande och utveckling genom lek 
 

Den fria leken har en stor inverkan på barns lärande och utveckling enligt samtliga 

intervjuade. Några av de intervjuade specificerade sig dock och nämnde social kompetens, 

fin- och grovmotorisk utveckling, språkutveckling, konflikthantering, tid- och 

rumsuppfattning samt praktiskt bearbetning av olika fenomen som några aspekter som barnen 

tillägnar sig genom den fria leken. Det framkommer dock att valet av lek har betydelse för 

vilket lärande som sker.  

Det absolut viktigaste som barn ska ha med sig när dom slutar här det är ju det här sociala, att man 

fungerar socialt. (Jenny, fritidspedagog) 

Jamen empati, att man liksom har det och tar hand om varandra och är rädd om varandra, ge och o ta, ja 

det kommer ju fram i den fria leken. (Johan, förskollärare) 

Leker dom mamma, pappa, barn så kan de lära sig könsroller på olika sätt eller leker dom med pussel då 

kanske dom lär sig matematik. (Fredrik, förskollärare) 

Jag tror barnen lär sig mer av att när dom själva får känna att de är dom som styr och dom får bestämma 

själva än att vi går in och berättar och så vidare, så jag tror att den fria leken är jätteviktig att ta tillvara 

på. (Fredrik, förskollärare) 

 

Tre av fritidspedagogerna uttrycker sig mer allmänt om vad barn lär sig genom den fria leken. 

Jens menar att leken är grunden till att lärande hos ett barn och både Stina och Gunilla menar 

att allt kan läras genom leken.  

Lek är ju egentligen hela deras värld när man är barn, lek och trygghet är det som är det viktiga för 

barnen.  (Johanna, fritidspedagog) 

Begreppet meningsfullt och lustfyllt återkommer i flera av intervjuerna, och informanterna 

tycks mena att det grundar sig i att barnen lär sig så mycket genom leken just för att det är 

meningsfullt och lustfyllt. En av fritidspedagogerna menar att barn själva omedvetet vet vilka 
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behov de har och att de genom den fria leken får möjlighet att fylla dessa behov. 

Fritidspedagogen Jens uttrycker det såhär när det gäller lekens meningsfullhet för barn: 

 

Människan generellt gör sällan någonting som man tycker är meningslöst, meningslöshet brukar vara det 

som orsakar tristess, ser man ingen mening i någonting så blir det tristess och då vill man inte göra det. 

Kan man ha utgångsläget att så länge barnet gör en viss sak så finner de någon mening med det, sen om 

jag som vuxen inte förstår meningen med det, kanske inte förstår syftet med att knuffas och brottas, eller 

vad det kan vara, men uppenbarligen gör barnet det, och det kanske mest pedagogiska vore att försöka 

förstå och se nyttan med det. (Jens, fritidspedagog) 

Man lär sig sånt som man inte provat tidigare, sånt man har svårt för, genom leken lär man sig saker 

man inte tror alls man skulle klara av, gör man det på ett lekfullt sätt blir det inte så dramatiskt, utan då 

blir det ganska enkelt. (Stina, fritidspedagog)  

 

Analys: 

Framförallt de fritidspedagoger vi intervjuade tryckte på lekens betydelse för social 

utveckling. De nämnde bl.a att barnen utvecklar empati, förmåga till turtagande, 

kompromissande och ömsesidighet samt förmågan att förstå olika sammanhang genom leken. 

Detta är något som även återfinns i forskningen (Lillemyr, 2002; Knutsdotter Olofsson, 2003).  

Detta återfinner vi i många av svaren vi fått av informanterna, främst av Jenny som påstår att 

det viktigaste barnen ska ha med sig från fritidshemmet är att de ska kunna fungera i ett 

socialt sammanhang och Johanna, också fritidspedagog, som säger att leken bidrar till att 

utveckla sociala förmågor som hänsyn, respekt, turordning och förstå sammanhang och andras 

känslor. 

I resultatet framkom det att flera av informanterna menade att leken är meningsfull och 

lustfylld för barnen och att de därför lär sig bättre genom leken. Dessa åsikter om leken som 

medel för lärande och utveckling kan ses hos forskare som Lindqvist, Knutsdotter Olofsson 

och Lillemyr som alla pratar om leken som en aktivitet som grundar sig i barnets egna 

önskningar, och att motivationen till att leka kommer inifrån, till skillnad från när de ombeds 

göra det vuxna ber dem om. Att leken sker på barnets egna villkor och förutsättningar har 

effekten att barnet kan använda sina förmågor och färdigheter optimalt, och därmed maximera 

lärandemöjligheterna vilket gör leken inspirerande för barnet (Lindqvist, 2002; Knutsdotter 
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Olofsson, 2003; Lillemyr, 2002).      

  

Jensen & Harvard (2010) anser att frågan vad man inte lär sig via leken är mer relevant i 

sammanhanget än frågan vad man lär via leken. Förhållningssättet kan jämföras med vad 

bland annat informanterna Jens, Maria, Stina och Gunilla för fram kring leken. De anser att 

leken lär "allt", där det endast är lekformen som bestämmer lärandet.  

När de senare preciserade sig närmare så framkom exempelvis lärande som fin- och 

grovmotorik, fantasi, matematik, rolltagande, praktiskt erfarenhet av teori, språkutveckling, 

konflikthantering samt uppfattning av tid och rum. Lekens betydelse för den motoriska 

utvecklingen tas upp bland annat av Kane (2011) och Lillemyr (2002). Jensen och Harvard 

(2010) drar dock parallellen att den motoriska utvecklingen som produkt av leken även 

mynnar ut i en ökad självkänsla, då motorisk framgång ger barnet känslan av att "kunna" och 

"lyckas". De beskriver även hur minnen och erfarenheter stärks och förtydligas då de 

bearbetas genom lek, vilken kan kopplas till informanternas uttalanden om att de haft praktisk 

erfarenhet av just detta.  

 

4.4 Pedagogens roll i den fria leken 
 

En gemensam nämnare som vi finner hos större delen av informanterna är att de ser sin roll 

som att finnas tillgänglig, observera, stötta och vägleda i barnens fria lek. Stina nämner att: 

”min roll då är ju att finnas där, stötta upp när någon kan behöva hjälp”. Johan uttrycker sig 

liknande och säger att han kommer med tips, råd och vägledning. Kalle trycker på vikten av 

en aktiv pedagog som inte tappar uppsynen över leken för att på så sätt kunna finnas till när 

det behövs. Gunilla nämner att vissa barn kanske inte har alla lekkompetenser ännu och att 

pedagogen därför kan vara en krycka. Flertalet nämner även att pedagogens roll i leken består 

av att utveckla, utmana och fånga upp aspekter av leken som kan utvecklas eller diskuteras.  

 

Om man ser att de leker samma lek hela tiden och det händer inte så mycket då kan man ju också gå in 

med förslag vad mer kan man göra. (Johanna, fritidspedagog) 

 

Pedagogens roll är väl kanske att se lärande och fånga upp lärandet och vara den som, jag tycker inte 

pedagogen ska styra, men kanske finnas med som handledande vid behov och kanske vara den som 
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spinner vidare och stimulerar leken till utveckling om man behöver lägga sig i. (Jens, fritidspedagog) 

 

När man har tid att sätta sig ner så är det ju väldigt intressant att höra hur de pratar. Man kan liksom 

hjälpa dom utveckla leken också, om man märker att det kanske står still att liksom slänga in en idé, 

kanske dom suger åt sig det och liksom börjar ta leken vidare till en annan nivå. (Kalle, 

förskollärare) 

Ett utmärkande drag hos informanterna var rollen som beredskapsinsats vid konflikter, fysisk 

skada eller då leken har barkat iväg i en icke önskad riktning, t.ex. i fråga om maktfördelning 

och olika former av kränkande behandling. En förskollärare nämner att det är viktigt att som 

pedagog gå in i leken så att ingen blir ledsen eller trösta om någon gjort illa sig. En 

fritidspedagog nämner kränkningar som en anledning att gå in i leken men att han då kliver in 

för att problematisera och resonera med barnen om den uppkomna situationen.   

 

Om leken går överstyr eller någonting, det beror väl, alltså ofta behöver man ju bara gå in om det typ 

händer någonting i leken eller att någon går runt och förstör för leken för de andra eller någonting. 

(Fredrik, förskollärare) 

 

Ha koll vad som händer i leken, för har man inte koll som pedagog så är det ju lätt att det kan jamen bli 

en grogrund där man inte är schysst mot varandra och då förstärks ju det beteendet, som bra pedagog så 

vill ju jag stötta upp till att det ska vara en fin och härlig stämning och att man lär sig saker i leken. 

(Gunilla, fritidspedagog) 

Peter (förskola) nämnde i intervjun en aktivitetstavla, som enligt han fungerade som ett 

verktyg för att låta barnen välja fritt mellan ett utbud av aktiviteter. Aktivitetstavlans lekutbud 

delades i in i olika rum, där ett rum t.ex. var en plats för bygg och konstruktion. 

 

Analys: 

Många informanter beskrev deltagandet i barnens lek som observerande och vägledande. 

Tidigare presenterade vi olika typer av roller som pedagogen kan inta utifrån Kanes teorier 

(2011). Det observerande och vägledande rolltagandet som framkom ur intervjuerna kan 

kopplas till det Kane benämner som lekupprätthållande och anspråkslös intervention. 

Lekupprätthållande blir då observerandet och den anspråkslösa interventionen det vägledande 
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i form av att barnet bland annat förses med nödvändiga verktyg för leken. Granberg (2003) 

beskriver att pedagogen ska vara lekförberedd och tillgänglig, vilket också kan ses som en 

sorts aktiv men avvaktande roll. Bland annat informanterna Jens och Kalle nämnde att 

pedagogen ska fånga upp och utmana lärandet genom att t.ex. slänga in en idé eller diskutera 

något som sagts. Detta förhållningssätt hittar vi också hos Granberg, som menar att 

pedagogen hjälper att sätta ord på fenomen, hjälper att reda ut problem och hitta samband. 

Knutsdotter (1987) beskriver att pedagogens lekfullhet och deltagande kan bidra till att leken 

blir mer varierad och lärande.  

En annan vital roll hos pedagogen i barnens lek var enligt flertalet informanter att motverka 

att barnen utsätter sig själva eller varandra för fysisk eller psykisk skada. Den forskning vi 

tagit del av har inte tagit upp denna aspekt av pedagogens roll. Dock innefattade den 

anspråkslösa interventionen enligt Kane (2011) att se till att barnens lekramar inte krockar. 

Att lekramarna inte ska krocka, kan antas både innefatta att motverka fysisk respektive 

psykisk skada.  

4.5 Sammanfattning av resultat 
 

Här följer en kortare summering av resultatet utifrån de teman vi valt att dela in resultatdelen 

i. Under temat pedagogers beskrivning av lek så framkom det att leken, enligt förskollärarna 

och fritidspedagogerna, är ett naturligt tillstånd för barn, som präglar allt de gör. För barn är 

leken något meningsfullt och lustfyllt. Då informanterna fick frågan att beskriva fri lek, så 

framkom det att den grundar sig ur barns intresse och är inte formellt styrd eller organiserad 

av pedagogerna. 

Samtliga informanter menar att pedagogens roll och deltagande i barnens fria lek främst tar en 

vägledande och observerande karaktär. Pedagogen fungerar som resurs i fråga om att 

utveckla, stödja, fånga upp och problematisera leken. I sin roll så ser pedagogen till att barnen 

inte orsakar eller orsakas fysisk eller psykisk skada och vägleder barnen mot sunda 

grupprocesser. Även om pedagogerna menade att den fria leken till stor del är fri från 

inblandning från pedagogernas sida, menade de att de ändå kan gå in i leken om det görs på 

barnens villkor, när de t.ex. blir inbjudna att delta, men att vissa lekar är svårare än andra att 

på ett naturligt sätt delta i. Lekar som barnen redan är mitt uppe i och där det inte finns tydliga 

roller att ta nämndes som ett exempel. En märkbar skillnad i svaren mellan förskollärare och 

fritidspedagoger var att fritidspedagogerna i större grad fokuserade på leken som ett sätt att 

utveckla de sociala färdigheterna. Förskollärarna var inte i lika hög grad fokuserade på det 
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sociala utan såg mer till lekens betydelse för utveckling av motoriska färdigheter, språk och 

matematik.   

Under temat om pedagogers syn på leken som medel för utveckling och lärande så framgick 

det att pedagogerna såg leken som en bra metod för lärande på grund av dess frivilliga och 

lustfyllda natur. Den sociala kompetensen tas upp som en av de mest betydelsefulla 

aspekterna som barn utvecklar genom leken. Men även utveckling av matematiska begrepp, 

språk och kommunikation, fin- och grovmotorik och fantasi var områden som pedagogerna 

ansåg att barnen utvecklade genom leken. Flertalet informanter menade att leken möjliggör 

"allt" lärande, och att vad och hur barnen lär sig beror helt på vilken typ av lek de leker. 

Flertalet av informanterna pratade om leken som en metod som användes i verksamheten, att 

leken var ett sätt för pedagogerna att utveckla barnens lärande inom diverse områden.  

 

5. Diskussion 
 

Vår litteraturgenomgång har lärt oss att många forskare har beskrivit lekens ovärderliga roll 

för barns utveckling. Den nuvarande mest tongivande teorin om lekens betydelse för barnens 

utveckling av tanke, vilja och känsla är den sociokulturella teorin som har sitt främsta 

ursprung i forskaren Vygotskijs verk. Samma områden, tanke, känsla, språk och social 

kompetens anser Knutdotter Olofsson (2003) utvecklas av leken .  Hon poängterar även att 

barn omedvetet lär sig olika saker om sin värld genom att leka undersöka och experimentera.  

Andra har betonat att leken har ett självändamål för barnet, de leker för lekandets skull och för 

att det är roligt (Lindkvist 1996).  

Inte alla dessa aspekter om lek kom upp i våra intervjuer men förskollärarna och 

fritidspedagogerna verkade i stort ändå ha en samsyn med forskarna om lekens betydelse för 

barnens utveckling. Resultaten visar i korta drag att det finns en enighet mellan förskollärare 

och fritidspedagoger när det gäller den fria lekens betydelse. En viss skillnad mellan 

förskollärare och fritidspedagoger kunde ses i hur de såg på pedagogernas roll för att ge 

barnen sociala färdigheter kopplat till leken. Flera av fritidspedagogerna såg som sin uppgift 

att i leken hjälpa barnen att få en social fostran, att barnen uppträdde schysst mot varandra och 

hade en bra stämning i leken. Förskollärarna å sin sida såg till större del leken som ett redskap 

för att på ett lustfyllt sätt möjliggöra all form av inlärning. Både förskollärare och 
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fritidspedagoger såg sin roll som observerande och avvaktande i leken, men att det var viktigt 

att gå in i leken för att avstyra bråk eller för att hindra att någon gör illa sig.  

Flertalet av informanterna pratade om leken som en metod som användes i verksamheten, att 

leken var ett sätt för pedagogerna att utveckla barnens lärande inom diverse områden. Även 

om alla var överens om vikten av lek tog ingen av de intervjuade upp lek för lekens skull, att 

lek har ett självändamål bortom dess förmåga att vara en pedagogisk metod.  

Som vi ser det har de yrkesverksamma förskollärarna och fritidspedagogerna vi intervjuat en 

god bild av lekens betydelse men den inledande frågan pekar på ett problem, nämligen att 

barnens föräldrar kanske inte alltid förstår detta. Det är i sig ett pedagogiskt problem som man 

kanske kan ha som utgångspunkt för utbildning och temakvällar med föräldrar? 

Ett annat problem vi kan se är svårigheten att definiera lekbegreppet och vad som är fri lek. 

Även forskning (Lillemyr, 2002; Åm, 1986; Knutsdotter, 1987) pekar på det svåra och 

fruktlösa i att försöka få en exakt definition. Vad vi tror är att detta kan leda till att pedagoger 

och verksamheter kan göra en tolkning av fri lek som innebär att barnen istället får en 

mestadels styrd lek. Detta kan kopplas till det som en av förskollärarna nämnde om att de har 

aktivitetstavlor som barnen fick välja på under den schemalagda fria leken. Att se detta som 

fri lek anser vi blir snävt på det sättet att barnen bör få så stor möjlighet till att utifrån sina 

egna önskningar och fantasier leka där de vill, hur de vill och med vad och vilka. Pedagogen 

pekade på att aktivitetstavlan gav ett fritt val och att det gynnade den demokratiska aspekten 

vilket vi anser är bra. Dock ser vi detta fria val som alldeles för begränsat för att kunna kallas 

fri lek. Som vi nämnde tidigare tog ingen av de intervjuade upp lekens egenvärde, utan 

motiverade lekens förtjänster genom det den kunde erbjuda barnen i form av utveckling och 

lärande. Vi tror att faran med att i för stor del fokusera på leken som ett pedagogiskt verktyg 

kan göra att den fria leken får hamna i skymundan gentemot styrda eller semi-styrda 

aktiviteter. Vygotskij menar att leken är den främsta förutsättningen för utvecklandet av 

fantasi och kreativitet, något som även styrdokumenten för fritidshem och förskola tar upp 

(Vygotskij, 1995; Skolverket, 2007; Skolverket, 2010). Vi tror att det är av stor vikt att barnen 

får tid och utrymme till att så fritt som möjligt få leka efter sina egna förutsättningar för att 

deras fantasi och kreativitet skall gynnas på bästa sätt. Forskning visar att barn kan mista sin 

lekkompetens om de sällan får tid och utrymme att leka fritt, och därför menar vi att det är 

viktigt att pedagoger reflekterar tillsammans för att reda ut vad lek är för dem och försöka ta 

del av forskning på området för att inte riskera att underminera barnens utveckling. Vi anser 
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att styrd lek har sin plats och funktion, men att den inte bör ta överhanden på bekostnad av 

den av barnen fritt valda leken.  

5.1 Förslag på fortsatt forskning 

Då tidsramen för studien var ganska snäv fick vi begränsa oss till att endast utföra intervjuer 

för att samla empiri. Något vi hade velat göra om vi haft tid är att även observera hur 

pedagogerna förhåller sig till fri lek i praktiken för att se om det de säger överensstämmer 

med verkligheten. Ett annat intressant område att undersöka vore att se vad barnen tänker om 

den fria leken, och även observera hur barn leker, var de leker och med vad och vilka?   

5.2 Avslutande reflektioner 

Innan studiens början var vår syn på fri lek ganska okomplicerad. Under våra VFU-perioder 

såg vi den fria leken varje dag men tänkte aldrig närmare på dess betydelse, den verkade bara 

vara en självklar del av verksamheten och barns livsvärld i allmänhet. I arbetet med denna 

studie har vi dock fått en fördjupad syn på inte bara begreppet lek och vad som är lek utan 

också på vilka sätt man som pedagog kan förhålla sig till leken och sitt deltagande i den. Det 

har därför varit väldigt berikande att få ta del av pedagogernas synsätt på ett så komplicerat 

ämne. Man kan fråga sig vilken status den fria leken har i förhållande till lärarplanerade 

aktiviteter. Som vi ser det kan det vara betydligt svårare att dokumentera vad som sker i den 

fria leken, och därmed motivera dess betydelse gentemot planerade aktiviteter, där det finns 

ett bestämt syfte, mål och metod, och där det ofta finns ett resultat att visa upp, t.ex. i form av 

en teckning eller ett uppträdande. Det är nog ganska naturligt att en vårdnadshavare ibland 

ställer frågan ”Jaha, har dom bara lekt idag?” när deras barn tidigare dagar visat upp något 

som de skapat, eller när de ser foton från en utflykt uppsatt i kapprummet. Samtidigt kanske 

barnen genom den fria leken bearbetat en händelse de vart med om, blivit kompis med någon 

de inte lekt med tidigare eller fått bättre balans. Möjligtvis kan det lärande som sker i den fria 

leken betraktas som mer abstrakt än det som sker i en planerad aktivitet, och att det därför blir 

svårare att sätta ord på, och dokumentera det? Vi författare ser i alla fall detta som en 

spännande utmaning när vi kommer ut i våra respektive verksamheter. 
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Bilagor  
 

Bilaga 1 - Informationsbrev 

 

IdesamHej!  

 
Vi heter Adrian Forsberg och Anders Edstedt och vi läser sista terminen på lärarprogrammet. 

Adrian läser till fritidspedagog och Anders till förskollärare. Vi ska nu skriva examensarbete och 

söker därför personer att intervjua som grund för vår studie. Uppsatsen kommer att titta 

närmare på pedagogers syn på fri lek samt fri lek som ett pedagogiskt verktyg. Vi söker därför 

dig som jobbar inom förskola och/eller fritidshem och är villig att ställa upp på en intervju. 

Intervjun kommer att vara max 30-45 minuter. Tid och plats kommer bestämmas efter ditt 

önskemål. Intervjun kommer ske enskilt.  

Som deltagande i intervjustudien så garanterar vi fullständig anonymitet från vår sida, tydlig 

information kring syftet med ditt deltagande samt att deltagandet är helt frivilligt. Vid intresse 

så får du ytterligare information om ditt deltagande.  

 

Du kan nå oss såhär:  

Adrian Forsberg 0738290033 adrianforsberg@hotmail.se  

Anders Edstedt 0761128063 anders.edstedt@gmail.com  

 

Vi tackar dig på förhand för din medverkan! 

  



 
 

Bilaga 2 – Intervjufrågor 
 

Intervjufrågor 

Bakgrundsfrågor 
När utbildade du dig och till vad? 

Hur länge har du arbetat som förskollärare/fritidspedagog/barnskötare? 

I vilken åldersgrupp jobbar du nu och hur har du jobbat tidigare?  

1 Vad är lek för dig? 

1a Vad tänker du på när du hör ordet lek 

2 Vad är fri lek enligt dig? 

3 Hur ser du på pedagogens roll i den fria leken?  

3a Hur avgör ni vilka lekar ni skall delta i och inte?  

3b På vilket sätt deltar du? 

4 Hur går diskussionerna i arbetslaget kring fri lek, t.ex teorier, forskning, 

olika förhållningssätt? 

4a Hur påverkar det ditt arbete med barngruppen? 

5 Har din syn på den fria leken förändrats genom åren? 

5a På vilket sätt? 

5b Hur gick dina tankar när du gick ut din utbildning? 

6 Hur kan du som pedagog motivera fri lek på schemat?  

6b Hur uppfattar du föräldrarnas syn på schemalagd fri lek gentemot planerade aktiviteter?

  

7 Vad anser du är den fria lekens huvudsakliga syfte? 

7a Varför har man fri lek? 

8 Vad utvecklar och lär sig barnen genom specifikt fri lek? 

8a Exempel 

 

 

 

 


