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Syftet med denna studie var att undersöka förskolepersonalens uppfattningar om 
barns fria och styrda lek samt dess betydelse för utvecklingen. Hur beskriver 
personalen tillämpning av lek i förskolan? Vilka uppfattningar har 
förskolepersonalen om barns lek? Hur beskriver förskolepersonalen lekens betydelse 
för barns utveckling? I denna kvalitativa undersökning använde vi oss av 
frågeformulär med öppna frågor där 25 respondenter från två olika orter deltog. 
Resultatet visade att en variation av den fria och styrda leken bör användas i 
verksamheten eftersom de kompletterar varandra och barnet får möjligheten att 
utvecklas optimalt. Personalen var också överens om att leken har stor betydelse för 
barns utveckling då barnen kan stärka flera olika förmågor som till exempel det 
sociala samspelet. Resultatet i denna studie visade att lekens olika former bör få 
större utrymme i verksamheten eftersom de kan bidra till ett lustfyllt lärande. 
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1. Inledning 

I denna studie ville vi undersöka vad förskolepersonalen har för uppfattningar om 
barns lek och hur leken kan bidra till barns utveckling. Bakgrunden kom från att vi på 
olika förskolor uppfattat att fri lek tar mycket utrymme av den dagliga verksamheten 
eller att den fria leken ofta fick avbrytas och stå tillbaka för styrda aktiviteter. Under 
vår verksamhetsförlagda utbildning upplevde vi dock att det var en god jämvikt av fri 
och styrd lek. Därför ville vi i denna studie ta reda på olika variationer av 
uppfattningar inom flera förskolor. 

Läroplanen för förskolan Lpfö98 (rev.2010) skriver att” 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” (s.6). I likhet med vad 
läroplanen beskriver tror vi att leken har stor betydelse för barns utveckling eftersom 
det är ett lustfyllt sätt att lära sig och att både den fria och den styrda leken bör få sitt 
utrymme inom verksamheten eftersom de kompletterar varandra. Vi har upplevt att 
barn älskar att leka både ensamma och i samspel med andra samt att barnen har en 
otrolig fantasi som framkommer i leken, där vi kan ana att de bearbetar upplevelser 
och händelser.  

Ett viktigt citat som vetenskapsskribenten Melinda Wenner (2009) skriver betonar 
hur mycket barnens lek för utveckling innebär, “Curiosity, imagination and creativity 
are like muscles: if you don’t use them, you lose them” (s.29). 

 

1.1 Syfte 
 
Syftet är att undersöka vilket förhållningssätt förskolepersonalen har till barns lek, 
med fokus på den fria och styrda leken samt hur leken kan bidra till barns lärande i 
ett utvecklingspedagogiskt perspektiv. 

 

1.2 Forskningsfrågor 

- Hur beskriver personalen tillämpning av lek i förskolan? 

- Vilka uppfattningar har förskolepersonalen om barns lek? 

- Hur beskriver förskolepersonalen lekens betydelse för barns utveckling? 

 
1.3 Begreppsdefinitioner 
 
Här definierar vi vad vi menar när vi använder begreppen förskolepersonal, fri lek 
och styrd lek. 

 

1.3.1 Förskolepersonal 
 
Vi har valt att använda oss av ordet förskolepersonal då det finns både barnskötare 
och förskollärare inom förskolan.  
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1.3.2 Fri lek 
 
När vi skriver begreppet fri lek utgår vi från Lindös (2002) och Knutsdotter Olofssons 
(2003)  definitioner vilket innebär att fri lek är något barn själva startar på sina egna 
villkor och att barnen själva får bestämma innehållet i vad de vill leka. 

 
1.3.3 Styrd lek 
 
Vi utgår från Lindös (2002) beskrivning där styrd lek definieras som ett lekfullt 
arbete där den vuxne tar kommandot och startar upp en lek eller aktivitet. 

 

2. Litteraturgenomgång 

 
Nedan redogör vi för teorier och tidigare forskning kring barns lek. 

 

2.1 Vygotskijs syn på leken  
 
Lev Vygotskij och hans teori handlar om att inlärning sker vid sociala händelser 
såsom i samspelet med andra människor. Vygotskij ansåg att den vuxnes roll i barns 
lek är att visa hur verkligheten ser ut och hur man leker tillsammans. Det är i leken 
som barnens kunskaper och utveckling kommer fram. Den närmaste 
utvecklingszonen är något som teoretikern stod för och som handlar om att det 
barnet kan göra med stöd från sin omgivning idag kan denne lyckas med själv vid ett 
senare tillfälle. Vygotskij hävdade att leken är källan till utveckling inom barnets 
tankar, känslor och vilja. I leken går de hand i hand och samspelar med varandra. 
Alla människor är kreativa och det är den kreativa kompetensen som gör att ny 
kunskap lärs in. Språket är viktigt i barns lek eftersom detta fungerar som en kraft 
mellan tanke och handling, det barnen har tankar kring kan denne få ut i leken 
genom att samspela och diskutera med andra. Fantasin barnen har och använder sig 
av i leken gör att de kan hantera och förstå omvärlden (Lindqvist, 1996).  
Lillemyr (2002) skriver att Vygotskij menade att barnens känslor ofta kommer till 
uttryck i barns lek genom deras fantasi och kreativitet.  I leken finns viktiga 
kännetecken och dessa är glädje och regler, barn kan då styras av regler som denne i 
verkligheten inte kan stå för. Ett exempel är om barnet gillar godis men i leken väljer 
att avstå från det.    

 

2.2 Eriksons syn på leken 

 
Den amerikanske socialpsykologen Erik H Erikson (1902-1994) menade att leken 
bidrar till barnets identitetsutveckling. Eriksons lekteori innehåller tre stadier som är 
beroende av varandra, autokosmisk, mikrokosmisk och makrokosmisk lek. Den 
autokosmiska leken innebär att barnet lär känna sin kropp genom att upptäcka sina 
olika kroppsdelar som fingrar, tår, ögon med mera. Individen är egocentrisk och har 
svårt att skilja på sig själv och sin omvärld. I den mikrokosmiska leken kan barnet 
skilja mellan sig själv och andra i sin omgivning. Barnet strävar i detta stadium efter 
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att utveckla en självständighet och en egen vilja. Leksaker och lekar börjar ta en 
central plats i barnets tillvaro där egna erfarenheter ifrån omvärlden tas in. Sista 
stadiet, makrokosmisk lek innebär att barnet börjar ta in andra barn och vuxna i 
leken och kan då lära sig lekens regler, samspel och om den sociala miljön runt sig. 
Här kan barnet dela med sig av sina erfarenheter till andra där lek har stor inverkan 
på barnets identitetsutveckling. Rollek är en typisk makrokosmisk lek där barnet 
leker sig in i roller tillsammans med andra (Lillemyr, 2002). 

 

2.3 Vad är lek? 

 
Läroplanen för förskolan, Lpfö98 (reviderad 2010) beskriver att förskolan ska verka 
för en trygg, rolig och lärorik miljö där grunden för ett livslångt lärande ska ske. 
Lek är viktigt för barnens lärande och utveckling, därför ska förskolan skapa en trygg 
miljö som ska locka till lek och aktivitet där barn ska få utveckla sin lust, nyfikenhet 
och förmågan till att leka och lära. 

Lillemyr (2002) samt Niss och Söderström (2006) beskriver att lek är vanligt hos 
barn och ses som glädje och lustbetonat. Lek är något som barn älskar, det är en 
självklarhet för oss vuxna att se barn leka eftersom föräldrarna har lekt med barnen 
sedan de var nyfödda. Utan att tänka på det skapar de vuxna förutsättningar för 
barns lek och därmed lärandet ifrån början. När barnen börjar förskolan tar 
pedagogerna över ansvaret för att lekförmågan ska kunna fortskrida ihop med andra 
barn. Genom att barnen får leka tillsammans och med stöd utifrån en vuxen, lär sig 
barnen att utveckla leken. Detta är lika viktigt som att språket ska utvecklas i 
samband med andra barn (Niss & Söderström, 2006). 
Lek är lättsamt där barnen själva kan välja om de vill delta eller inte, de kan gå in i 
roller och lämna den verkliga världen för en stund och samtidigt lära för framtiden. 
Leken beskrivs som barnens frizon där de kan leka fritt och ha roligt (Lillemyr, 
2002). 

Knutsdotter Olofsson (2003) skriver att leken har tre nyckelgrunder till den goda 
leken; turtagning, ömsesidighet och samförstånd. Turtagning innebär att man ska 
lära sig att ge och ta samt vänta på sin tur. Genom sin närvaro kan den vuxne bidra 
med stöd för att leken ska kunna fortskrida. Vidare är ömsesidighet, som innebär att 
alla deltagare i leken ska sträva efter att vara jämställda. Den vuxne kan då få 
problem att komma in i leken eftersom de omedvetet kan ta över lekens roll. Den 
tredje och sista grunden är samförstånd, som innebär att alla deltagare måste vara 
överens när det är lek och när det är allvar. När barnen inte förstår vad leken går ut 
på fungerar den vuxne som ett viktigt stöd och kan hjälpa dem in i den gemensamma 
leken.  

Vidare hävdar Knutsdotter Olofsson (2003) att lek påverkar barnens känslor. När de 
får leka färdigt och känna sig tillfredsställda med leken blir barnen lugna och 
tillmötesgående eftersom de i leken kan samla krafter och återhämta sig. En avbruten 
lek resulterar i irritation, Niss och Söderström (2006) beskriver att det finns 
störningsmoment i barnens lekar, vilket kan vara när de vuxna talar med varandra så 
högt att barnen hör. Detta kan leda till att deras koncentration förloras och leken dör 
ut eller att andra barn går in i en pågående gruppaktivitet och tar över genom att till 
exempel ha sönder barnens lekmaterial. Vidare skriver Knutsdotter Olofsson (2003) 
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att när barn lärt sig att leka kan de närsomhelst gå in i lekvärlden och bearbeta sina 
tolkningar av omvärlden. Lek är inte lek förrän barnet nått in i lekens 
medvetandetillstånd och ett exempel som beskrivs är barnets grävande i sandlådan 
där det resulterar i lek först när barnet börjar skapa något och föreställa sig att 
sanden är något annat. Om den vuxne deltar i leken är det viktigt att bjuda in barnen 
genom att visa dem olika möjligheter att tolka sanden och föra in dem i lekens värld. 
Knutsdotter Olofsson menar att det är svårt att definiera vad lek är. Enligt nedan 
beskriver författaren vad lek innebär: 

Lek är både på riktigt och på låtsas. Den är på riktigt innanför lekramen men på 
låtsas sedd utifrån.  
Lek innebär både närhet och distans. Det man lekt har man upplevt och ändå inte 
upplevt. Man har bråklekt och vet hur det är att slåss, men har ändå inte varit med 
i ett slagsmål. 
Man kan göra saker på lek fast det ser ut som på riktigt. 
Lek varar en evighet och tiden försvinner i ett nafs. 
Lek är både glädje och djupt allvar (s.22). 

 
2.4 Fri lek  

 
Lindö (2002) beskriver den fria leken som något barn själva startar upp på sina egna 
villkor, när som helst. Knutsdotter Olofsson (2003) skriver att fri lek är där barnen 
själva får bestämma vad de vill leka, detta kan även innebära att en vuxen deltar i 
leken. Langlo Jagtøien, Hansen och Annerstedt (2002) är överens med de tidigare 
författarna men hävdar däremot att det finns åsikter att vuxna inte ska blanda sig i 
barnens lek eftersom de behöver tid och möjligheter att lära sig leka och umgås 
tillsammans med andra barn.  Även Granberg (2000) beskriver att fri lek är något 
som ofta förekommer som ett pedagogiskt inslag inom förskolan. I verksamheten ska 
barnen få chans till att leka ostört och utan vuxnas inblandning samt att barnen 
själva ska få möjlighet att välja vad denne vill göra, med vem och hur leken ska 
fortskrida. Barnens initiativ och intresse är det som ska få ligga till grund för barnens 
lek. Bruce (1995) menar att den fritt flödande leken innebär att den är 
självmotiverande där barnen följer sina känslor samt bearbetar verkligheten och 
lekens process är det viktiga eftersom det inte finns något mål. Barn leker inte för att 
lära sig kunskaper, att få leka är målet i sig. (Langlo Jagtøien m.fl., 2002) 

 

2.5 Styrd lek 
 
Åsikterna går isär vad beträffar styrd lek och vad det innefattar.  
Lindö (2002) beskriver den styrda leken som ett lekfullt arbete där den vuxne tar 
kommandot och startar upp en lek, medan Eli Åm i Lillemyr (2002) menar att den 
styrda leken är när vuxna går in och deltar i leken tillsammans med barnen där 
förhållningssättet till barnens lek är viktig som vuxen.  

 
Både Smith (1995) och Granberg (2000) menar att strukturerad lek handlar om att 
de vuxna ger barnen valmöjligheter utifrån vad denne anser att barnen ska göra. 
Genom att strukturera upp leken kan personalen få barnen att utvecklas inom ett 
område där mer kunskaper krävs.  
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Enligt Fagerli, Lillemyr och Søbstad (2001) är det viktigt att barn lär sig att kunna 
växla mellan att leka fritt och mer strukturerade situationer. Detta kan till exempel 
vara samlingar då förskolepersonalens syfte kan vara att arbeta med ett område som 
barnen behöver utveckla.  

Tullgren (2004) skriver i sin avhandling att en styrd lek där pedagoger deltar har 
fokus mot framtiden. De kunskaper och förmågor som barnet bör lära sig kan 
pedagogen medvetet använda sig av i leken för att en utveckling hos barnet ska kunna 
ske. Men för att lyckas med det måste de vuxna lära känna barnen och vilka 
kompetenser och tankar de har. Om pedagogen inte deltar i barnens lek är det svårt 
att styra leken utifrån deras tankar och veta vad barnen behöver utveckla för 
kunskaper och förmågor. 

Tullgren beskriver tre teman inom styrning i leken; att barn leker, vad barn leker 
samt hur barn leker. I tabellen nedan beskriver Tullgren kortfattat vad normen för 
barns lek är och vad målet med styrningen innefattar.  

Tabell 1. Styrningens tre teman 

 Normen Styrning från Styrning till 

Att barn leker Det fria, aktiva och 
utvecklande barnet 

Overksamhet, 
överaktivitet 

Deltagande, 
aktivitet 

Vad barn leker Det vackra, nyttiga 
och lärorika 

Det obehagliga och 
onda 

Den goda 
familjeleken 

Hur barn leker Inom ramen för 
uppsatta regler 
som ordning, 
gemenskap 

Fridsstörande, 
konfliktskapande 

Lärande av ”rätt” 
sort. Fridsam 
lagom – lek. 

 
( Tullgren, 2004:62) 

Förtydligande av vad tabellen innebär:  
Att barn leker -normen för leken är att barnen är fria, aktiva och utvecklande. Om 
barnen är overksamma eller att en överaktivitet stör verksamheten kan personalen 
styra in leken genom att finnas med som stöd för att leken ska kunna fortsätta. 

Vad barn leker – normen för barns lek är att den ska vara vacker, nyttig och lärorik. 
När leken är obehaglig kan pedagogerna styra in leken så att den blir en god 
familjelek som innebär till exempel lek med dockor eller med lego. 

Hur barn leker – normen är att barnen ska följa lekens regler och ha en god 
gemenskap tillsammans. Om det sker mycket konflikter som stör barnen i leken kan 
pedagogerna lära barnen hur de ska leka för att den ska kunna utvecklas. Genom att 
uppmuntras till att tala med varandra och beskriva sina känslor istället för att bråka 
och slåss kan de lära sig konflikthantering och samhällets normer. 
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2.6 Vuxenstöd i leken 

 
Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2003) beskriver hur lekens traditioner i 
förskolan har förändrats. Tidigare har pedagogerna ansett att de vuxna ska fungera 
som ett stöd i barns lek utan att störa dem. Barn ska känna att deras lek är 
bekymmerslös och fri utan att känna sig störda av de vuxna. Idag ser det ut på ett 
annat sätt, lek och lärande ses som sammanflätade. Det finns en stark ansträngning 
att skydda lekvärlden som barnen befinner sig i, de vuxna ska inte ta över eller ta 
ifrån barnen lusten till fri lek. Lindö (2002) skriver att en del forskare har åsikter om 
att lek och undervisning inte ska ske samtidigt. De menar att barnen själva måste få 
utforska sin omvärld, inhämta kunskaper som de kan bearbeta och bygga på till sina 
gamla kunskaper utan att en vuxen blandar sig i. I lekens värld kan barnen fördjupa 
sina kunskaper genom att koppla samman sin lek med verkligheten.  
Vidare beskriver Lindö att det vore att föredra om barnen även i skolan fick fortsatta 
möjligheter att utveckla sina kunskaper genom lek eftersom barnen är vana med det 
från förskolan. Genom att arbeta tematiskt i skolan och ta in till exempel drama i 
undervisningen kan barnen få fortsätta utveckla sin fantasifulla och kreativa sida som 
genom leken bidrar till nya kunskaper.  

Niss och Söderström (2006) skriver att en vuxen är ett viktigt stöd för barnens lek 
eftersom stödet kan stimulera till lek och bidra till trygghet. Deras lekfulla närvaro 
kan lätt bli en dragningskraft för andra barn att vilja delta i leken vilket kan göra att 
den vuxne övergår till att bli mer en observatör. Om den gemensamma leken stannar 
upp av en osämja mellan barnen kan den vuxne åter infinna sig som ett stöd.  Även 
Knutsdotter Olofsson (2003) beskriver en norsk studie där resultat framkom att 
barnens lek kan utvecklas när de vuxna finns med som ett stöd. Barn behöver stödet 
för att kunna fortsätta leka och samtidigt utveckla den till det de vill. Genom detta 
lärde de känna varandra och det skapades en bättre gemenskap.  
 
Knutsdotter Olofsson (2003) skriver vidare att den vuxne bör delta och leka med 
barnen samt lära dem tolka hur leken startar och ter sig för att den ska utvecklas. 
Barnen blir synliga och den vuxne lär känna barnen när denne deltar i leken. Genom 
detta kan vi se hur barnen utvecklas och växer i sin personlighet. Men det krävs att 
personalen är lyhörda och ser när barnen vill vara ensamma och att det respekteras. 
Barn älskar när de vuxna deltar i leken men för detta krävs det att de lever sig in i 
rollen och är en förebild för barnen. Att börja leka sker inte automatiskt utan krävs 
att pedagogerna på förskolan kommunicerar och leker med barnen. Det är lika viktigt 
att barn utvecklas i lek som att de lär sig äta. Trots det visar forskning på att 
pedagoger talar mer till barnen än med dem eftersom de anser att barnen bör få leka 
ensamma utan en vuxens inblandning. Den vuxnes samtal med barnen handlar oftast 
om vardagliga händelser såsom nu ska vi gå ut eller en uppmaning till att sitta stilla, 
det blir ingen dialog där barnen blir involverade. När barnen blir för högröstade och 
bara springer omkring samlar pedagogerna ihop dem för lugnare aktiviteter. 
Konsekvenserna av detta anses bidra till barn som är understimulerade och har svårt 
att gå in i leken eller som överstimulerade barn som fått för mycket intryck. Det är 
pedagogers jobb att möta barnen där de befinner sig och hjälpa de vidare att utveckla 
leken.  
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2.7 Lekens betydelse för utveckling 

 
I läroplanen för förskolan, Lpfö98 (rev 2010) står det om lekens betydelse för barns 
utveckling och lärande. Verksamheten ska främja barns utveckling och lärande 
genom att aktivt arbeta med lek i dess olika former. Genom att använda sig av leken i 
verksamheten sker ett lustfyllt lärande som bidrar till utveckling av fantasi, 
kommunikation, symboliskt tänkande, inlevelse samt förmåga till att kunna 
samarbeta och problemlösning. I leken kan barnen även få möjligheter att bearbeta 
sina känslor, upplevelser och egna erfarenheter samt ta in kunskaper. 

Langlo Jagtøien m.fl. (2002) beskriver att barn i leken utvecklar olika kompetenser 
som till exempel samarbetsförmåga, kreativitet och färdigheter. Leken har stor 
betydelse för utvecklingen hos barn såsom att träna upp sin koncentration, 
individualitet och förståelse för sin omgivning och andra människor. I leken kan barn 
bearbeta sina känslor och känna glädje och lust. Genom att leka utvecklas barnen 
både psykiskt och motoriskt. Även Wenner (2009) hävdar att den fria leken är en 
bidragande faktor för att kunna utveckla den sociala kompetensen och kognitiva 
förmågor som kan innebära problemlösning. Det beskrivs vidare att den fria leken 
bidrar till en stor social kompetens som inte skulle kunna uppfyllas i den styrda leken 
där en vuxen berättar hur leken ska gå till. Barn lär sig det sociala samspelet när de 
får umgås och leka med andra barn. Det beskrivs även att barnen lär sig rättvisa och 
turtagning samt att de inte ger upp lika lätt och utvecklar då en tålmodighet när de 
får leka utan en vuxens inblandning. 

Knutsdotter Olofsson (2003) samt Niss och Söderström (2006) skriver att i leken 
utvecklar barnen sitt språk, sina tankar, känslor, sitt samspel ihop med andra samt 
en social kompetens som barnen behöver lära sig inför framtiden. När barnen får leka 
fritt utan krav på sig kan de lättare gå in i presterande roller i leken som leder till att 
de utvecklar kompetenser om verkligheten. Men författaren hävdar att det bästa med 
leken är att barnen lär sig att leka, de får tränar upp sin fantasi och att snabbt kunna 
gå över till lekens medvetandetillstånd. Där kan barnens tankar levas ut och barnen 
kan försätta sig i olika roller samt glömma bort sig själva för en stund. I leken kan 
barnen lära sig förstå omvärlden genom att få bearbeta sina intryck och erfarenheter 
(Knutsdotter Olofsson 2003). I leken får barnen en självkännedom och de får 
utforska känslor om både sig själva och sin omgivning. Här utvecklar barnet en social 
förmåga där de lär sig hur man ska interagera ihop med andra. I leken kan barnen 
lära sig det som krävs av dem som exempelvis att utveckla språket, motoriken och 
den intellektuella förmågan (Niss & Söderström 2006).  

Lillemyr (2002) anser att barnen genom leken lär känna sig själva och utvecklar sin 
egen identitet. Det beskrivs speciellt att den styrda leken utvecklar barnens sociala 
förmåga eftersom den vuxne då finns med i barnens lekar. Enligt tidigare forskning i 
hur barnens språk utvecklas inom förskolan har det framkommit att barnen talar 
med ett större ordförråd och mer varierat vid rollekar och speciellt om en vuxen 
deltar i leken. Medan Wenner (2009) hävdar att lek med andra barn i samma ålder 
utvecklar en bättre språkförmåga än om barnet enbart skulle leka med vuxna, 
eftersom barn i lek med andra barn får en bättre kommunikation. Den vuxne tar lätt 
över kommunikationen genom att benämna ord som barnen har svårt för. 
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Lillemyr (2002) skriver att genom lek intar barnen olika roller där de kan de se saker 
utifrån andras perspektiv och utveckla en empati och omsorg för andra människor. I 
leken sker ett lustfyllt lärande och det är vuxnas ansvar att tillfredsställa barnens 
behov av att få leka. ”Leken är naturens egna fiffiga pedagogik” (s.87). När barnen får 
skapa och leka sker en inlärning som barnen inte är medvetna om. Efteråt kan det 
inte påvisas vad som lärts in och hur men kunskapen bara finns där. När barnen får 
upptäcka och experimentera kan det enklare fastställas att kunskap lärts in eftersom 
det blir mer tydligt då. Genom att få utöva lek, skapande och undersökande parallellt 
kan barnet fortsätta i sin kunskapsutveckling. Författaren skriver vidare att barnen 
lättare kan befästa sina kunskaper samt få en bättre förståelse om kunskaper får läras 
in genom lek. Därför bör leken finnas med under hela livet enligt Knutsdotter 
Olofsson (2003). 

 

2.8 Fri lek kontra styrd lek? 

 
Langlo Jagtøien m.fl. (2002) skriver att pedagoger bör vara medvetna om att det är 
skillnad på barns fria lek och lek som den vuxne har tagit initiativ till och arrangerat. 
De ställer sig frågan om pedagogernas mål är att barnen ska lära sig eller att leka på 
eget initiativ. Författarna skriver vidare att det är viktigt att vuxna är medvetna om 
vad de vill med leken och därigenom kunna utforma sin undervisning.  

Lillemyr (2002) anser att det ska finnas en variation av lärarstyrda aktiviteter och fri 
lek där barnen får möjligheten att själva få välja lek utifrån sina egna intressen i 
förskolan. Detta är viktigt för att de ska kunna känna sig självständiga och att de 
själva har kontroll över leken. Vidare beskriver Lillemyr att en variation av fri lek och 
styrd lek har större möjligheter att ge en allsidig kunskap och en djupare förståelse. 
När barnet får chansen att experimentera och undersöka genom praktiska moment 
inhämtas kunskaper genom lekfulla aktiviteter. Detta kan vara en metod för lärande 
och utveckling där kunskap utvecklas under leken utan barnets medvetenhet. Till 
skillnad mot vad Lillemyr menar hävdar Wenner (2009) att den fria leken bidrar till 
en bredare och djupare utveckling medan styrda aktiviteter innebär mer upplärning 
och formning av barnen. Vidare beskrivs det att lek med jämnåriga anses kunna bidra 
med mer värdefulla sociala förmågor än vad en vuxen hade kunnat bidra med i leken.  

 

3. Metod 
 
Nedan redogör vi för datainsamlingsmetod, urval, databearbetning och analysmetod, 
reliabilitet och validitet samt etiska ställningsantaganden. 

 

3.1 Datainsamlingsmetod  
 
Studien utgick ifrån en kvalitativ ansats med hjälp av ett ostrukturerat frågeformulär 
vilket enligt Stukát (2005) innebär öppna frågor. Det beskrivs att ostrukturerade 
frågor ger respondenterna möjlighet att besvara utifrån sina egna tolkningar av 
frågeställningarna. Frågeformulären formulerades utifrån forskningsfrågorna där 
hänsyn togs till att de skulle vara öppna frågor där deltagarna gavs möjlighet att delge 
sina uppfattningar av leken och dess betydelse för utveckling utifrån sina egna 
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erfarenheter. Ambitionen var att respondenterna skulle svara enskilt och anonymt för 
att vi lättare skulle kunna urskilja om resultatet visade på en variation i svaren. 
Stukát (2005) skriver att fördelen med frågeformulär är att man slipper omedveten 
styrning som lätt kan förekomma i intervjuer. Vi vill mena att fördelarna med 
frågeformulär är att förskolepersonalen får god tid på sig att tänka och kan då lättare 
ge utförliga svar. Samtidigt är det lättare för oss som undersökare att titta tillbaka på 
svaren och bearbeta resultatet. Deltagarna informerades om syftet med arbetet och 
de etiska krav som finns samt hur frågeformulären kommer att bearbetas och 
användas. Vi vill mena att nackdelen med ett frågeformulär är att det inte finns 
möjlighet till följdfrågor om svaren inte uppfyller frågans syfte på ett utförligt sätt 
samt att svaren kan feltolkas vid analysen av resultatet och därför menar Stukát 
(2005) att den språkliga utformningen av frågorna är viktigt. Det beskrivs även att 
respondenterna bör ha förmågan att kunna uttrycka sig skriftligt för att kunna 
besvara frågeformuläret på ett tillfredsställande sätt. Ytterligare en nackdel som 
Stukát framhäver är att det kan bli för få som vill delta och för lite material att tillgå 
för bearbetning. Frågeformulären kodades från ett till trettiofem för att se hur många 
som återsamlades från varje förskola. Vetenskapsrådet (2011) beskriver att svaren vid 
enkäter ska vara anonyma och förses med kodnycklar för att skydda identiteten av 
deltagarna. Dock kände vi att vi inte hade någon användning av detta eftersom vi 
visste hur många vi delat ut på varje förskola och räknade hur många vi mottagit. 
Detta vill vi mena kan vara bra vid ett större antal frågeformulär. För att 
anonymiteten skulle tillgodoses valdes en personal på varje förskola som samlade in 
frågeformulären, som sedan hämtades av oss undersökare på utsatt datum. En 
respondent bodde på annan ort och kunde därmed inte få tillgång till formuläret men 
som gärna ville delta. Därför skickades frågorna med e-post med respondentens 
godkännande att anonymiteten inte då kunde tillgodoses fullt ut. Stukát (2005) 
skriver att enkätundersökningar är en bra metod när syftet är att nå ut till fler 
människor än som är möjligt vid andra typer av undersökningar som till exempel 
intervjuer. 

 

3.2 Urval 
 
Vi presenterade oss och vårt examensarbete samt ställde frågan vilka som ville delta i 
studien. Det förtydligades vad deras medverkan betyder för oss i vårt examensarbete 
och vår kommande lärarroll samt att deras ord är viktiga för oss. Vi bestämde oss för 
att utgå ifrån tre förskolor i två olika städer, en storstad och en på landsbygden. 
Personalen som besvarade våra formulär arbetar med barn inom förskolan och 
genom deras engagemang för vår studie tolkade vi att de är intresserade av att 
utveckla sin yrkesroll inom verksamheten.  
Frågeformulären delades ut till förskolepersonalen som vi tidigare haft kontakt med i 
våra hemstäder eftersom vi kände en trygghet i detta val av respondenter. 
Denscombe (2009) skriver om bekvämlighetsurval som innebär att forskarna ser till 
sin egen bekvämlighet och väljer det alternativet som är fördelaktigt för sin studie.  
Trettiofem personal som är verksamma inom förskolan och har utbildning samt 
erfarenhet av yrket valde att motta frågeformuläret. Vid återlämning av 
frågeformulären visades en del bortfall, tio stycken, som förklarades bero på tidsbrist 
och därmed bestod studien av tjugofem respondenter. Denscombe (2009) menar att 
det krävs tid och ansträngning av respondenterna vid öppna frågor i ett 
frågeformulär vilket kan bidra till en ovilja att delta och besvara formuläret.  Någon 
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påverkan på resultatet ansåg vi inte förekom då vi ändå mottog ett stort antal 
formulär som kunde analyseras. 

 

3.3 Databearbetning och analysmetod 

 
När alla frågeformulär samlats in läste vi igenom dessa för att sedan transkribera alla 
svar under varje fråga. Att transkribera svaren tog tid vilket Stukát (2005) framhäver 
men dock kände vi att det var lättare att urskilja olika kategorier och att vi då kunde 
se en variation i svaren. Vi upplevde även att transkriberingen var till stor hjälp då vi 
fick en djupare inblick i resultatet och lättare kunde analysera svaren och finna teman 
som bildade kategorier. Utifrån kategorierna var det sedan lättare att se likheter samt 
skillnader som gjorde det enklare att sammanställa materialet. I studien valde vi att 
skriva med några citat från respondenternas svar för att tydliggöra resultatet.  
Stukát (2005) skriver att svaren grupperas efter likheter och lämpliga citat används i 
arbetet för att redovisa resultaten. Genom detta tillvägagångssätt kunde likheter och 
skillnader urskiljas i förskolepersonalens uppfattningar och jämföras med 
litteraturen vi valt att använda oss av i denna studie.  

 

3.4 Reliabilitet och validitet 

 
Enligt Stukát (2005) innebär reliabilitet ett mått på hur tillförlitlig undersökningen är 
och innefattar noggrannheten på mätinstrumentet. Det beskrivs att det är svårt att få 
en god reliabilitet eftersom yttre faktorer kan påverka, som till exempel dagsformen 
och missuppfattningar av frågorna som kan leda till att respondenterna gissar med 
mera. Om de tolkar en fråga fel kan resultatet bli missvisande, därför bör frågorna 
vara noggrant utformade med ett vardagligt språk. Detta lade vi stor vikt vid som 
undersökare och skrev därför frågorna med ett tydligt språk. I den genomförda 
studien förekom färdiga och öppna frågor i enkätform där respondenter utvaldes som 
är väl insatta i ämnet som studien innefattar och som är bekant med begrepp som 
förekommer inom förskolan. Därför vill vi mena att reliabiliteten är hög. Denscombe 
(2009) beskriver att subjektivt urval innebär att respondenter väljs ut efter deras 
kännedom av det som ska undersökas. Det lämnades ut ett visst antal frågeformulär 
där en del inte återlämnades på grund av frivilligt deltagande, vilket bidrog till färre 
svar att analysera. Stukát (2005) skriver vidare att validiteten ska kontrolleras genom 
att det ska framgå om det som ämnades undersökas faktiskt undersöktes i studien. 
Frågeformuläret utformades för att personalen så smidigt som möjligt skulle kunna 
bidra med sina tankar från arbetet och vi kände att svaren uppfyllde våra 
frågeställningar gällande barns lek i förskolan. 
 

 
3.5 Etiska ställningsantaganden 
 
Vetenskapsrådet (2011) skriver att det finns fyra etiska krav som undersökningar ska 
följa för att skydda individen som deltar. Dessa krav är informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  
 
Enligt Stukát (2005) innebär informationskravet att deltagarna får ta del av studiens 
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syfte och att deras medverkan är frivillig samt att de kan avbryta sitt deltagande om 
så önskas. Det ska även framgå hur resultaten av deras svar kommer att bearbetas 
och presenteras. På framsidan av frågeformuläret, missivbrevet (se bilaga 1) kunde 
deltagarna ta del av syftet med studien och ett förtydligande att det var frivilligt att 
delta samt att anonymitet följs. Vidare beskrevs det att deltagarna när som helst 
kunde avbryta sin medverkan och informationskravet kunde därmed uppfyllas.  

Stukát (2005) skriver vidare att samtyckeskravet innebär att deltagaren själv får 
bestämma om denne vill medverka samt hur mycket tid den vill spendera på att 
besvara undersökningen. Deltagarna kan när som helst avbryta sin medverkan utan 
konsekvenser. När frågeformulären delades ut tillfrågades förskolepersonalen om de 
ville delta. Samt att de själva fick ta beslutet om de kände sig engagerade och 
därigenom kunde samtyckeskravet efterföljas. 

Stukát (2005) skriver att konfidentialitetskravet innebär att deltagarnas svar är 
anonyma och att ingen kommer att kunna identifiera svaret med den deltagande. 
Missivbrevet förtydligade att respondenternas svar enbart kommer att analyseras och 
behandlas för att sedan redovisas studien. Inga svar kommer att kunna kopplas ihop 
med deltagarna. Information delgavs även till respondenterna att den färdiga studien 
går att ta del av via en hemsida för examensarbeten. 

Det sista kravet som Stukát (2005) skriver om är att respondenternas svar endast får 
användas till detta syfte i studien för att nyttjandekravet ska uppfyllas. Genom att 
svaren på frågeformulären enbart kommer att användas i detta arbete infriades 
nyttjandekravet. 

Enligt Gustavsson, Hermerén och Pettersson (2004) innebär god forskningssed att 
respondenternas svar aldrig får förändras för att tillfredsställa resultatet i studien. 
Genom att beskriva förskolepersonalens uppfattningar på ett trovärdigt och 
tillförlitligt sätt vill vi mena att vi har tagit del av god forskningssed. Vi förstår 
innebörden av hur forskning ska genomföras för att läsarna ska känna tillförlitlighet 
till resultatet som framkommit. 

 
4. Resultatpresentation 

Nedan redovisas svaren utifrån våra forskningsfrågor om barns lek och som 
förtydligande följer citat hämtat från respondenternas svar i frågeformulären. 

 

4.1 Hur beskriver personalen tillämpning av lek i förskolan 

 
Under denna forskningsfråga visar resultatet fyra beskrivningar av hur lek tillämpas i 
de olika förskolorna i vår studie. De är erbjudande av material som kan ge en 
stimulerande miljö, lek som genomsyrar verksamheten, vuxenstöd och gruppering. 
Förskolepersonalen menar att lek genomsyrar verksamhetens aktiviteter och ingår 
dagligen inom förskolan.  

Lek hos oss genomsyrar hela verksamheten, både den fria leken och styrda 
leken. Vi försöker inte styra de fria lekarna utan vi försöker bara finnas där 
barnen är. 
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Förskolepersonalen använder sig av leksaker och material som de byter ut eller flyttar 
för att barnen ska kunna utveckla leken eftersom bra och välgenomtänkta miljöer kan 
inspirera till lek av olika slag.  

Bra miljöer och väl genomtänkta, Pedagogiskt material, många rum, deltagande 
pedagoger. 

Barnen använder de lokaler och material som finns och det innebär att barnen har 
möjlighet att gruppera sig själva i mindre grupper och leka i olika rum beroende på 
vad de vill göra. Även förskolepersonalen grupperar in barnen för att uppnå en lugn 
miljö som inspirerar till lek. 

Vi låter barnen själva välja vem de vill leka med och med vad. Vi delar upp 

barnen så mycket som möjligt. 

En del förskolepersonal menar att barnen behöver få ro att leka och detta kan 
uppmuntras genom att inte störa i barnens lek, men stödet finns ändå genom att 
personalen är närvarande men inte deltar i leken.  

Vi vägleder dem i leken, vi vill att alla barn ska ha rätt till lekro och försöker se 

till att det fungerar. Vi finns nära barnen även om vi inte alltid är med i leken. 

 

4.2 Vilka uppfattningar har förskolepersonalen om barns lek 

I denna forskningsfråga kan vi uppfatta variationer i svaren. Förskolepersonalens 
uppfattningar om den styrda leken resulterar i fyra beskrivningar. Resultatet 
innefattar planerad och organiserad aktivitet av de vuxna med ett syfte som mål, 
vuxens inblandning, lekregler samt att alla aktiviteter ansågs vara styrd lek i 
förskolans värld. De flesta resultaten visar på att en styrd lek kännetecknas av att en 
vuxen har planerat och organiserat leken för ett specifikt syfte. Om barnen behöver 
utveckla sin kompetens inom till exempel turtagning kan den vuxne delta i leken och 
visa hur reglerna ska efterföljas på ett lekfullt sätt. Nedan följer en personal som 
beskriver både den styrda lekens avsikt samt att den styrda leken innebär alla 
”aktiviteter”. 

 
En styrd lek handlar om när pedagogen har en bestämd avsikt med leken, den 
kan behövas för att ge utrymme och möjligheter till olika nivåer av utveckling. 
Styrd lek är för mig alla ”aktiviteter”. Förskolan ska vara en inspirerande och 
lustfylld plats. 

En del resultat påvisar att när en vuxen deltar i leken så är denne med och påverkar, 
vilket ses som styrd lek. En av respondenterna uttryckte att: 

 
All lek som introduceras av vuxen eller där vuxen deltar eller på annat sätt 
blandar sig i blir styrd lek. 
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Resultatet visar att styrd lek ofta förekommer i samlingar och i lekhallen. Klassiska 
lekar som ”hunden och benet” och ”Gubben i lådan” var exempel som 
respondenterna beskriver som en styrd lek eftersom den vuxne tar initiativ till leken 
och regler ska efterföljas. 

 

En lek där pedagogen har valt aktiviteten och det finns ”regler” att följa. Ex: 

spela spel och alla klassiska lekar: hunden och benet, gubben i lådan osv. 

Fri lek kan delas upp i två beskrivningar där det ena resultatet påvisar att fri lek 
innebär att barnen själva väljer vad som ska lekas och med vem eller att leka själv. 
Det framkommer att fri lek anses vara fri från vuxna och den bör störas så lite som 
möjligt utav en vuxens inblandning när leken flyter på. Det är barnens frizon där 
barnen själva styr över leken utifrån egna val och initiativ och är något som dagligen 
förekommer i barnens omgivning. 

Fri lek är ett bra sätt för barn att prova på och utmana sig själva. Fri lek för mig 
är när barnen själva bestämmer vad de vill leka och inga pedagoger går in och 
börjar styra leken. 

Det andra resultatet beskrivs vara när en vuxen i samråd med barnet fungerar som 
ett stöd för att leken ska kunna påbörjas eller utvecklas vidare.  

Pedagogens roll blir att erbjuda material, rum och tid samt finnas som stöd och 

hjälp att exempelvis utveckla, komma vidare eller hålla kvar aktiviteten och 

hantera konflikter osv. Vissa barn behöver lite hjälp för att komma in i leken. 

De flesta förskolepersonal är överens om att en blandning av fri lek samt styrd lek ska 
förekomma inom förskolan eftersom dessa kompletterar varandra. Både fri lek och 
styrd lek behövs för att barnen ska kunna utvecklas optimalt och barnen då kan 
blomma ut i sin utveckling. Barnen utvecklas i både lekar de själva styr över och lekar 
med regler där en vuxen är med.  

                       Blandfärs 30/70. Dvs. 30% styrd lek och 70% fri lek. 

Det kompletterar varandra, barnen behöver både styrd och fri lek. Men vi tror 
att den fria leken måste ges ett större utrymme eftersom den är barnens 
naturliga ”lärozon” där lärandet är oändligt.  

 
4.3 Hur beskriver förskolepersonalen lekens betydelse för barns 
utveckling 

 
Under denna forskningsfråga visar resultatet enbart en kategori där alla respondenter 
är överens om att leken är viktig för barns utveckling. Här kan barnen utveckla olika 
kompetenser som till exempel fantasi och kreativitet, språk och kommunikation samt 
förstärkning av sin självkänsla. Många anser att den fria leken är nyttig för att träna 
upp det sociala samspelet med andra människor samt att barnen även kan bearbeta 
sina upplevelser och öva sig inför livet. 

De studerar varandras sätt, utvecklas stegvis i slipningen mot varandra. Prövar 
vuxenlivet och olika roller. Omprövar rang och hur man kan ta steg 
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framåt/uppåt. Ja varför? För att växa, trivas och att lära sig bli en socialt 
fungerande person. 

Vi tror att den fria leken är det viktigaste barnen har eftersom vi ser att den är 
naturlig för barnen. Det blir en naturlig lärsituation där barnen tränar många 
förmågor såsom språk, fantasi, socialt turtagande (samspel) och mycket mer. 

I den styrda leken visar resultatet två olika kategorier; vuxna kan styra vad barnen 
behöver utveckla och lära sig samt tillfälle att få arbeta med värdegrunden. En styrd 
lek anses god då personalen kan se vilka områden barnen behöver utveckla och styra 
in leken därefter och fokusera på de förmågor barnen behöver utveckla i sitt lärande. 
Det beskriver att den styrda leken anses till exempel bidra till nyfikenhet och språklig 
utveckling eftersom alla barn får komma till tals, samarbete och motorik med stöd av 
de vuxna.  

Den styrda leken kan påverka barns utveckling inom alla områden och 
pedagogen kan styra in på områden som behöver tränas/utvecklas. 

I den styrda leken kan värdegrunden automatiskt finnas med eftersom barnen här lär 
sig gemenskap och sociala förmågor samt att de kan få en förståelse av att alla barn är 
lika mycket värda och hur barnen ska behandla andra i sin omgivning. 

Barn lär sig samspel, empati, utvecklas för att till exempel vara en bra kompis 

och medmänniska. 

 

4.4 Sammanfattning 
 
Förskolepersonalen hävdar att leken ska genomsyra hela förskoleverksamheten 
eftersom lekens möjligheter leder till att barnen utvecklas som människor. Alla 
respondenter är överens om att leken utvecklar barnens sociala kompetens såsom 
självkänsla, samspel samt normer och värden. De beskriver vidare att barnen i leken 
även utvecklar sin motorik, fantasi och språk.  För att barnen ska kunna utveckla 
leken menar en del personal att förskolans miljö är viktig och strävar efter att 
inspirera barnen genom att ofta variera utbudet av leksaker. Förskolepersonalen 
upplever att barnen är duktiga på att själva dela in sig gruppvis och utnyttja de 
lokaler och material som finns tillgängligt på förskolan. Genom detta kan barnen 
välja vilka de vill umgås med samt vad de vill leka. Vidare beskriver de att barnen 
behöver få ro att leka utan att de vuxna stör, men de finns ändå närvarande om stöd 
skulle behövas. 

Förskolepersonalen upplever att den styrda leken används för att få struktur i 
verksamheten samt när ett syfte ska uppnås som till exempel om barnen behöver 
utveckla en speciell kompetens. En del menar att alla aktiviteter som förekommer på 
förskolan innebär styrd lek. De menar även att när de vuxna väljer att delta i leken så 
sker det en ofrivillig påverkan som styr barnen. Det beskrivs att klassiska lekar som 
till exempel Hunden och benet där regler ska följas och personalen tar initiativ till 
leken anses som styrd lek. Förskolepersonalen menar att förmågor som utvecklas är 
nyfikenhet, samarbete och språklig kompetens eftersom alla barn får möjligheten att 
tala då personalen styr aktivitetens kommunikation.  
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Med den fria leken menar personalen att barnen själva tar initiativ och väljer vad de 
vill leka och med vem eller vilka. De upplever att barnen känner sig trygga med den 
fria leken och är kompetenta att leka. Personalen menar att många förmågor 
utvecklas genom att barnen använder sig av olika kompetenser såsom fantasi, språk, 
kommunikation och självkänsla. Förskolepersonalen betonar särskilt att den sociala 
förmågan utvecklas i samspelet med andra människor och de kan bearbeta 
upplevelser inför livet. 

De flesta förskolepersonal är överens om att en variation av fri och styrd lek bör 
eftersträvas i förskolan eftersom de upplever att de båda lekformerna kompletterar 
varandra. Barnen behöver båda delarna för att utvecklas optimalt och uppnå ett 
lustfyllt lärande. 

 
5. Resultatanalys och diskussion 
 
Nedan redovisas metoddiskussion, resultatanalys och resultatdiskussion. 

 
5.1 Metoddiskussion 
 
Från början hade vi planerat att genomföra frågeformulär samt observationer av lek i 
förskolan. Men efter diskussioner upptäckte vi att studien behövde begränsas 
eftersom syftet var att undersöka förskolepersonalens uppfattningar av lek och inte 
hur det ser ut i verksamheten genom observationer. Vi valde att utgå från en studie 
med hjälp av frågeformulär eftersom vi ville nå ut till fler respondenter inom yrket 
samt att de skulle få möjligheten att skriva ner sina tankar helt anonymt utan att 
känna sig bedömda. Stukát (2005) skriver att en större grupp människor som deltar 
leder till större kraft för resultatet. Författaren skriver även att enkätundersökningar 
är att föredra eftersom man då slipper intervjuareffekten där respondenterna kan 
känna sig osäkra när de besvarar en fråga. Vi upplevde även att en analys av 
frågeformulär var intressant och inspirerande att läsa eftersom vi då fick reda på 
förskolepersonalens tankar och uppfattningar utifrån deras verklighet inom 
förskolan.  

 
Frågeformulären delades ut i god tid för att respondenterna skulle känna att de inte 
behövde stressa sig fram till svaren. Dock var intresset svagt bland viss 
förskolepersonal samt att de upplevde tidsbrist att besvara formulären, samtidigt såg 
vi gott engagemang bland andra respondenter som ansåg att de verkligen ville delta 
och genomförde undersökningen trots tidsbrist. Stukát (2005) menar att det kan vara 
svårt att motivera alla respondenter då det är en stor grupp samt att det kan vara 
svårt för oss att se om frågorna har uppfattats på rätt sätt av alla.  
 
Vi upplevde att frågorna vi ställde var bra utformade och följde som en röd tråd 
genom frågeformuläret som inleddes med hur de arbetar med lek och avslutades med 
frågor vad de ansåg personligen. Stukát (2005) skriver att frågornas ordningsföljd är 
viktigt då enkäten ska inledas med lättare frågor för att sedan avslutas med mer 
personligt. Nackdelen var att vi tolkade det som att respondenterna hade tittat 
igenom formuläret innan de började skriva, eftersom en del hade beskrivit hur de 
använder sig av fri och styrd lek under frågeställningen hur de tillämpar lek i 
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förskolan. Vi hade även önskat mer utförligare svar från en del respondenter och 
detta hade lättare kunnat uppnås vid en intervju. Stukát (2005) skriver att det är 
vanligt att svaren inte besvarar frågan så tydligt som önskas samt att vid intervjuer 
finns det möjlighet att ställa följdfrågor vilket bidrar till att få fylligare svar. Vi 
upplevde att metodvalet av frågeformulär var intressant och gav oss material att 
analysera men i efterhand hade intervjuer varit till en fördel då vi hade kunnat ställa 
följdfrågor för att uppnå djupare svar.  

Transkriberingen vi valde att genomföra där vi sammanställde respondenternas svar 
under varje fråga, upplevde vi var till stor fördel då vi kunde gå tillbaka under 
arbetets gång och även lättare kunde jämföra respondenternas svar med varandra. 
Transkriberingsprocessen tog lång tid vilket Stukát (2005) framhåller men vi 
upplevde att det bidrog till ett väl sammanställt material och kände att det var värt 
tiden. 

Vid analysen av frågeformulären kunde vi urskilja att en del svar överensstämde med 
varandra vilket gjorde att vi funderade om personalen samtalat om frågorna eller 
hjälpts åt att besvara frågeformulären. Vad detta berodde på är svårt att veta, men 
kan vara att de har samma synsätt eller att det finns en osäkerhet då arbetslaget ofta 
diskuterar tillsammans. 

 
5.2 Resultatanalys och resultatdiskussion 

 
I denna del kommer vi att analysera resultatet med hjälp av litteraturen vi använt oss 
av. För att förtydliga svaren från frågeformulären kommer vi utgå ifrån 
frågeställningarna i denna studie. Vi kommer presentera förskolepersonalens 
uppfattningar och hur de tillämpar lek i förskolan samt hur den kan bidra till barns 
utveckling och lärande. 
 
 

5.2.1 Hur beskriver personalen tillämpning av lek i förskolan 
 
Förskolepersonal hävdar att leken bör ges stort utrymme inom förskolan, både den 
fria och den styrda leken. Många menar att avdelningens miljö är viktig både ute och 
inne och försöker bidra med olika typer av leksaker samt material för att stimulera 
barns intresse och utveckling. Vidare beskriver personalen att lokalerna bör bidra till 
en inspirerande lekmiljö. I läroplanen för förskolan, Lpfö98 (rev 2010) står det att 
förskolans miljö ska locka till lek och aktivitet samt att leken är viktig för att barn ska 
lära och utvecklas.  

Förskolepersonalen beskriver i frågeformuläret att de deltar i leken samt finns passivt 
närvarande när leken fungerar, vilket också Knutsdotter Olofsson (2003) menar då 
författaren beskriver att den vuxne ska delta i leken som ett stöd för att leken ska 
kunna utvecklas samt att barnen har möjligheter att dela in sig själva i grupper efter 
lekintresse. Detta resulterar i att barnen kan finna ro att leka tillsammans. Men 
personalen finns ändå tillgängliga om behovet av stöd behövs. Vårt resultat visar i 
enlighet med Knutsdotter Olofsson att förskolepersonalen tycker att lekro är viktigt i 
barnens vardag på förskolan, barnen ska känna trygghet i vetskapen om att de vuxna 
finns tillgängliga om de behövs. Granberg (2000) beskriver däremot att fri lek bör få 
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lekas ostört utan en vuxens inblandning. Förskolepersonalen beskriver även att om 
de inte är med inne i rummet eller i leken är de ändå uppmärksamma på om leken 
leder till konflikter. Men som Tullgren (2004)  påpekar är de vuxna inte närvarande i 
leken så vet de inte hur de ska kunna hjälpa barnen vidare i att utveckla leken. En del 
respondenters svar visade att det kan uppstå situationer som gör att barnen tappar 
fokus ur leken och behöver en vuxen för att kunna komma vidare. Om personalen 
inte är närvarande kan det bli problematiskt att veta vad som har hänt och hur leken 
ska kunna fortgå. Enligt Tullgrens tabell (se s. 5) synliggörs hur stödet av en vuxen 
bidrar till en styrning av leken för att den ska utvecklas till en god lek, där barnen kan 
utveckla olika förmågor som till exempel konflikthantering och samhällets normer 
och värden. 

 

5.2.2 Vilka uppfattningar har förskolepersonalen om barns lek 

 
De flesta förskolepersonal i vår studie menar att den styrda leken planeras och 
organiseras som en aktivitet där målet är att utveckla kompetenser som barnen 
behöver. Detta kan styrkas enligt Smith (1995) och Granberg (2000) som hävdar att 
strukturerad lek gör att personalen kan fokusera på barnens utveckling inom ett 
kompetensområde. Resultatet visade att förskolepersonalen delar in barnen i mindre 
grupper eller att barnen själva delar in sig och personalen är medvetna om vinsterna i 
att organisera aktiviteter utefter barnens kunskaper där de kan lära sig av varandra, 
vilket Vygotskij menade med den nära utvecklingszonen där inlärning sker i 
samspelet med andra människor. Det barnet kan göra med stöd från sin omgivning 
idag, kan denne lyckas med själv vid ett senare tillfälle. (Lindqvist, 1996)   

Vidare finns det respondenter som betonar att styrd lek innebär att så fort en vuxen 
deltar sker en påverkan på leken. Eli Åm i Lillemyr (2002) menar att den styrda leken 
är när de vuxna deltar i barnens lek. Studien visar att vi vuxna inte ska störa barnen i 
leken men att barnen bör påminnas om regler och hur samspelet i leken fungerar. För 
att uppnå detta är det bra att vuxna deltar och förmedlar lekens grunder och regler på 
ett lustfyllt sätt vilket också Knutsdotter Olofsson (2003) framhäver i de tre 
nyckelgrunderna; turtagning, ömsesidighet samt samförstånd. Det bör dock noteras 
att detta förhållningssätt kan få konsekvenser där barnen kan känna att de vuxna tar 
över leken.  

Det finns också uppfattningar att den styrda leken innefattar alla aktiviteter i 
förskolans verksamhet vilket inte kunde bekräftas i relevant litteratur. Smith (1995) 
och Granberg (2000) framhäver dock att den styrda leken innebär en strukturerad 
lek, vilket vi tolkar som en liknande benämning av definitionen styrd lek.  

Vi kan urskilja två olika förhållningssätt till fri lek. En del respondenter menar att fri 
lek är när barnet själv får välja vad denne vill leka och med vem. Det beskrivs även att 
den fria leken är barnens frizon där barnen själva får styra över leken utefter egna val 
vilket Lillemyr (2002) också framhäver. Langlo Jagtøien m.fl. (2002) och Granberg 
(2000) menar att leken ska få vara ostörd utan en vuxens inblandning samt att 
barnen själva måste få bestämma vad de vill leka och med vem.  

En annan uppfattning är att barnen erbjuds att leka fritt men att en vuxen finns 
tillgänglig som ett stöd för att leken ska kunna starta upp eller fortgå. Dock ska 
vuxnas inblandning ske vid behov samt under korta stunder för att inte avbryta eller 
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störa barnen i deras pågående lek. Ett förslag kan vara att se över situationen om 
stödet behövs, i annat fall skulle den vuxne kunna avvakta eftersom barnen kanske är 
djupt inne i leken och enbart känner ett störningsmoment vid en vuxens inblandning.  
Knutsdotter Olofsson (2003) samt Niss och Söderström (2006) menar att stödet av 
en vuxen behövs för att leken ska kunna utvecklas samt att barnen då känner 
trygghet. Det bidrar även till att personalen lär känna barnen och därmed kan se hur 
de utvecklas i leken.  

En variation av styrd och fri lek betonas av förskolepersonalen vara det bästa 
eftersom de båda kompletterar varandra. Barnen behöver båda delarna för att deras 
utveckling ska kunna fortskrida inom alla kunskapsområden. Lillemyr (2002) skriver 
att det ska finnas en variation av fri och styrd lek inom förskolan för att barnen då 
kan välja lekar utifrån sina egna intressen. Detta kan bidra till en fördjupad förståelse 
och bredare kunskap. Utifrån det framkomna resultatet samt vad Lillemyr skriver är  
detta förhållningssätt att föredra eftersom barnen behöver båda delarna för att kunna 
nå ett lustfyllt lärande.  

 
5.2.3 Hur beskriver förskolepersonalen lekens betydelse för barns 
utveckling 

Förskolepersonalen är överens om att leken är en viktig faktor i barns utveckling 
eftersom det är en naturlig lärandemiljö där barnen har möjlighet att utveckla olika 
kompetenser såsom fantasi, språk, kommunikation, självkänsla samt kreativitet. 
Wenner (2009) skriver att färdigheter som leken bidrar till kan vara kreativitet och 
språkutveckling samt att barnens sociala kompetens utvecklas. Det framkommer 
också av resultatet att den fria leken bidrog till att samspelet med andra människor 
utvecklar barnens sociala förmåga och att de kan få öva sig inför det framtida livet 
samt få bearbeta sina upplevelser. Detta är något som även Knutsdotter Olofsson 
(2003) beskriver, att leken kan hjälpa barnen att bearbeta sina intryck och 
erfarenheter för att förstå världen runt omkring sig. Resultaten av vår undersökning 
visar att den sociala förmågan kan utvecklas då barnen får leva sig in i olika roller och 
tillsammans i samspelet växa upp till sociala människor. Detta kan återfinnas i 
Vygotskijs teorier där lärande sker vid sociala händelser såsom i samspelet med 
andra människor. Barn är kreativa och i leken kan fantasin bidra till att barnen får en 
förståelse för sin omgivning och ny kunskap kan inhämtas via kommunikation med 
andra människor (Lindqvist, 1996). Även Erikssons lekteori, makrokosmisk lek 
innefattar att barn bjuder in andra barn och vuxna i leken och kan då utveckla en 
förståelse av regler, samspel och om den sociala miljön runt sig (Lillemyr, 2002). 
Båda teoretikerna står för att samspelet med andra människor har stor betydelse för 
utvecklingen. Till skillnad mot Vygotskij så menar Eriksson att barnen genomgår tre 
olika faser där de inte förrän i den sista fasen börjar samspela med andra människor.  
 
Förskolepersonalen hävdar att den styrda leken är viktig då den kan planeras utifrån 
ett specifikt syfte där barnens olika kompetenser behöver utvecklas. Genom att alla 
barnen får möjligheter att tala, kan den språkliga utvecklingen fortskrida samt att de 
ansåg att nyfikenhet, samarbete och motorik utvecklas i den styrda leken.  
Lillemyr (2002) beskriver att barnen använder sig av ett större ordförråd samt ett 
mer varierat språk vid en vuxens närvaro i till exempel rollekar. En del 
förskolepersonal menar att värdegrunden på ett naturligt sätt kan framhävas i leken 
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eftersom barnen lär sig sociala förmågor och gemenskap där alla barn är lika mycket 
värda. Barnen kan i den styrda leken lära sig turtagning, visa hänsyn och att vara 
lyhörd till sin omgivning. Detta kan återses i Knutsdotter Olofsson (2003) som 
beskriver de tre nyckelgrunderna; turtagning, ömsesidighet och samförstånd, vilket 
läroplanen för förskolan, Lpfö98 (rev.2010) betonar som värdegrunden vilket ska 
prägla den dagliga verksamheten.  

 
5.3 Slutsatser 

 
Syftet med studien var att undersöka förskolepersonalens uppfattningar av den fria 
och styrda leken samt dess betydelse för barns utveckling. Det framkom att en 
variation av den fria och den styrda leken är viktig för utvecklingen samt för att nå ett 
lustfyllt lärande. Barnen kan få möjligheter att bearbeta känslor och ta del av andras 
erfarenheter för att kunna fortsätta utvecklas. Barnen ska få möjligheter att leka fritt 
eftersom de i leken utvecklar många förmågor såsom till exempel fantasi, kreativitet, 
motorik och språk. En viktig kompetens som utvecklas i både den fria och den styrda 
leken är socialt samspel, där barnen lär sig att kommunicera med andra människor 
samt känna omsorg och förståelse för sin omgivning.  

Det framkom i studien att leken är en viktig del av barnens vardag på förskolan och 
bör få stort utrymme i verksamheten. Resultatet påvisade att det fanns olika 
uppfattningar av vad den fria och styrda leken innebar, men alla var överens om hur 
viktig leken är för att barnen ska utveckla sina olika förmågor. Leken bör därför få 
stort utrymme inom förskolan, både den fria och den styrda och därmed menar 
personalen att barnet kan utvecklas optimalt och ett livslångt lärande kan ske.  

Respondenternas svar förklarade att det är viktigt med en inspirerande pedagogisk 
miljö och det fanns olika åsikter av hur mycket den vuxne ska delta i leken eller 
enbart finnas med som ett stöd. Utifrån det insamlade materialet kunde det urskiljas 
att det fanns många likheter i vad den fria leken innebär. Den styrda leken framkom 
det delade meningar om men kan enligt det insamlade materialet definieras som till 
exempel styrda aktiviteter, vilket inte kunde återfinnas i tidigare forskning. 

Genom denna studie kan läsaren få en fördjupad inblick i hur förskolepersonalen på 
tre olika förskolor arbetar med både den styrda och den fria leken utifrån ett 
utvecklingspedagogiskt perspektiv. Ett nytt inslag som tillkom var att många 
respondenter betonade att miljön är viktig för barnen när den fria leken ska 
fortskrida och nya lekar växa fram. Resultatet av studien besvarade 
forskningsfrågorna på ett tillfredsställande sätt där förskolepersonalens 
förhållningssätt till leken i förskolan synliggjordes. 

 
5.4 Nya forskningsfrågor 

 
Ett område för vidare forskning som vi tycker skulle vara intressant att studera är vad 
barnen själva anser om fri och styrd lek, samt om vad de anser när vuxna deltar i 
leken i förskolan. Detta hade vi velat studera i relation till förskolepersonalens 
uppfattningar för att kunna jämföra barns och vuxnas tankar i kontrast till varandra. 
Under vår studie har vi upptäckt att det finns mycket gammal litteratur och forskning 
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kring lek men skulle önska att det utkom lite nyare litteratur kring ämnet för att 
kunna studera vidare hur leken samt uppfattningarna har utvecklats. En inspirerande 
miljö och hur den kan påverka barns lek var något vi inte hade tänkt på att skriva 
med i litteraturdelen men som vi är medvetna om är viktigt för barnen och deras 
utveckling, eftersom miljön ska inspirera barnen och locka till lek. Även detta kan 
vara en ny forskningsfråga att studera vidare. 

 
5.5 Pedagogisk relevans 

 
Det här examensarbetet har betytt mycket för oss personligen för vår kommande 
yrkesroll eftersom vi har ändrat uppfattning av den styrda lekens positiva och 
negativa sidor. Innan vi fördjupade oss i ämnet hade vi uppfattningen att leken inte 
ska styras allt för mycket och att det ska finnas möjligheter till mycket fri lek. Men nu 
har vi ändrat uppfattning då vi använt oss av mer styrda lekar under vår 
verksamhetsförlagda utbildning. I dessa aktiviteter utgick vi från barnen när vi 
planerade aktiviteterna och därmed kunde barnen inhämta kunskaper om något som 
var intressant för dem. Styrd lek lät som något negativt men nu ser vi vilka fördelar 
det kan föra med sig. De styrda lekarna fokuseras utefter vilka kompetenser och 
kunskaper barnen behöver utveckla. Förskolepersonal som tar del av studien kan få 
en djupare förståelse av lekens former och dess betydelse för utvecklingen samt se att 
deras syn på lek kan återfinnas i forskning. 
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Bilaga 1: Missivbrev 

 
Hejsan! 

Vi är två lärarstuderande på Mälardalens Högskola med inriktning emot 

yngre barn i förskola, skola och fritidshem som denna termin skriver 

examensarbete som handlar om barns lek.  

Vi vill undersöka hur förskolepersonal ser på fri respektive styrd lek samt 

lekens betydelse för barns utveckling. Vi vill därför att ni 

förskolepersonal svarar på några frågor. Vi väljer att använda oss utav ett 

frågeformulär för att ni som deltagare ska kunna sätta er ner i lugn och 

ro och fundera över vad ni vill svara.  

Vi kommer att bearbeta och analysera era svar som kommer att användas 

i arbetet. Frågeformulären kommer inte att användas som bilagor utan 

svaren kommer att sammanfattas in i arbetet.  

Enkäten är helt frivillig och anonym enligt forskningsetiska 

principer och du kan när som helst avbryta ditt deltagande.  

 

Vi skulle uppskatta om ni tog er tid för detta då det betyder mycket för 

oss inför vår kommande lärarroll. Om ni känner att det är begränsat med 

plats för att svara var god bifoga ett separat papper med ert svar. 

Tack på förhand för ert deltagande.  

 

Om ni har några frågor går det bra att kontakta oss: 

Maria Björkwall   Jenny Dahlström 

xxx-xxxxxxx   xxx-xxxxxxx 

 

 

Formuläret ska vara inlämnat senast den 1:a Oktober. 
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Bilaga 2: Frågeformulär 

 

* Hur arbetas det med lek på avdelningen?  

* Hur tolkar du som pedagog ordet fri lek och vad betyder detta för dig? 

* Hur tror du att den fria leken påverkar barns utveckling och varför? 

* Vad anser du är en styrd lek och varför?  

* Hur tror du att den styrda leken påverkar barns utveckling och varför? 

*Föredrar du som pedagog styrd eller fri lek? Varför? 

 


