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Syftet med studien var att undersöka förskollärarnas roll under barns fria lek i 

förskolan och förskoleklass samt vilken respons barnen får av förskollärarna under 

den fria leken. (hur barnen blir uppmuntrande av förskollärarna under den fria 

leken). En kvalitativ metodologisk ansats i form av totalt åtta observationer och fyra 

semistrukturerade intervjuer användes. Resultaten visade att samtliga förskollärare 

tyckte att den fria leken är den centrala delen i barns liv. Observationerna visade att 

det är betydelsefullt att vuxna finns i närheten av barns fria lek, för att förskolläraren 

ser vad barnen gör och vilka material de använder i sina fria lekar. Observationerna 

och intervjuerna visade att under den fria leken får barnen samspela och samarbeta 

samt lösa olika konflikter tillsammans med förskollärarna. Slutsatser från studien är 

att förskollärarnas roll är väldigt viktig i barns fria lek för att det är förskollärarna 

som uppmuntrar och stödjer barnen genom att ge olika förslag till barnen under den 

fria leken.             

_______________________________________________ 

Nyckelord: Fri lek, förskollärarnas roll 

 

 



3 
 

 

Innehållsförteckning  

1. Inledning     5 

1.1 Syfte      5 

1.2 Forskningsfrågor     5 

1.3 Begreppsdefinitioner     5  

2. Litteraturgenomgången     6 

2.1 Teorier om lek     6 

2.1.1 Vygotskijs teori om lek    6 

2.1.2 Piagets teori om lek    6 

2.2 Läroplan     7 

2.3 Tidigare forskning    7 

2.3.1 Lekens betydelse för barnen   7 

2.3.2 Tankar om barns lek   9 

2.3.3 Pedagogens roll under den fria leken  10 

2.3.4 Lek och lärande    10 

2.4 Sammanfattning     11 

3 Metod      12 

3. 1 Forskningsstrategi     12 

3.2 Datainsamlingsmetoder    12 

3.3 Urval     13 

3.4 Databearbetning och analysmetoder  13 

3.5  Etiska ställningstaganden    14 

4 Resultat      14 

4.2 Observationsresultat   14 

4.2.1 Närhet av vuxna         14 

4.2.2 Samarbete och samspel   15 

4.2.3 Konflikter    15 

4.2.3.1 Mamman och hunden   15 

4.2.3.2 Stenen     16 

4.3  Intervjuresultat     16 

4.3.1 Vuxnas närhet    16 



4 
 

4.3.2 Samarbete och samspel   17 

4.3.3 Konflikter    17 

5 Analys      18 

5.2 Stödja men inte störa   18 

5.3 Lek och samspel    18 

5.4 Lek och konflikter    19 

6 Diskussion     20 

6.2 Metoddiskussion     20 

6.3 Resultatdiskussion     22 

6.4 Slutsatser     22 

6.5 Nya forskningsfrågor   22 

6.6 Pedagogisk relevans    22 

Referenslista      23 

Bilaga 1: Missiv brev 

Bilaga 2: Intervjufrågor   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

 

 

1. Inledning 

Vi är två studenter som skriver examensarbete på lärarprogrammet. Från vår utbildning på 

lärarprogrammets inriktning lek, lärande och utveckling har vi lärt oss att leken utgör en 

central del för barns lärande och utveckling och att förskollärarnas förhållningssätt till barns 

fria lek sätter villkor för leken. Därför vill vi fördjupa oss i vilken roll pedagogerna har under 

den fria leken och hur de resonerar kring barns fria lek i verksamheten. Under våra VFU-

perioder har vi fått samtala och diskutera mycket om den fria leken med förskollärarna i 

verksamheten. Ett återkommande tema i diskussionerna var betydelsen av förskollärarnas roll 

i barns fria lek. Därför väljer vi att undersöka hur förskollärarna är delaktiga i barns fria lek. 

Vi har valt att göra undersökningen i både förskolan och förskoleklass, eftersom 

styrdokumenten för både förskola och skola betonar den fria lekens betydelse för barns 

lärande. 

I läroplanen för förskolan (Lpfö98/10) står det att leken är värdefull för barnens lärande och 

utveckling. Vidare betonas att pedagogerna ska sträva efter att arbeta på ett sådant sätt att 

barns fantasi och kommunikation stimuleras och utvecklas. Vilket också utgör en viktig del i 

barnens fria lek. Under leken får barnen olika upplevelse och känslor samt möjlighet att 

uttrycka sina åsikter och erfarenheter (Utbildningsdepartementet, 1998 reviderat 2010). Även 

i läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Lgr11) betonas att leken är 

grunden för barns lärande. Barnet i leken får möjlighet att erfara och bilda olika kunskaper 

och erfarenheter från att delta i varierade aktiviteter under dagen.    

För att ta reda på syftet som är att undersöka förskollärarnas roll under den fria leken samt vad 

förskollärarna gör under barns fria lek observerar vi och intervjuar förskollärare i förskola och 

förskoleklass. Genom att observation av förskollärarna formuleras en bild av lärarens 

arbetssätt medan intervjuerna ger en djupare förståelse av deras syn på sin professionella roll i 

samband med barns fria lek.  

1.1 Syfte 

Syftet med detta arbete är att undersöka förskollärarnas roll i förskolan och förskoleklass 

under den fria leken och vad förskollärarna gör under den fria leken.  

1.2 Forskningsfrågor 

 Vad är förskollärarnas roll i förskolan och förskoleklass när barnen leker fritt enligt 

pedagogerna själva? 

 Vad gör förskollärarna i förskolan och i förskoleklass under den fria leken? 

 Blir barnen stöttade av förskollärarna under den fria leken i förskolan och i 

förskoleklass?  

1.3 Begreppsdefinitioner 

I detta arbete ingår fri lek som ett centralt begrepp. 

Fri lek definieras enligt Lillemyr (2006) som när barnen själva sätter upp regler och kan leka 

helt fritt utan en vuxen stör deras lek. En vuxen kan vara i närheten för att kunna utveckla och 

stödja barns fria lek för att blir mer lustfylld för barn. Genom den fria leken får barnen en 
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förståelse av sig själva och sin omvärld, eftersom där skapas olika möjligheter att bearbeta det 

som de har erfarit. Under den fria leken uttrycker barn känslor och upplevelser. Lindö (2009) 

påpekar att begreppet fri lek handlar om att det är ett sätt för barn att förstå sin omgivning där 

får de plats att kommunicera och samspela med andra. 

2. Litteraturgenomgången 

Vi letade på biblioteket efter vad som har skrivits om den fria leken genom att söker efter 

orden den fria leken, pedagogens tänkesätt och uppmuntrande samt de på engelska orden free 

play och teacher`s role i olika databaser som exempelvis Diva och Libris. I kommande 

stycken kommer vi att presentera Vygotskijs och Piaget teorier om lek samt läroplanerna. 

Dem tidigare forskningar har vi delat upp i olika under rubriker som är: Lekens betydelse för 

barnen, pedagogers tankar om barns lek, pedagogens roll under den fria leken och lek och 

lärande.  

 

2.1 Teorier om lek 

Nedan presentera olika teorier om lek. De teorier som är utvalda är Vygotsyijs och Piagets 

teorier om lek. Vi valde dessa teorier för att i dessa betonas hur viktig lek är för barnen liv. 

2.1.1 Vygotskijs teori om lek  

Vygotskij (1995) skriver att de kreativa processerna visar sig redan i barndomen. Barnens lek 

är inte en enkel minnesbild av det upplevda utan det handlar mest om en kreativ bearbetning 

av de upplevda intrycken. Lek för barnen är ett sätt att sammanställa de upplevda intrycken 

och sedan skapa en ny verklighet som motsvarar deras intresse, nyfikenhet och behov. När 

barnen får möjligheter att utgå utifrån sina egna intressen, kommer de fram till nya kunskaper 

och upplevelser.  

Det är viktigt att pedagoger vidgar barnets erfarenheter och intressen så att det skapar en bra 

lärandemiljö för dem skapande verksamhet, där barnen skapar av kunskaper och utvecklar 

vidare. Vidare anser Vygotskij att ju mer barnen upplever, hör och ser, ju mer kommer de att 

veta och tillägna sig nya erfarenheter och kunskaper. I leken får barnen bearbeta sina känslor 

och upplevelser som i sin tur kan vara en viktig del i deras skapande. Vygotskij (1997) anser 

att den proximala utvecklingen ger stöd för barnen att komma vidare med sitt lärande genom 

att barnen gör någonting tillsammans med andra för att kunna klara uppgiften sedan gör den 

själv utan stöd från andra. Vuxnas roll är att stödja och hjälpa barnen att klara uppgiften 

genom att ställa frågor och väcka barns intresse samt ta fram barnens olika erfarenheter och 

åsikter under en aktivitet.  

Lek är grunden för barnens lärande och utveckling, för att i leken bearbetar barnen sina tankar 

och erfarenheter, dessutom får barnen möjlighet att uttrycka och tolka sina åsikter, idéer, 

känslor och upplevelser. I leken får barnen möjligheter att förvandla, överdriva och berätta 

sina berättelser eller historia. En annan process som ingår i barnens lek är fantasi process, där 

barnen fantiserar i olika lekar och roller (Vygotkij, 1995).  

2.1.2 Piagets teori om lek 

Piaget (1976) skriver att det sker en kognitiv utveckling när barnen börjar samspela med sin 

omvärld och med andra individer, då skapar barnen goda kunskaper och erfarenheter. Den 

kognitiva utvecklingen sker när barnen börjar anpassa sig till omvärlden, detta gör barnen 
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genom att tolka olika situationer utifrån sin egen erfarenhet eller genom att använda nya 

erfarenheter. Imitation och lek är betydelsefulla för barnets kognitiva utveckling, för att 

genom denna utveckling får barnen stöd att komma vidare med språket och sedan med 

tänkande.  

Leken är barnets värld, för att när barnen börjar leka får de använda tidigare erfarenheter och 

kunskaper under leken. När barnen skapar en lek, då kopplas lek och verklighet ihop. Lek och 

imitation är värdefulla för barns utveckling, därför att leken ger barnen möjligheter att 

uttrycka olika förutsättningar och därmed blir imitationen en process som anpassar 

verkligheten. Lek är en nyskapad process i många fall. Leken är en redskap för 

kommunikationen och social samspel mellan barnen. Genom leken får barnen bilda olika 

fantasier och under leken får barnen utveckla självständighet och vara aktiva. Lekregler är en 

viktig del när barn leker (Piaget, 1976).  

Regelleken är nyckeln till barn att förståelsen och utvecklingen av moral, för att moral 

innehåller regelleker. Det är betydelsefullt för barnen att förhålla sig till regelleker för att där 

utvecklas moralen och även barns erfarenheter om regler i leken hjälper till att utforma 

barnets utveckling (Piaget, 1976).  

 

2.2 Läroplan  

I läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Lgr11) står det att genom 

leken blir lärande aktivt, därför att leken har en stor betydelse för barnen under de första 

skolåren. När barnen deltar i olika aktiviteter under dagen så får de bygga upp olika 

kunskaper. Barnen får olika känslor och upplevelser när de deltar i olika former av aktiviteter 

och skapar nya kunskaper och erfarenheter. Aktiviteterna ska vara anpassade för varje barns 

behov och förutsättningar. I läroplan för förskolan (Lpfö98/10) står det att förskolan ska 

erbjuda barnen en trygg miljö för att detta stödjer barns deltagande och utforskande i olika 

aktiviteter under dagen.  

I läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Lgr11) står det att 

pedagogerna ska uppmuntra barnen för att kunna skapa och använda olika uttrycksformer. 

Pedagogerna ska stödja barnen genom att ta hänsyn till barns olika kunskaper och erfarenheter 

samt utveckla deras förmåga att kommunicera med andra. I läroplan för förskolan 

(Lpfö98/10) står det att genom att skapa och kommunicera med stöd av olika uttrycksformer 

främjas barnens utveckling och lärande. Barnen får nya kunskaper och insikter när de får 

uppmuntran av vuxna i närheten. Detta görs genom att barnen får olika möjligheter att bilda 

sina egna villkor och uppfattningar samt att pedagogerna ska göra barnen delaktiga under en 

aktivitet genom att göra leken intressant och lustfylld för barnen. Det är även viktigt att 

pedagogen tror på barns olika tankar och uppfattningar, för att detta ger barnen tro på sig 

själva och sina erfarenheter och kunskaper.  

  

2.3 Tidigare forskning  

I det kommande avsnittet presenteras tidigare forskning om lekens betydelse för barnen, 

pedagogers tankar om barns lek, pedagogens roll under den fria leken och lek och lärande.  
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2.3.1 Lekens betydelse för barnen  

Lindö (2009) påpekar att under den fria leken får barnen lära känna varandra samt lär av 

varandra, eftersom under leken utforskar barnen varandras idéer och funderingar. Fabes, 

Martin och Hanish (2003) skriver att under förskoletiden ökar segregationen mellan pojkar 

och flickor. Författarnas undersökning fokuserade på tre områden när det gäller barns fria lek. 

Dessa var: fartfyllda och utåtagerande lekar, lek nära vuxna och stereotypa lekar. Resultaten 

visade att pojkars lek är tuffare och innehåller mer fysisk kontakt och slagsmål. Pojkar 

etablerar snabbt en rangordning i gruppen som består över tid. Flickor däremot utvecklade ett 

sätt att kommunicera som bibehöll harmonin i gruppen, i flickgruppen var rangordningen inte 

lika bestående. Flickor uppvisade ett mer verbalt beteende och pojkar ett mer fysiskt. Flickor 

verkar i större utsträckning än pojkar välja lek som är vuxenstyrd och innehåller fastare 

sociala regler. Pojkar verkar välja mer offentliga ställen att leka på med mindre tillsyn av 

vuxna än vad flickor gör. Avsaknaden av vuxna gör att pojkarna i större utsträckning 

utvecklar sina egna regler för vad som är ett acceptabelt beteende. Lekarna verkar också bli 

mer könsstereotypa när de leker tillsammans med barn av samma kön. Genom leken utvecklas 

språket, olika begrepp och barns kommunikativa kompetens.  Lindqvist (2002) anser att den 

fria leken innebär ett socialt sammanhang mellan barnen som ofta sker i en gruppverksamhet 

där basen ligger på samspel och kommunikation. När barnen leker i ett enskilt sammanhang 

sker det dialog mellan barnet själv och den roll de har skapat  

 

Lillemyr (1994) anser att två processer som utvecklar barns sociala kompetens är 

personlighetsutvecklingen och socialisationsprocessen. I dessa två processer är jaget kärnan i 

personligheten som kopplar samman olika sidor av barnets utveckling. Den fria leken är ett 

redskap för att samverka med omvärlden. Lillemyr (1994) skriver vidare att genom leken 

utvecklas barnen både fysiskt och psykiskt. Under leken utvecklas barn som personer i att 

vara fria och utveckla sin fantasi. När barnen börjar leka då blir leken både ett mål och en 

värld för barnen.  Skarre Aasebo och Melhuus (2007) påpekar att lek är en viktig aktivitet som 

ger barnen möjligheter för ett fullständigt uttryckssätt, vilken i sin tur kan väcka intresse och 

nya idéer hos barnen att pröva både sin kropp och sina tankar genom att använda sig av olika 

uttrycksformer. Rasmusson och Erberth (2008) skriver att när barn rör sig då använde de 

fysiska uttryck som kopplar samman alla estetiska uttrycksformer, detta gör barn när de 

sjunger, hoppar, dansar, berättar etc. Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2003) 

anser att den fria lek handlar om att upptäcka den fysiska världen för att vidare kunna övergå i 

olika roller. I den fria leken använder barn sin kropp, språk och olika slags material för att 

sedan gestalta sina kunskaper och erfarenheter. På det sättet kan de göra sin värld 

meningsfull. Barnen även får möjlighet att möta nya och oplanerade situationer. När de nya 

situationerna inte passar det som barnet redan vet, blir de frustrerad, efteråt försöker de att 

behandla och anpassa det nya innehållet till det han/hon redan är medvetna om.  

Johansson och Pramling Samuelsson (2006) skriver att den fria leken är central för barns 

möjlighet att skapa egen mening. Barnen kan erfara och skapa specifika förutsättningar i 

leken. De delar även sina livsvärldar med varandra, vilket kan skapa samspel och 

kommunikation mellan dem. Under den fria leken få barnen att lösa olika konflikter. Barnen 

behöver uppfatta gemensamt vad leken handlar om på detta sätt kommer de att skapa en god 

dialog. Johansson (2006) hävdar att samspel är en betydelsefull punkt i leken eftersom i 

samspelet med andra individer, stärker barnen sin sociala förmåga och får in kunskaper, vilket 

i sin tur kan erbjuda dem till att få leva sig i andras roller och situationer. Rasmusson och 

Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2003) anser att i barns lek finns det inget rätt 

eller fel, utan den är ganska fri och öppen. De reglerna som gäller för den fria leken måste 

både definieras och omdefinieras, vilken gör leken en utmärk arena för barnen att utveckla sin 
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kommunikativa kompetens, något som i sin tur är grundläggande för hela lärande processen 

(Rasmusson och Erberth, 2008). I leken får barnen utveckla sina känslor för rättigheter och 

delaktighet och även få en förståelse vad det innebär att bestämma över leken när de leker 

tillsammans. Fabes, Martin och Hanish (2003) skriver att yngre barns fria lek sker ofta i par 

medan när barnen är mellan 30 och 36 månader börjar barnen att leka den fria leken 

tillsammans med andra barn.  

 

En studie har genomfört där några förskollärare blev intervjuad om barnens fria lek leder till 

kunskap och om deras förståelse av olika saker runt omkring sig och självklart lärande, enligt 

Sandberg (2008). De anser att lek och lärande hör ihop eftersom det är genom lek som barnen 

lär sig bokstäver och siffror i förskoleklassen. Vidare anser förskollärarna att lek även kan 

handla om samarbete där barnen lekar med andra kompisar som måste komma överens om 

lekens olika reglar. Johansson (2006) skriver att flera studier visar att när barnen är utomhus, 

kan de leka lugnare eftersom att många barn trivs bättre utomhus. I utomhus miljö spelar 

naturen en stor och viktig roll i barnens lekvärld, där kan de leka och slappna av. Både 

inomhus- och utomhus miljöer är viktiga för barns lek och lärande. Miljön kan väl stimulera 

den fria leken därför är det viktig att barnen utnyttjar sig av både inom- utomhus miljöer.  På 

det sättet kan barnen få vara ute och njuta sig av naturen på rasterna. För att stimulera barns 

fria lek krävs det att både inne och ute miljöer inbjuder till fri lek. 

Olofsson (2003) anser att genom den fria leken får barnen blida den inre bilden i minnet, för 

att det är genom leken barnen får reflektera över olika situationer därefter bilder barnen den 

yttre bilden. Författaren skriver vidare att under leken använder barnen ett rikt språk där bildar 

barn olika bilder, upplevelser och historia och även under leken diskuterar barnen vad som 

ska ske. Leken stödjer barnen att känna olika material som de använder under leken därefter 

utforskar de vad saker och ting används till. Lindqvist (2002) anser att den fria leken är en 

lustfyllt och viktig utgångspunkt för ett lärande som är inifrån motiverat. Vidare skriver han 

att upplevelser kan leda till att väcka lust och intresse hos barnen till lek och sen i sin tur kan 

ge näring till lärande i skolans tidiga årskurser.  

2.3.2 Tankar om barns lek 

Lillemyr (2006) anser att pedagogerna har en betydelsefull roll i att stödja barnen att lösa 

olika problem i leken och utveckla deras tänkande och begreppsvärld. Under leken får barnen 

olika möjligheter att komma fram med att lösa ett problem eller en konflikt genom att 

analysera och utvärdera olika lösningar till problemet eller konflikter. Lindö (2005) anser att 

pedagogens roll är att erbjuda barn att de får möjligheter och utrymme för att samspela nästan 

varje dag eftersom samspel kan leda till att de får nya tankar och idéer av varandra. Samspelet 

har både sociala och kognitiva fördelar. En viktig process i interaktion mellan barnen heter 

intellektuell process som handlar om att barnen får respons på de idéerna och tankarna de 

redan har. I denna process lär barnen att både ompröva och försvara sina uppfattningar.  

Doverberg och Pramling Samuelsson (2009) skriver att det är värdefullt för pedagoger att 

förstå hur barnen funderar, eftersom detta hjälper pedagoger att förstå barnen. En 

betydelsefull uppgift för pedagoger är att därmed utmana barns tankesätt, detta gör pedagogen 

genom att uppfatta och tolka barns värld. Så kommer barnen fram med sina egna erfarenheter 

och kunskaper samt tänka och dra egna slutsatser. När pedagoger utmanar barn då kommer 

barnen att utveckla och använda sin förmåga att fundera, detta gör barnen genom att reflektera 

och samtala med andra och pedagoger. Författarna skriver vidare att förskollärarna är lite 

omedvetna och osäkra på hur de bör förhålla sig till barnens fria lek. Barnen fortsätter med sin 

utveckling under leken oavsett hur vuxna i närheten påverkar eller behandlar deras lek. Det 
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finns vissa pedagoger som ser på barns lek att den har sin egen verksamhet vilket innebär att 

den inte hör ihop med lärande! På det sättet kan bli svårt för dessa pedagoger att utveckla sin 

pedagogiska roll eftersom lek har en betydelsefull dimension i all barns lärande (Doverberg 

och Pramling Samuelsson, 2009).  

 

2.3.3 Pedagogens roll under den fria leken 

Olofsson (2003) anser att under den fria leken det är bara barn som bestämmer vad de vill 

leka. Pedagogerna ska inte störa barnen under deras fria lek utan vid behov ska pedagogerna 

ge barnen olika förslag för att utveckla leken. Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson 

(2003) skriver att lärarens roll i barns lek är att stödja men inte störa. Det krävs att lärarna inte 

tar ifrån barns lust och intresse för leken eller hindrar barns eget skapande av egen kultur i sin 

lek. Det finns olika perspektiv som lärare i förskolan, skola, förskoleklassen och fritidshem 

kan ha på barns lek och hur hon/han bör arbeta med barns lek i de respektive verksamheterna. 

Det är olika när det gäller lärarens roll i barns lek i skolan och i förskolan. I skolan har läraren 

mindre utrymme under barns fria lek, där är det mindre stöd som läraren ges. Barnen i skolan 

får ofta ute rasterna där kan de själva bestämma och komma överens om sin egen lek utan att 

blanda sig med vuxna i närheten. I förskolan har läraren större ansvar och utrymme i barns lek 

vilket gör att barnen inte får bestämma om allt som gäller i leken, (Pramling Samuelsson & 

Asplund Carlsson, 2003). När barnen är själva i leken får de en förståelse att lösa olika 

problem, konflikter och besvikelser (Lillemyr, 1994).  

 

Olofsson (2003) anser att barnen ska stimuleras och uppmuntras av pedagogerna för att 

utvecklas vidare, känna sig trygga och fria något som kräver ostörd tid under leken. Lindö 

(2009) skriver att pedagogerna ska uppmuntra barnen genom att låta dem berätta och beskriva 

vad de gör under leken, för att bygga olika fantasier. Lindqvist (2002) skriver att barnen 

behöver samarbeta för att kunna utveckla lekens innehåll. Samarbetet kan handla om att 

barnen får leka tillsammans med andra barn eller med vuxna. Barnen blir uppmuntrande när 

det finns vuxna i närheten, då blir barnen mer nyfikna och intresserade av leken. När barnen 

leker med vuxna känner de sig trygga och säkra eftersom när en vuxen gestaltar en roll, då vet 

barnen att det handlar om lek och att de inte behöver oroa sig på att vuxna kommer att 

bestämma under leken. När vuxna leker med barnen signalerar barnen att de inte är stränga 

eller krävande. Skarre Aasebo och Melhuus (2007) skriver att det är viktigt att läraren är 

medveten om vad barnen leker och vilka är deras uttryckssätt för att sedan kunna observera 

dem. Lärare kan ge olika möjligheter för barnen att uttrycka sig och komma fram med sina 

egna idéer och tankar. Läraren måste vara medveten om barns olika uttryckssätt och på vilket 

sätt känner de sig trygga och vågar uttrycka sig. Genom detta kan läraren hjälpa barnen med 

att utveckla sina inlärningsstrategier. Läraren måste vissa sin nyfikenhet på hur barnen 

använder sin omgivning för att kunna skapa mening eller att uttrycka sig.  

Pramling Samuelsson och Doverborg (2009) anser att pedagoger uppmuntrar barn genom att 

hela tiden ställa frågor till dem om deras tankar och reflektioner samt genom att skapa en god 

dialog. Genom kommunikationen och reflektioner utvecklar barnen sin förståelse. Barn blir 

uppmuntrande genom att pedagogerna erbjuda dem olika material. Johansson (2006) anser att 

det är väldigt viktigt att pedagogerna är medvetna om vilka material och platser som kan 

inbjuda till fri lek mellan både pojkar och flickor så att inget barn känner sig begränsad på ett 

visst ställe eller med en viss lek. Verksamheten bör ge lika möjligheter att delta i lek för alla 

barn. Fabes och Martin och Hanish (2003) skriver pedagogens roll är att vara uppmärksam på 

barnets fria lek om leken är könsstreotyp eller inte och erbjuda en variation av aktiviteter med 

olika konstellationer av barn.    
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2.3.4 Lek och lärande 

Pramling Samuelsson och Doverborg (2009) skriver att lärande är att utvidga barns värld. 

Detta gör barnen genom att utforska och förstå eller se på något nytt som de inte har gjort 

tidigare. Innehållet ska vara meningsfullt för att barnen ska kunna förstå och uppfatta sin 

omvärld. Det som pedagogerna vill lära barnen ska utgå från barns intresse. Johansson och 

Pramling Samuelsson (2006) skriver att både lek och lärande gör något med barnen, dvs. att 

när barnen leker eller lär sig betyder inte bara lek eller lärande som den handlar om. Barnen 

kan inte skilja mellan lek och lärande och inte ens att förhålla sig till någon av dem, eftersom 

båda begrepp är viktiga och betydelsefulla i deras livsvärldar. Klerfelt (2007) hävdar att 

berättelser är ett sätt för barnen förstår och lära sig sin omvärld. När barn börjar skapa en 

berättelse då kommer de att tillägna sig språket samt öka delaktigheten. Barnen lär sig också 

att berätta om sina känslor, erfarenheter och kunskaper och även om sig själva, på detta sätt 

ökar barnens fantasier.   

Lindqvist (2002) anser att i skolan har barnen inte lika stora möjligheter till lek som de har i 

förskolan. Skolans verksamhet är mer inriktad mot lärande och en skillnad görs mellan att 

leka och att lära. Det är skolan som bestämmer hur lärande villkor måste vara, medan barnen 

bestämmer hur deras lek skall se ut. Lillemyr (1994) skriver att lärande och lek motsvarar 

varandra detta innebär att leken är inlärning för barn. Lek påverkar lärande, eftersom genom 

lek blir lärandet stimulerande och dessutom skapar barnen sig kunskaper och färdigheter som 

dem kan ta nytta av i skolådern. Lindö (2005) hävdar att i den fria leken får barnen stora 

möjligheter och utrymme att röra sig fritt mellan inre och yttre rum. I den fria leken och 

skapande kan barnen bemöta verkligheten på ett respektlöst sätt, vilken kan vara en väg för 

nytänkande, kreativa lösningar och även att få se olika saker från olika perspektiv. När vi 

vuxna läser eller berättar för barnen, kan de fritt röra sig mellan fantasi och verkligheten. De 

får pröva flera olika vägar till händelseförloppet. På det sätt kan barnen ta varandras 

perspektiv som är en viktig och grund del i deras sociala kompetenta och emotionella 

utveckling. Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2003) påpekar att när barnen leker 

skapas en kultur som bygger på deras samlärande, interaktion och delaktighet. I den fria leken 

sker det en viktig process som är att barnen kan lära tillsammans och även lära känna 

varandra. Barnen kan dessutom utveckla sina tankar om inflytande, delaktighet och 

rättigheter. Det viktigt att barnen får utrymme och möjligheter att vistas i en miljö fyllt med 

glädje, samspel, kommunikation, trygghet, lek och lärande. När barnen befinner sig i en sådan 

miljö, kan man märka hur barnen lär och utvecklar sig genom att kommunicera och 

argumentera varandras tankar och idéer. När barnen får möjligheter att våga fråga, att pröva 

kvaliteten i sina argument och att ta andras perspektiv, då blir barnets tankar tydliga och 

synliga för sig själva, vilken kan stödja dem att kunna arbeta vidare med sin förståelse.  

2.4 Sammanfattning  

Lillemyr (2006) påpekar att leken är ett redskap för att samverka och kommunicera med andra 

där får barn utveckla sin sociala kompetens. Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson 

(2003) anser att lek och lärande hör ihop och allt lärande börjar genom barnens lek. D.v.s. att 

när barnen leker, lär de sig någonting. När barnen leker så handlar det inte bara om lek utan 

den handlar mest om något lärande som sker under tiden. Lindö (2005) skriver att hur mycket 

viktigt lärarens roll är för att barn utvecklar leken och på vilket sätt hon/han kan påverka deras 

intresse och lust till att lära sig. Två viktiga faktorer i barns lek är att läraren ger barnen 

möjligheter att uttrycka sig därmed lära dem den rätta meningen utan att avbryta dem, utan att 

därefter repetera det som barnet har sagt på ett rätt sätt. Den andra punkten är att det är inte 
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bara när barnen får träna leken isolerat, kan de lära sig att leka, utan de lär sig bättre via 

upplevelser.  

 

 

3. Metod  

I detta avsnitt presenteras val av metodologisk ansats samt urval, datainsamlingsmetoder och 

analysmetoder. Vidare presenteras etiska ställningstaganden och genomförande av studien.  

3.1 Forskningsstrategi 

En kvalitativ metodologisk ansats valdes för att kunna fördjupa förståelsen av viken roll 

förskolläraren har under barns fria lek.  

Två olika datainsamlingsmetoder användes. Den ena är observationer och den andra är 

intervjuer. I arbetet användes semistrukturerade intervjuer och observationer. Denscombe 

(2010) menar att intervjuer är en passande datainsamlingsmetod för att kunna få en förståelse 

av vad andra har för tankesätt, känslor, erfarenheter och kunskaper. Genom observationer får 

vi uppfatta hur förskollärarna arbetar i verksamheten. Stukat (2011) anser att genom att 

observera en situation får vi ta reda på det som händer och sker, och inte bara det som sägs. 

Observation som metoden gör det lättare att uppfatta underlaget för en fortsatt diskussion och 

förklaring. Grunden för intervjuer och observationer är att vi får en helhetsbild av lärarens 

arbetssätt och dessa metoder kommer att stödja oss och får en förståelse av arbetet. Stukat 

(2011) skriver att under ett arbete får man använda olika metoder för att kunna utveckla 

arbetet.  

3.2 Datainsamlingsmetoder 

I arbetet genomfördes fyra intervjuer och totalt åtta observationer i två olika verksamheter. Vi 

har intervjuat och observerat två förskollärare i förskolan och två förskollärare i förskoleklass. 

Intervju metoden valdes att få en förståelse av förskollärare roll under den fria leken. Syftet 

med intervju är att får stöd att förstå förskollärarens syn på den fria leken. Under 

intervjusituationen vi har använt oss av diktafon, för att underlätta att komma ihåg allt som 

sägs under intervjun och för att inte missa någonting viktigt. Stukat (2011) hävdar att 

bandspelaren underlättar då materialet transkriberas. Det är betydelsefullt med att använda 

bandspelaren för att kunna gå tillbaka och lyssna på intervjuerna. Vi formulerade sju 

intervjufrågor som användes som grund för intervjuerna och anpassades sedan med ytterligare 

frågor t.ex. från sådant som identifierades som intressant utifrån observationerna som utfördes 

innan intervjuerna. Några exempel på våra intervjufrågor: Hur ser pedagogerna på den fria 

leken? Hur förskollärarna utvecklar den fria leken? Varför är den fria leken viktigt för 

barnen? Därefter fick förskollärarna fundera och berätta hur de arbetar i verksamheten.  

Först gjorde vi observationerna och sedan utifrån dem ställde vi intervju frågorna till 

förskollärarna. Vi använde semistrukturerade intervjuer i studien för att genom denna typ av 

intervju kunde deltagarna utveckla sina egna tankar och idéer Denscombe (2010) anser att 

meningen med semistrukturerade intervjuer är att ge färdiga frågor till den som svarar. Där får 

deltagaren svara öppet och utveckla sina synpunkter och funderingar. Förskollärarna fick 

berätta och samtala om sina egna erfarenheter, kunskaper och färdigheter. Denscombe (2010) 

påpekar att fördelar med intervjuerna som datainsamlingsmetod är att respondenten får tid att 
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utveckla sina tankar och åsikter och nackdelen är att transkriptionen av intervjuutsagorna tar 

mycket tid och arbete.  

I detta arbete utfördes observationer före intervjusituationer eftersom det då gav möjlighet att 

också ställa frågor om sådant som observerades. Genom observationer fås en bild av 

förskollärarnas roll och arbetssätt under barns fria lek. Denscombe (2010) skriver att under 

observationen får forskaren inte störa utan endast observera det som händer, se och lyssna och 

därefter ställa frågor. Fördelar med observationen är att deltaganden kan behålla den naturliga 

miljön. Dessutom kan deltagande observation ge tillräckliga möjligheter att få goda insikter i 

olika sociala processer     

3.3 Urval 

Vi har samlat in data i två olika verksamheter i samma kommun. Vi kommer att nämna 

verksamheterna för förskolan och skolan. Förskolan har delat i tre avdelningar och på varje 

avdelning finns av 45 barn mellan 0-6 år. Skolan är från F-9. Vi har valt att observera och 

intervjua förskollärarna både i skolan och förskolan och deltagarna valdes utifrån ett 

tillgänglighetsurval (Denscombe, 2010).  

De förskollärarna som deltog i studien har mellan 3 och 20 års erfarenhet av att arbeta som 

förskollärare.  

    3.4 Databearbetning och analysmetoder  

Först började vi observera förskollärare under fyra tillfällen under en vecka och efter alla 

observationstillfällen intervjuades varje förskollärare enskilt. Varje observation tog 45-60 

min. Vi genomförde observationerna på eftermiddagar och förmiddagar både i inom- och 

utomhusmiljö under barns fria lek. Deltagarna informerades i förväg om studiens syfte och 

hur lång tid observationer och intervjuer beräknades ta. Intervjutranskriptionerna analyserades 

genom att tematisera och karaktärisera de betydelsefulla avsnitten i resultatet (Denscombe, 

2010). För observationerna konstruerades ett observationsschema baserat på tidigare 

forskning om pedagogens roll i barns fria lek (se tabell 1). Under observationerna användes 

schemat som stöd för de anteckningar som gjordes. Anteckningarna analyserades sedan 

utifrån kategorierna. Observationerna analyserades var för sig för att vi såg att det är svårt att 

analysera alla observationerna på en gång, därefter delades de upp enligt de fyra teman som 

var närhet till vuxna, samspel och samarbete under barns fria lek, trygghet och konflikter.  

Intervjuerna bearbetades och analyserades genom att lyssna igenom intervjuutsagorna. 

Därefter kopplade vi våra analyser av intervjuresultat till de olika kategorierna i. Detta 

underlättade analysen av våra intervjuresultat.   

Tabell 1: Observationsschema med övergripande teman, referenser för dessa samt fokus för 

observationen. Kategorierna är inkopplade till olika författarna för att tydliggöra mer för 

läsaren av de viktiga punkter som vi vill lyfta upp.   

Tema Referenser Fokus för observationerna  

Konflikter  Lindö (2005) och 

Lillemyr (1994) och 

Johansson och Pramling 

Samuelsson (2006) 

Pedagogers strategier för att 

lösa konflikter tillsammans 

med barnen. 
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Samspel och samarbete 

under barns fria lek 

Lindö (2005), Lillemyr 

(1994), Johansson, 

Pramling Samuelsson 

(2006) 

Samspel och samarbete mellan 

barn/barn och mellan 

barn/vuxna under den fria 

leken. 

Närhet till vuxna  Asplund Carlsson, 

Pramling Samuelsson 

(2003), Doverberg, 

Pramling Samuelsson 

(2009) 

Närhet eller distans till barnen.  

Trygghet  Lillemyr (2006), 

Lindqvist (2002), Lindö 

(2009) 

Barnens förutsättningar att 

uttrycka sig och leka fritt. 

 

3.4 Etiska ställningstaganden 

Under arbetet tog vi hänsyn till de fyra forskningsetiska principerna (Skolverket, 2011) som 

är: 

Informationskravet: Innan vi började intervjua och observera förskolläraren hade vi skrivit ett 

missiv brev (se bilaga 1) som vi skickade till förskollärarna både i förskolan och skolan. Vi 

informerade om avsikten intervjua och observera förskollärare i förskolan och förskoleklass. 

Ytterligare informerades syftet med arbetet och att informanterna får avbryta sitt deltagande 

när de ville samt att deltagandet var frivilligt. Vi bad om att få att använda diktafon under 

intervjusituationen. Vi informerade att intervjuerna skulle komma att ta ca 25-30 min och att 

vi önskade observera den fria leken tre till fem tillfällen under en vecka.  

Samtyckeskravet: Innan att observerar och intervjuer fick deltagarna berätta om sitt samtycke 

muntligt.  

Konfidentialitetskravet: Genom missivbrevet (se bilaga 1) informerades informanterna att 

inga riktiga namn eller verksamhetens namn skulle nämnas i arbetet dvs. att informanterna är 

konfidentiellt.  

Nyttjandekravet: Genom missivbrevet (se bilaga 1) informerades våra informanter att det 

insamlade materialet endast kommer användas i detta arbete.  

    

4. Resultat 

I det kommande avsnittet kommer vi att presentera intervjuresultat och observationsresultat. 

Vi kommer att först presentera observationsresultaten som är den första delen och därefter 

intervjuresultaten. Vi kommer också att dela observationsresultat i olika tematiska rubriker för 

att på detta sätt tydliggöra indelningen. Vi utfördes totalt åtta observationer. Andra delen som 

utgörs av intervjuerna där intervjuresultaten är indelade i sju olika rubriker utifrån olikheter 

och likheter i förskollärarnas utsagor. Vi kommer att benämna förskollärarna förskollärare 

A1och A2, B1 och B2. 

  

4.1 Observationsresultat 

4.1.1 Närhet till vuxna 
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Under observationerna såg vi en sex årig flicka ropa på förskolläraren för att får hjälp med att 

skriva namn på sin teckning. Förskolläraren säger att ”du kan själv skriva ditt namn. Du är sex 

år nu”. Men flickan vill inte göra det och svarade att hon inte kunde. Förskolläraren bad henne 

då att pröva och så ”kan jag hjälpa dig sen”. Flickan började skriva sin första och andra 

bokstav medan förskolläraren står och tittar på flickan och uppmuntrar henne: ”Bra, du kunde 

skriva två bokstäver”. Förskolläraren ger tid för barnen att komma fram med sina egna åsikter 

och tankar. Pedagogen lyssnar noggrant på barnen och skapar en god dialog med dem. I 

observationerna såg vi att när barnen fortsatte att leka fritt försökte förskolläraren vara i 

närheten, för att höra och lyssna vad barnen säger och vad de gör under leken samt vilka 

material de använder under leken.  

En av förskollärarna säger att pedagogerna inte stör barnen när de leker fritt, men stödjer 

leken genom att komma på nya idéer som utvecklar barns fria lek samt att väcker barnens 

intresse och nyfikenhet. Närheten av vuxna ger mer möjligheter för barnen att kommunicera 

och diskutera under den fria leken. Förskollärarna brukade gå till olika rum för att titta vad 

barnen gör och vilka material de använder under den fria leken. Men det finns skillnader 

mellan flickor och pojkar. Flickorna vill gärna att förskolläraren ska vara i närheten i deras 

fria lek, medan pojkarna vill vara ensamma inne i ett rum utan att någon stör dem. Det visar 

sig tydligt i observationen när förskolläraren försöker att hjälpa flickan med att skriva sitt 

namn.   

 

4.1.2 Samarbete och samspel 

Under en observation i byggrummet såg vi att barnen började samspela och samarbeta kring 

hur ett hus som de bygger ska se ut, och hur de skulle bygga det. Barnen hade svårt att komma 

fram med ett förslag hur de ska börja bygga huset då förskolläraren kom dit och tittade på och 

försökte stödja deras fria lek genom att fråga barnen: ”kan ni inte först börja bygga först 

grunden till huset?” varpå en av en av pojkarna säger ”ja, vi kan göra det”. Förskolläraren och 

barnen samspelar och samarbetar med varandra genom att lyssna på varandra åsikter samt ge 

goda erfarenheter till varandra.  

I observationerna såg vi att barnen fick koppla samman leken med det som de har upplevt, 

vilket vi tydligt såg när de lekte pappa, mamma och barnen. En flicka från Syrien som nyligen 

har kommit till Sverige fick vara pappa och då ville hon bestämma över de andra. Hon 

förklarade att det är pappan som har makt över hela familjen. Flickan hade tagit med sig de 

traditioner som hon är uppväxt i, men de regler som hon hade stämde inte alls med de andra 

svenska tjejernas. Därför kom de inte överens om leken och vände sig då till förskolläraren 

som var där i närheten. När fröken tillsammans med barnen diskuterade barnens olika 

traditioner och kultur så blev det allt tydligt för barnen.   

4.1.3 Konflikter 

4.1.3.1 Mamman och hunden  

I en del av observationerna såg vi att barnen försökte forma regler kring vem ska vara vad 

under den fria leken. Men ofta kom barnen inte överens och konflikter uppstod. När barnen 

började skrika på varandra kom en förskollärare in i rummet och frågade barnen vad som 

hände. Barnen fick berätta att ingen lyssnar på varandra och alla vill bli mamma eller hund i 

leken. Förskolläraren föreslog att barnen skulle ”turas om att ha olika karaktärer och alla ska 
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prova på att få olika roller under leken”. Generellt ger förskollärarna barnen tid att lösa olika 

problem och konflikter genom att diskutera och samtala med barnen under den fria leken. I 

observationerna såg vi att när mamman och hunden skulle gå ut och promenera blev det 

konflikt. Hunden ville följa med pappan istället för mamman.    

Pojken: ”Det är min pappa som går ut och promenerar med hunden hemma”.   

Förskolläraren hörde vad som hände och gick åter in i barnens fria lek för att kunna lösa 

konflikten mellan barnen. Hon sa att det inte bara är pappan som kan gå ut med hunden utan 

att det också kan vara mamman eller lillasystern. ”Kanske pappan inte har tid att gå med 

hunden så du kan gå ut med mamman istället och nästa gång kan du gå ut med pappan. ” 

       4.1.3.2 Stenen  

I observation uppstod en konflikt mellan barnen om reglerna i en lek. Var det den deltagare 

som hade stenen närmast som fick säga ”hemlig” eller springa runt skolgården eller var det de 

andra som då fick bestämma över den som har stenen närmast? De ropar på en vuxen som står 

i närheten och ber henne om hjälp om vilken regel som gäller för denna lek. Förskolläraren 

har inga kunskaper och idéer om deras lekregler och hon vill inte ge felaktiga instruktioner. 

Därför föreslår hon att de tillsammans med barnen ska gå till någon av de andra 

barngrupperna ute på skolgården och fråga. Instruktionerna är då att den som får stenen 

närmast inte får bestämma över sig själv utan de andra skall bestämma över henne/honom.  På 

det sättet har både barnen och pedagogen fått reda på instruktionerna till denna lek.   

I observationerna såg vi att barnen har delat upp sig i två olika lag som spelar mot varandra, 

tre pojkar i varje lag. Under spelet alla har gjort ett mål förutom en pojke som inte är så 

duktigt på att spela fotboll och därför blir de andra barnen som spelar i hans lag arga på 

honom. De vill inte ha honom med längre för att han inte gör några mål och det andra laget 

inte vill heller ha honom med. Så blir han osams med alla pojkarna. Han gråter och skriker på 

de andra och går direkt till förskolläraren. Han berättar allt som har hänt för läraren och sen 

tar rasten slut. I observationerna såg vi att förskolläraren inte vill avsluta rasten med en olöst 

konflikt. Hon bestämmer sig att ta upp det under samlingen i klassrummet. När alla barn har 

kommit in och satt sig runt omkring mattan, bad läraren de pojkar som spelat fotboll att 

berätta om den situation som har hänt på rasten. Läraren frågade alla barn om vilka 

erfarenheter de har om fotboll och vilka regler som gäller för fotboll. Läraren skrev upp allt 

som barnen berättar om fotboll på tavlan och gör en stor tavla med fotbollsregler på.  

4.2 Intervjuresultat  

Resultatet i arbetet kommer att presenteras utifrån intervjufrågorna (se bilaga 2). Vi har tolkat 

förskollärarnas svar på frågorna och därefter kopplar vi vårt resultat till syftet och 

frågeställningar samt observationsschemat. Fyra förskollärare deltog i intervjuerna. 

 

4.2.1 Vuxnas närhet 

Förskollärare A2 säger att förskolläraren utvecklar den fria leken genom att pedagogen själv 

går in i leken och att pedagogen tar in material. När förskollärarna ändrar eller möblerar om i 

verksamheten utifrån vad barnen är intresserat av, ger förskollärarna utmaningar till barn. När 

en vuxen är i närheten av barns fria lek kommer barnen att utveckla leken samt tänka bredare 
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kring hur leken ska gå till. ”Barnen behöver en vuxen i närhet under den fria leken för att 

barnen tycker det är roligt att vara en vuxen med i leken”. Förskollärare A1 hävdar att 

”Pedagogerna ska vara delaktiga utan att ta över i barns fria lek, men gå in när det behovs”. 

Att vara i närheten av barns fria lek innebär att förskolläraren försöker lyssna och hjälpa 

barnen att ta sig in och ur leken. Ta fram material som kan stimulera leken och inte avbryta 

barns fria lek och ger tid för barn att leka fritt. Ibland behöver vuxna vara i närheten för att 

barn tycker att det är kul att vuxna vill vara med i leken, men ibland vill barn vara ifred och då 

behöver man som pedagog acceptera det barnen vill.  

Förskollärare B1 tycker att när pedagogerna ändrar om i miljöer, byter material och 

introducerar nytt material inspireras också leken. Pedagogerna genomför ibland teman på 

skola/fritids för att lära/inspirera och då kommer ofta nya egna leker som inspireras av temat. 

”När en vuxen är i närheten av barns fria lek då ser jag som pedagog hur barnen möblerar om 

rummet för att kunna utveckla leken och anpassa det till det barnet gör”. Förskollärare B2 

säger att pedagoger bör skapa mer förutsättningar för barnets lek på fritids, att få leka mer 

över gränserna. Pedagogerna hjälper barnen att stimulera leken genom att vara nära barnen 

under den fria leken. ”Fler närvarande vuxna som finns där för att stödja och stimulera leken 

så att alla barn har möjligheter att få vara med i leken utan att vuxna styr den”.  

4.2.2 Samarbete och samspel 

Förskollärare A1 nämner att det är viktigt att barnen leker fritt för att under den fria leken får 

barn bearbeta sina upplevelser och utveckla sin sociala kompetens samt sociala samspel. Barn 

får använda fantasin och språket, för när barn leker tillsammans får de använda olika ord och 

begrepp. På så sätt får även de barn som har svårt med språket möjlighet att träna på det under 

den fria leken. ”Barnen samarbetar och samspelar både med andra barn och med vuxna när de 

är i närheten av barns fria lek”. Förskollärare B2 anser att den fria leken är viktigt för barnets 

identitet, självkänsla, jaguppfattning, mm. ”När barnen samspelar och samarbetar med vuxna 

och barn utvecklas barnets tankeverksamhet och de skaffar sig erfarenhet i form av olika 

upplevelser”. Leken är barns viktigaste uttrycksmedel, där de skaffar sig erfarenheter och 

upplevelser. Förskollärare A2 hävdar att ”samspel och samarbete stödjer barnen att träna det 

sociala lärandet hur man är mot varandra och även tränar på att kommunicera med känslor”. 

Barnen får också lösa olika konflikter och försöka klara sig själva, kompromissa och träna på 

att samspela med andra och bearbeta saker i leken.   

 

4.2.3 Konflikter  

Förskollärare B1 anser att barns fria lek handlar också om makt, kontroll och vem som är 

störst eller starkast. Lekarna består ofta om hierarki dvs. vem ska vara hund, katt, mamma 

eller pappa mm. Mycket handlar om vilka sociala regler barnen har mött i sitt liv. ”Jag som 

pedagog kan hantera en konflikt genom att ge goda råd till barnen eller ge olika förslag för att 

kunna lösa problemet eller konflikten”. Förskollärare A2 säger att det finns regler i den fria 

leken men ibland bryter barnen de regler som finns, vilket ger upphov till konflikter mellan 

barn. Det beror också på vem som bryter reglerna, för att barn som har hög status kan 

bestämma i den fria leken, vilket gör det svårt för andra barn att protestera. ”Under konflikter 

kan jag som pedagog lyssna noggrant på barnen om vad som hände och därefter utmana 

barnen att lösa konflikterna för att barnen kunna fortsätta leka”. Förskollärare A1 påpekar att 

barnen använder regler som turtagning. Det blir regler som kommer automatiskt eller så 

bestämmer barnen själva vad som är tillåtet och inte tillåtet under leken. ”Pedagogen ska 
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lyssna och höra på vad som hände mellan barnen, det är viktigt att lyssna på samtliga barn 

som är inblandade i en konflikt för att som pedagog kunna behandla konflikten så att alla barn 

blir nöjda”.  

 

5. Analys 

5.1 Stödja men inte störa   

I våra resultat står det att förskollärarna som blev intervjuade anser att de vuxna som befinner 

sig runt barnen under fria leken, skall stödja deras lek och visa dem den rätta vägen med goda 

val när det behövs. Även resultaten av observationerna visar att förskollärarna stödjer barns 

fria lek, ger dem stöttning i att fortsätta leken och även möjligheter att själva bestämma och 

komma överens. Olofsson (2003), Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2003) skriver 

att pedagogen inte skall störa barnens fria lek genom att ta deras nyfikenhet och vilja när 

hon/han bestämmer över leken. Pedagogen skall inte styra barnens fria lek utan skall bara 

hjälpa till om de behöver genom att ge barnen råd, instruktioner och kunskap som kan 

utveckla leken. Vidare anser författarna att barnen i både skola och förskola bör ha 

möjligheter att bestämma över sin fria lek och styra den hur de själva vill, utan att bli stoppad 

eller hindrad på något sätt.  

I en av observationerna som utspelar sig i skolan, visar det tydligt att när barnen är ute på 

rasten, är det bara de som bestämmer och styr leken. Pedagogen blir delaktig bara när de ber 

henne om hjälp och gemensamt med andra barn kommer fram till goda val som utvecklade 

leken. I en av observationerna som ägde rum i förskolan är pedagogen mer delaktig och kliver 

in i barns fria lek genom att ha koll på det som de säger och gör. Pramling Samuelsson och 

Asplund Carlsson (2003) skriver att det är olika mellan skola och förskola angående vuxnas 

delaktighet i barns fria lek. Med detta menar de att i förskolan har vuxna mer utrymme för att 

stötta barns fria lek, medan i skolan är barnen ofta ute på rasterna och det är de som får 

bestämma över sin egen lek, vuxna har mindre utrymme. Även Lillemyr (1994) anser att när 

barnen får möjligheter att leka i fred både inom- och utomhus i, skola/förskola och att få 

bestämma själva, får de förståelse att lösa och hantera olika konflikter utan att ha någon vuxen 

med.  

Förskollärarna i intervjuerna anser att det är viktigt att de uppmuntrar barnen genom att lyssna 

på det som de berättar och inte avbryta dem. De hävdar att genom att vuxna ger tid för barnen 

att leka fritt utifrån deras vilja och intresse, så stimulerar vuxna barnens fria lek vilken är en 

viktig punkt i barns lek fortsättningar.  Vidare pekar resultaten på att barnen ibland vill leka 

med någon vuxen eftersom de tycker att det är rolig att vara med vuxna under leken. Det är 

dock inte alltid som barnen väljer att vuxna ska vara med i leken, och då måste vuxna vara 

medvetna och agera utifrån barns vilja så att barnen inte tappar intresse för fria leken. 

Olofsson (2003), Lindö (2009), Lindqvist (2002) och Lillemyr (1994) har samtliga nämnt 

betydelsen av att pedagogen bör stimulerar och uppmuntra barn genom att ge den tid att 

berätta, samspela, uttrycka sig fritt under leken och fantasiera. På det sätt får barnen känna sig 

trygga, nyfikna och intresserade att fortsätta med leken och även att komma på nya idéer som 

kan utveckla fria leken. Om barnen får alla dessa möjligheter så kan de träna sig i att våga 

använda sina idéer och tankar under leken utan att bli oroliga om vuxnas syn på det. Vidare 

anser de att barnen blir mer trygga och lustfyllda i leken när någon vuxen vill vara med och 

leka med dem. Barnen tycker om att samarbeta med vuxna så att de inte känner sig att vuxna 

är stränga hela tiden och har hårda regler. 
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      5.2 Lek och samspel 

 Både Lindö (2005) och klerfelt (2007) anser att pedagogen bör ge barnen tillräcklig tid för 

samspel och kommunikation under den fria leken, eftersom genom samspel och samtal med 

varandra får barnen nya tankar, kunskapar, erfarenheter och varandra varandras idéer. Vidare 

anser de att genom dialog och samspel både med vuxna och med barnen själva, ger barnen 

möjligheter att bli socialt kompetenta där får de träna på att uttrycka sig och berätta om sina 

egna kunskapar och erfarenheter. När barnen samspelar med varandra under den fria leken, då 

får de chans att utveckla deras lek och komma fram till olika lösningar.  

Den visar sig även i en av observationerna när barnen går och frågar den andra gruppen om 

lekens rätta regler, så sker det ett samspel och samtal mellan barnen som i sin tur leder till 

utveckling i barnens lek och till sig nya kunskaper. Detta sker när pedagogen erbjuder barnen 

dialog och samspel med varandra. Även i intervjuer med förskollärarna visar det sig att en 

viktig del i barns fria lek är att de får leka fritt och bearbeta sina upplevelser och sociala 

samspel. Om barnen får leka tillsammans får de möjligheter att använda fantasi, språk, olika 

begrepp, vilken i sin tur stödjer de barn som har svårt med språket.    

Johansson och Pramling Samuelsson (2006) samt Lillemyr (1994) anser att i leken får barnen 

möjligheter att erfara och skapa specifika förutsättningar som i sin tur är en central väg till 

samspel och kommunikation. Vidare anser de att i den fria leken får barnen dela sina 

livsvärldar med varandra och kommunicera med varandra, vilket är en betydelsefull punkt i 

leken. I samspelet med andra individer stärks barns sociala förmåga och tillägnar sig 

kunskaper som i sin tur ger dem tillfälle att få prova att leva i varandras roller och 

situationer.   

      5.3 Lek och konflikter  

Enligt resultat från våra intervjuer är det i leken som barnen får träna det sociala lärandet 

vilken innebär hur man bör vara mot sina kompisar samt vuxna.  Vidare ger det stöd till att 

kunna träna på att kommunicera sina känslor och att hantera olika konflikter. I den fria leken 

får de själva tid och utrymme att komma fram till olika nya lösningar till deras problem och 

konflikter. Vidare anser de att genom leken kan barnen samspela med varandra och 

gemensamma försöker att utveckla leken med nya idéer. Den visade sig även i 

observationerna, den ena när konflikter inträffa i barnens lek då förskolläraren erbjuder andra 

barn att stödja leken genom att gemensam komma fram till lekens bra instruktioner. Den 

andra situationen är när barnen blir osams i fotbollsplan då barnen gemensamma kommer 

fram med lekens regler och försöker att lösa problemet med pedagogen. Lillemyr (2006), 

Johansson och Pramling Samuelsson (2006) anser att i leken får barnen olika möjligheter att 

lösa och hantera olika problem genom att antingen med sina lekkamrater eller själva försöka 

att komma fram till olika lösningar. Vidare anser de att barnen stärker sin förmåga till att 

analysera och hantera olika problem och konflikter som kan inträffa under leken. Under den 

fria leken är det mest barnen som styr och därför har de större möjligheter att själva stödja och 

utveckla sin lek.  

 

6. Diskussion 

I de kommande styckena presenteras och diskuteras studiens metod, resultat och slutsatser. 

Avslutningsvis presenteras nya forskningsfrågor och studiens pedagogiska relevans.  



20 
 

6.1 Metoddiskussion 

Studiens resultat grundas på fyra intervjuer och totalt åtta observationer som utfördes i två 

olika verksamheter i samma kommun. Semistrukturerade intervjuer utfördes med fyra 

förskollärare som arbetar i förskolan och förskoleklass. Vi tycker att intervju som 

datainsamlingsmetod passade studiens frågeställningar och syfte. Vi intervjuade 

förskollärarna för att vi var intresserade av att veta hur de ser på sin roll är under den fria 

leken, Vi fick möjlighet att göra studien något bredare genom att kombinera intervjuerna med 

observationer, något som kan ses som öka studiens tillförlitlighet (Denscombe, 2010). Genom 

observationerna kunde vi skönja olika småsaker som vi kanske skulle ha missat om vi bara 

hade bestämt oss för att använda intervjuer. Genom observationerna fick vi en bredare 

förståelse, uppfattning och ett helhetsintryck av dessa förskollärares roll i barns fria lek. 

Genom intervjuerna kunde vi urskilja uppfattningar av olika tankar och idéer utifrån 

förskollärarnas erfarenheter och kunskaper. Denscombe (2010) anser att intervjuer ger 

förståelse av andras känslor och tankesätt. Observationerna utgjorde också grunden till våra 

intervjufrågor eftersom under observationerna fick lyssna och titta på hur och vad 

förskollärarna gjorde under den fria leken samt bilda en helhetsbild av dessa förskollärares 

arbetssätt. Enligt Stukat (2011)  stödjer observationer forskaren i att uppfatta olika 

förklaringar.  

Databearbetning och analysmetoden är en den i vår studie resultat det kan vara viktigt att 

diskutera. Först genomfördes observationerna och sedan formulerades intervjufrågorna. Vi 

bedömde att varje observation skulle ta cirka 30 min men vi upptäckte att varje observation 

tog 45-60 min och intervjusituationer tog 20-25 min. Under observationstillfällena användes 

ett observationsschema där följande teman utgjordes fokus på observationerna: konflikter 

mellan barn under den fria leken, samarbete och samspel mellan barn och vuxna under den 

fria leken, närhet av vuxna i barns fria lek och trygghet, när förskollärarna ger barnen 

förutsättningar att utrycka sig i olika situationer under den fria leken. Dessa teman kopplade 

vi sedan till våra intervjusituationer för att kunna svara studiens syfte och frågeställningar.  

Meningen med diktafonen var ett hjälpa oss att komma fram med senare korrekt och 

möjlighet att gå tillbaka och lyssna på intervjuerna och även hjälpte oss att inte missa de 

viktiga informationer samt ger oss en större tillförlitlighet. Nackdelar med diktafonen var att 

en förskollärare blev stressad, men efter en liten stund slappnade hon och glömde att det fanns 

en diktafon i närheten. Fördelar med diktafonen är att man kan gå tillbaka flera gånger och 

lyssna vad pedagogerna har sagt under intervjustunderna (Denscombe, 2010). Förskollärarna 

hade informerats om att vi skulle använda diktafon genom missivbrevet (se bilaga 1). 

Förskollärarna var beredda innan intervjustunderna genom att vi hade informerat de vad syftet 

och innehållet är, samt vi skickade intervjufrågorna till förskollärarna en vecka innan 

intervjustunden. Det var svårt för oss att transkribera resultaten för att det tog väldigt tid, 

vilket Denscombe ser som en nackdel med metoden. Vi tycker att samtliga förskollärare 

tolkade frågorna på samma sätt, eftersom vi upptäckte att vi har fått nästan samma svar av alla 

förskollärare, men varje pedagog formulerade svaret på sitt sätt. En del svar behövde tolkas 

och bearbetas mer för att kunna dra slutsatser kring hur pedagogerna definierar den fria leken 

och hur mycket utrymme har den fria leken i de olika verksamheterna om vi tar i vår studie. 

6.2 Resultatdiskussion 

När vi börjar diskutera vårt resultat utgår vi från studiens syfte och frågeställningar. Vi tycker 

att vi fått ett resultat som motsvarar syfte och frågeställningar genom att intervjua och 

observera förskollärarna i två olika verksamheter samt att vi har uppnått en djupare förståelse 
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av hur förskollärarnas roll är under den fria leken och också hur den fria leken uppmuntras i 

förskolan och i förskoleklass.  

Utifrån resultaten kommer vi fram till att förskollärarens roll är viktigt i och för barns fria lek. 

I observationerna såg vi tydligt, att förskolläraren kan utveckla den fria leken genom att ge 

barnen olika förslag för att utveckla leken. Samspel och samarbete mellan barn och vuxna i 

den fria leken är också betydelsefullt för att när barnen samspelar och samarbetar med vuxna 

känner de sig trygga. Resultaten från intervjuerna visar att det är också viktigt att 

förskollärarna ger gott om tid för barnen att komma med sina egna tankar och idéer samt 

förskollärarens roll är att planera miljön utifrån barns nivå. En förskollärare löste konflikter 

med barnen gnom att ta hjälp av en annan barngrupp genom att berätta att gruppen som hade 

en konflikt i inte var nöjda med lekreglerna. I detta fall fick barnen lyssna på de andra barnen 

istället för att lyssna på förskolläraren. I Intervjuerna visade att förskollärarna löser olika 

konflikter genom att lyssna noggrant på barnen vad som hände och därefter behandlar 

förskolläraren konflikten så att samtliga barn i möjligaste mån blir nöjda.  

I observationerna såg vi att närheten av vuxna under den fria leken är viktigt eftersom då en 

vuxen finns i närheten av barns fria lek ges barnen fler möjligheter att komma vidare med 

leken samt att förskolläraren kan ge olika förslag hur leken kan utvecklas vidare. I 

intervjuerna står att förskollärarna själv ska ta in olika material till barnen under den fria 

leken, för att leken blir utvecklande. 

Vi såg i observationerna att barnen samspelar och samarbetar med varandra när de leker med 

andra barn. När barnen och vuxna samspelar och samarbetar med varandra kommer barnen att 

utveckla sitt tänkande samt komma fram med olika åsikter för att utveckla den fria leken. 

Resultaten från intervjuerna tyder på att det är när barnen samspelar och samarbetar får de en 

betydelse för deras identitet och självkänsla. Barnen tränar det sociala samspelet samt på att 

kommunicera med olika känslor.   

6.3 Slutsatser 

Vår slutsats är att förskolläraren spelar en stor och viktigt roll i barns fria lek, för att det är 

förskollärarna som uppmuntrar och stimulerar barnen till den fria leken. När pedagogerna 

erbjuder barnen olika material och ge utrymme för barns fria lek får barn samarbeta och 

samspela med varandra genom att utbyta olika tankar och idéer. Den fria leken är den centrala 

delen i barns liv, för att den fria leken hjälper barnen att bearbeta olika upplevelser och 

känslor samt samtala och samarbeta med andra och på detta kommunicera sin egen värld.  

Tidigare forskning pekar på den proximala utvecklingszonen och vi ser det som mycket 

viktigt att använda kunskapen om detta i verksamheterna. Förskollärarnas roll är att lyfta fram 

barns olika åsikter och erfarenheter under en aktivitet eftersom detta hjälper barnen att klara 

det de ännu inte kan. Genom att använda sig av den proximala utvecklingszonen får barnen 

stöd att klara det de inte kan göra på egen hand genom att göra någonting som de inte riktigt 

kan göra tillsammans med andra.  

Nya forskningsfrågor 

När vi började genomföra vår studie väcktes det olika tankar omkring den fria leken utifrån 

barns uppfattningar och perspektiv. Det skulle vara intressant att undersöka vad barnen vill 

leka under den fria leken? Vilket material vill barnen ha under den fria leken? Får barnen göra 

vad vill de under den fria leken? Får barnen flytta möbler från andra rum under den fria 

leken? 
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Det kan vara också intressant att undersöka hur barnen känner när de börjar göra vad de vill 

och använda det materialet och möbler på det sättet de vill ha. Det ska vara spännande också 

att undersöka hur pedagogerna skulle reagera på det barnen gör eller om pedagogerna skulle 

hjälpa barnen att möblera verksamheten när barnen leker fritt.   

6.4 Pedagogisk relevans 

Detta arbete är relevant för förskolans verksamhet för att där får barnen mer möjlighet att 

utveckla sig med sitt lärande, för att den fria leken är det centrala delen i barns utveckling. I 

den fria leken får barnen känna sig trygga samt lära känna andra genom att samarbeta och 

samspela med vuxna och med andra barn runt omkring sig. Pedagogerna har en viktig roll i 

barns fria lek för att det är pedagogerna som ger barnen olika chans att utveckla sig samt 

uttrycka sig genom att vuxna är i närheten och ser vad barnen gör och vad de är intresserat av 

för att kunna använda det barnet är nyfiken på. I läroplanen för förskolan (Lpfö98/10) står att 

pedagogerna ska sträva efter att barnen utvecklar en förståelse för sig själv och sin omgivning. 

Aktiviteterna ska vara lustfyllda för att barnen kunna utveckla sig samt ha lust för att lära och 

vara nyfiken och intresserar sig på det barnen gör.  
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Bilaga 1 

Missiv brev  

Hej! 

Vi är två studenter som går vår sista termin på lärarprogrammet på Mälardalens högskola 

Eskilstuna och Västerås. Vår uppgift är att skriva ett examensarbete på avancerad nivå där 

studien handlar om den fria leken: Hur är förskollärarens roll i barnens fria lek i förskolan och 

förskoleklass? Syftet med studien är att ta reda på hur pedagogerna i förskolan och 

förskoleklass stöttar den fria leken och även vad pedagogerna gör under den fria leken i 

förskolan och förskoleklass. 

För att kunna utföra vår undersökning behöver vi observera och intervjua er som arbetar som 

pedagoger i förskolan. Vi kommer inte använda oss av kamera, men vi vill få tillstånd att 

spela in intervjusituationen som tar ca 25-30 min. Att spela in intervjuerna är för att hjälpa oss 

att komma ihåg allt som sägs under intervjun samt för att inte missa någonting viktigt.  
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Det är naturligtvis frivilligt att delta i observationer och intervju. Vi önskar att komma och 

observera den fria leken tre till fem tillfällen under en vecka så att vi får se en variation med 

situationen i den fria leken tillräcklig. Ni har rätt att närsomhelst avbryta er medverkan i. Vi 

kommer att ta hänsyn när någon vill avbryta intervjun. Inga riktiga namn på förskolan, 

pedagoger och barn kommer att nämnas i examensarbete. Det materialet som vi använder i 

vår studie ska ses bara av oss.  

Får mer information eller frågor kan ni gärna nå oss via e-postadress eller telefonnummer: 

Shefaa Samir Poles   shefaa_kunda@hotmail.com xxx-

xxxxxxx 

Raghad Matti   raghad_moses@hotmail.com xxx-

xxxxxxx 

 

Om ni har övriga frågor kring examensarbete ni kan nå vår handledare via denna e-postadress: 

Anne Lillvist   anne.lillvist@mdh.se 

 

MVH 

Shefaa Samir  

Raghad Matti 

 

 

 

 

 

Bilaga 2  

Intervjufrågor  

1. Hur definierar pedagoger barns fria lek?  

2. Varför är fria leken viktigt för barnen? 

3. Hur stort utrymme har den fria leken i verksamheten? 

4. Använder barnen lekreglerna under den fria leken? 

5. Hör lek och lärande ihop? På vilket sätt? 

6. Hur ser pedagogerna på den fria leken? 

7. Hur kommer pedagogerna att utveckla den fria leken? 
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