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SAMMANFATTNING 
 
Syftet med studien är att undersöka vilket förhållningssätt pedagoger i förskolan har 
till barns lek med fokus på fri och styrd lek och hur de upplever att leken kan påverka 
barns utveckling och lärande. Vi använder oss av kvalitativa intervjuer och 
observationer. I resultatet framgår det tydligt att barns lek inom förskolan ofta 
innebär styrd lek på bekostnad av fri lek. Vår slutsats är att pedagoger måste 
observera varandra inom förskolans verksamhet för att utveckla sig själva och våga 
”släppa kontrollen” och låta barnen påverka verksamheten mera. 
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1. Inledning 
 

Många betraktar barns lek som ett grundläggande område inom förskolan och 
skolan. Barn har i alla tider lekt men leken har dock inte alltid betraktats som en 
viktig del i pedagogiken. Ärlemalm- Hagsér (2008) nämner att leken förr var en fri 
arena för barnen där inga vuxna var med och styrde medan leken idag ofta har ett 
pedagogiskt syfte, planerat av pedagoger. Idag har leken fått en central roll inom 
förskola och skola. Det finns många anledningar till att använda oss av leken som en 
nyckel till kunskap då det visat sig att barn både lär och utvecklas genom leken. Som 
pedagog är det viktigt att observera barns lek för att lättare förstå och lära känna 
barnen och även se att leken har ett egenvärde och är en viktig del av barnkulturen. 
Barn utforskar, experimenterar och använder sin fantasi i leken vilket gör att barnen 
utvecklar sin självtillit. Barn socialiseras och lär sig kompromissa och förstå andras 
situationer och respektera dessa vilket är en grundsten för bli en god medborgare i 
dagens samhälle. 

Avsikten med studien är att få en inblick i pedagogers förhållningsätt i förskolan till 
barns fria och styrda lek och dess betydelse för barns utveckling och lärande. 

Vi vill med denna studie undersöka hur pedagogers uppfattningar kring den styrda 
och den fria leken ser ut och hur den kan bidra till att främja barns utveckling. Under 
vår verksamhetsförlagda utbildning la vi märke till att den största delen lek var den 
styrda leken och en liten del fri lek. Vi såg även att barnen ofta blev avbrutna i den 
fria leken och inte fick någon chans att avsluta det de höll på med. Vi vill därför 
undersöka hur det ser ut på olika förskolor och vad pedagoger har för förhållningssätt 
till leken och dess betydelse för barnens utveckling. 

Vygostkij (1995) menar att det finns stora motsättningar i barnens lek. Utifrån kan 
barnens lek ses som fullständigt fri och impulsiv men det har visat sig att barn 
tillämpar många regler även i den fria leken. Både Piaget och Vygotskij (Vygostkij 
(1995) var emot den traditionella undervisningen som tyvärr många idag fortfarande 
använder sig av. 

I läroplanen för förskolan 98/10 (Utbildningsdepartementet, 2010) står det att 
arbetslaget ska erbjuda en god miljö för lek och lärande. Det står även att 
förskollärare ska ansvara för att varje barn upplever att det är roligt och meningsfullt 
att lära sig nya saker och att man ska uppmuntra barns nyfikenhet. I förhållande till 
det som står i läroplanen uppfattar vi att barn i förskolan lär sig mycket genom leken.  

1.1 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka vilka förhållningssätt pedagoger i förskolan har 
till barns lek med fokus på fri och styrd lek och hur de upplever att leken kan påverka 
barns utveckling och lärande. 
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1.2 Forskningsfrågor 

1. Vilka olika förhållningssätt har pedagogerna kring barns lek i förskolan? 
2. Hur beskriver pedagogerna lekens betydelse för barns utveckling och lärande? 
3. I vilken utsträckning deltar pedagogerna i barnens lek? 

1.3 Begreppsdefinitioner 

Följande begrepp används i detta arbete med respektive innebörder: 

Pedagoger 

Vi har valt att använda oss av ordet Pedagoger i texten och där räknas både 
förskollärare och barnskötare in. 

Barnen 

Vi har valt att skriva barn respektive barnen i texten eftersom vi inriktar oss mot 
yngre barn inom förskolan, barn mellan åldrarna 1-5 år. 

Fri lek 

Vygotskij (1995) menar att i den fria leken får barnen möjlighet att återskapa tidigare 
erfarenheter som de upplevt vilket då skapar en ny verklighet där barns behov och 
egna intressen stimuleras. Barnen härmar ofta det som de upplevt och sett från de 
vuxna och andra. 

Vi har tagit utgångspunkt från Pramling- Samuelsson och Carlsson (2003) som 
beskriver Vygoskijs tankar. Enligt Vygoskijs teori finns det inte någon fri lek på grund 
av att den präglas av en god miljö, bra resurser och lekfulla pedagoger vilket han 
ansåg saknades i förskolan. Han menade också att den fria leken styrs av kultur och 
samverkan från varandra och att leken ofta sker på stort allvar. 

Vi har även valt att utgå från Lillemyrs (2002) tankar kring den fria leken som 
beskriver motsatsen till Vygoskijs tankar. Lillemyr menar att det finns många regler i 
den fria leken som ska följas men att det är då som barnen har som roligast, alltså i 
den fria leken. Där får de själva styra över vad och vart leken ska vara och handla om. 
Han menar även att barn lär sig som mest när de själva får styra över sin egen lek, 
sätta upp egna regler och leka det som intresserar just dem, detta menar Lillemyr 
bidrar till ett lustfyllt lärande. 

Styrd lek 

Vi har tagit utgångspunkt från Lillemyrs (2002) och Knutsdotter Olofssons (1996) 
tankar kring den styrda leken. Lillemyr menar att den styrda leken är motsatsen till 
den fria leken. I den styrda leken är det de vuxna som styr och planerar leken. 
Knutsdotter Olofsson (1996) beskriver hur de gick från den styrda leken till den fria 
leken och vilken skillnad det blev på verksamheten och barnen. I den styrda leken 
menar författarna att det handlade mycket om rutiner och lekar som pedagogerna 
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planerade. De var rädda för att ”släppa kontrollen” till den fria leken. De märkte dock 
att ju mer frihet barnen fick desto mindre kaos blev det.  
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2. Litteraturgenomgång 

I detta kapitel tar vi upp olika teorier, tidigare forskning och litteraturgenomgång. 

2.1 Teorier 

2.1.1 Piagets teori kring leken 

Lillemyr (2002) beskriver Piagets syn på lek och lärande. Piaget menar att den 
kognitiva utvecklingen sker genom samspel mellan barnet och dess omvärld. Fokus 
ligger på barnets tidigare erfarenheter, uppfattningar och kunskaper. Denna process 
kallas assimilation. Alltså sker utvecklingen när barnet anpassar sig till omgivningen. 
Genom att barnen bearbetar sina tidigare erfarenheter i leken skapas ny kunskap. 
Piaget delar in leken i tre stadier, funktionslek, symbollek och regellek. Med 
funktionslek menas att barnet kommit så långt i sin utveckling, (oftast vid 12-18 
månader) att de börjar upprepa handlingar vilket gör att barnet kan uppleva sig självt 
och sin omvärld genom att använda sig av olika metoder. Barnet har nu konkreta mål 
och experimenterar och testar nya saker för att se om reaktionerna blir det samma. 
Barnet har mål med de handlingen den gör och målet är att uppnå funktionell 
tillfredställelse. 

Barnet går sedan vidare till symbolleken där barnet nu fått ett medvetet bruk av 
symboler. (Oftast vid 18 månader- 2 år.) Barnet kan förstå att symboler har olika 
betydelse i leken och i det verkliga livet. Barnet kan exempelvis leka hund genom att 
krypa på golvet och spela en roll. Barnets symbolförmåga utvecklas stegvis genom 
imitation och lek. Detta gör att barnet utvecklar en större förståelse för symboler och 
använder sig även mer och mer av sitt språk och tänkande i större utsträckning vilket 
gynnar både språkutvecklingen och barnets begreppsutveckling. 

Det tredje stadiet kallas regellek, nu börjar barnet tillämpa olika regler i leken. (4-7 
års ålder men dominerar i 7-11 årsåldern). Det finns två olika typer av regler barn 
använder sig av. Det regler som är bestämda av de vuxna och de egna regler som 
barnen kommit överens om. Piaget menar att det finns två faktorer kring hur regeln 
ser ut, hur barnet tillämpar regeln och barnets medvetenhet kring hur viktigt regeln 
är och vilka följder som kan uppstå om regeln bryts. 

2.1.2 Vygotskijs teori kring leken 

Lillemyr (2002) menar att Vygotskijs syn på lek och lärande tämligen liknar Piagets 
tankar men skiljer sig ändå åt i några anseenden. Två viktiga principer hos leken var 
enligt Vygotskij glädje och regler. Han menade att barn i leken lär sig att tänka ”som 
om” och själva ha kontroll över sin egen lek. Vygotskij menade dock att leken utifrån 
kan se väldigt lustfylld, fri och impulsiv ut när den egentligen inte är det. Många barn 
underkastar sig vissa regler och barnen får ständigt kämpa med att stå emot sina 
impulser och behov för att reglerna i leken ser annorlunda ut. Vygotskij menade alltså 
att den fria leken inte alltid är fri. Han lade stor vikt vid att barnen i leken skapar en 
inre mening genom att tanken får styra handlingen. Detta gör att barnet utvecklar en 
lättare förståelse för verkligheten. Ett exempel kan vara att två systrar leker att de är 
systrar. På så sätt övar och skapar dem sig en större förståelse för var ett systerskap 
kan innebära för något. 
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Vygotskij menade också att fantasi är otroligt viktigt och används som ett medel för 
att förstå verkligheten. Han menade att fantasin ofta styrs av barns känslor. Han såg 
också upplevelser som en av de viktigaste punkterna inom leken. Barn måste få 
bearbeta sina tidigare upplevelser och erfarenheter och det är därför viktigt att det 
ges mycket utrymme för lek i förskolan och skolan. 

Qvarsell (2007) beskriver en jämförelse mellan Vygotskji och Piaget där hon lyfter 
fram att Piaget menade på att barns lek är en aktivitet som är rolig och trivsam, 
medan Vygotskijs teori mer visar att små barns lek kan vara en trist och plågsam 
situation, på så sätt att små barn inte kan uppnå samma nivå som de äldre barnen 
kan och därmed skapas det en distans mellan barnen, vilket bidrar till att de yngre 
barnens kompetens inte räcker till. Författaren beskriver även att lek kan se olika ut 
och även uppfattas på olika sätt beroende på barnens kultur. Över hela världen 
uppfattas leken olika då den kan vara utvecklande, plågsam, prövande, utmanande, 
rolig, trivsam och hämmande. 

2.1.3. Eriksons teori om lek 

Erikson menar genom Lillemyr (2002) att barnen genom leken får utlopp för sina 
omedvetna känslor och drifter på ett socialt och accepterande sätt. Erikson menar att 
leken ligger till stor grund för barnets psykosociala utveckling, det vill säga där barnet 
utvecklar sin identitet och känner sig trygg i den. Leken fyller en viktigt egocentrisk 
funktion för barnet. Han menar även att barnet får bearbeta ångest och jobbiga 
känslor. Leken blir ett hjälpmedel för de utvecklingskriser barn går igenom på ett 
positivt sätt. 

Erikson menar också att barn i leken härmar och lever sig in i vuxnas aktiviteter 
vilket leder till lek som en skapande process. Erikson tar upp två viktiga punkter i sin 
teori kring leken, barnets behov av att ha en aktiv roll och behovet eller önskan om att 
vara vuxen. Genom leken stimuleras dessa två behov menar författaren. Dessa behov 
tillfredsställs ofta i förskoleåldern och när dessa behov stimulerats fortsätter barnets 
utveckling i tre olika stadier som sedan ligger till grund för den fortsatta 
utvecklingen. 

Det första stadiet kallas autokosmisk lek och innefattar upprepningar, sinnesintryck 
och fenomen som handlar om barnets kropp. I denna fas utvecklas barnets tillit och 
den egocentriska förmågan att kunna skilja på sig själv och omvärlden. Utforskande 
av barnets fingrar och tår är mycket vanligt och det har visat sig att lek mellan vuxen 
och barn i spädbarnsåldern spelar en betydlig roll för barnets fortsatta utveckling. I 
denna fas handlar det främst om att barnet ska lära känna sig själv och sin kropp och 
inte om materiella ting att leka med. 

Den andra fasen kallas mikrokosmisk lek. I denna fas börjar leksaker och materiella 
ting ha betydelse för barns lek. Barnet strävar efter att bli självständigt och kan därför 
använda leksakerna till att bestämma kring deras egenskaper. Under denna period 
börjar barnet kunna se tydliga skillnader mellan sig själv och omvärlden och leker 
därför med föremål som innefattar verkligheten. Erikson menar att det är viktigt att 
vara medveten om att leksaker inte har någon betydelse förrän och de ingår i barnens 
lek. Barnet får i denna fas utveckla förmågan att dela med sig av leksakerna och inte 
enbart ha allt själv. Med det menade Erikson att denna fas är avgörande för barnets 
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fortsatta tankar kring kärlek, hat, samarbete och den egna viljan mellan att bestämma 
eller vara fri. Barnet utvecklar alltså sin självständighet i denna fas. 

Den sista fasen kallas makrokosmisk lek, nu kopplas de tidigare erfarenheterna från 
de tidigare faserna ihop och barnet börjar nu vilja dela leken med andra barn eller 
vuxna. Barnet kan nu börja underordna sig regler utifrån och från andra barn. Barnet 
har i denna utvecklingsfas ett stort behov av beröm och uppmuntran av sina 
prestationer. Det är därför viktigt att ge barnet detta då de främjar barnets 
självuppfattning. Denna fas ligger till stor grund för barnets identitetsutveckling och 
det är viktigt att ge barnet goda förutsättningar att utöva situationer där barnet får 
stimulans av sina egna behov och förutsättningar. När barn leker med varandra 
menar Erikson att barnet både utvecklar sin identitet och känslan av ”vi” och 
samhörighet. När barnet någon gång i denna utveckling känner att sin identitet är 
hotad kan de gå tillbaka till tidigare stadie där de känner sig trygga. Detta kallas 
regression. På så vis kan barnet bearbeta hotet mot sig själv i en lekvärld de känner 
sig trygg i. Detta är helt naturligt och oftast inget att oroa sig för. 

2.1.4 Vad är lek 

Niss och Söderström (2006) skriver att barns rätt till lek är så grundläggande att det 
är skrivet i FN:s konvention om barnets rättigheter. Författarna menar att lek är en 
konst som barn måste lära sig och att det krävs stor kompetens för att kunna 
medverka i leken. Författarna tar upp tre olika grundpelare för att leken ska fungera. 
Den första är turtagning, det vill säga att barnet måste lära sig att ge och ta och att 
det inte alltid är ens egen tur. En lek som främjar turtagning kan vara att man rullar 
en boll till varandra, man väntar på att kompisen ska rulla och sen rullar man tillbaka 
till kompisen. Redan väldigt tidigt i barnets liv övas turtagning genom exempelvis 
”tittutt” leken.  

Niss och Söderström (2006) skriver att den andra pelaren är samförstånd vilket 
menas med att barnen måste lära sig förstå när det är lek och när det är allvar. En del 
barn kan ha svårt att tolka dessa signaler och ha svårt att se signalerna som kan vara 
en inbjudan till lek. Det är därför viktigt att pedagogen finns där och bjuder in barnet 
i leken. Oftast är de dem barnen som ”förstör” leken då det inte förstått vad det 
handlar om. Barnen måste även ha en förståelse för vilken lek man leker så att det 
blir en gemensam lek.  

Den sista pelaren är ömsesidighet vilket menas att det måste finnas ömsesidighet 
mellan de barn som leker. Alla ska få vara med och bestämma oberoende ålder och 
hur stark man är. Här är det också viktigt att pedagogen är närvarande så att inget 
barn blir diskriminerat eller utanför. I Läroplanen för förskolan, Lpfö 98/10 
(Utbildningsdepartementet 2010) står det att förskolan ska vara en rolig, lustfyllt och 
lärorik plats för alla barn. Leken är viktigt för barns utveckling och förskolan ska 
därför vara en trygg plats som uppmuntrar barns nyfikenhet och lusten att lära. Detta 
menar även Lillemyr (2013) på att styrdokumenten idag betonar leken som en viktig 
aktivitet inom förskolan. Lillemyr lyfter även fram att leken på förskolan är en viktig 
aktivitet eftersom den väcker barnens engagemang och fantasi. 

Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2003) menar att för att skapa en 
lärandemiljö som ska innehålla samhörighet, glädje, lek och lärande bör dessa gå 
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ihop med varandra för att barnen ska få lärdom av varandra och kunna diskutera och 
argumentera och dela med sig av sina olika idéer och tankar. Lillemyr (2002) 
beskriver leken som en typisk aktivitet för barn. Leken är frivillig för barnen där lust 
och glädje är en stor del. Barnen får i leken möjlighet att fly verkligheten och är då 
inte rädda för att bli bedömda på grund av hur de uppträder. I leken befinner sig 
barnen utanför den verkliga världen och får möjlighet att visa sina potentialer. 
Genom att leken sker i en miljö ”som om” och barnen inte är rädda för att misslyckas 
är leken en typ av ”fri” värld där barnen ofta har en viss kontroll av sin egen lek. Även 
Lillemyr (2013) beskriver att genom leken och samspel tillsammans med andra barn 
får barnen möjlighet att ”gömma” sig själva och därmed skapas en frihet till 
upplevelsen, även att barnet får vara med i ett ”vi” istället. Därmed lyfter Lillemyr 
fram att leken blir en mittpunkt i barnens lek där de får möjlighet till att delta med 
sina erfarenheter. Barnen får även möjlighet att sätta sig in i andra människors 
situationer och får chansen att leva ut sina känslor. I leken skapas spänning och är en 
inre drift som därmed blir en metod för barns lärande och en förberedelse för 
vuxenlivet. Leken väcker barns nyfikenhet och är ett sätt att bara få vara. Strandberg 
(2006) menar istället på att vi vuxna ser leken som fri och lustfylld medan barnen 
själva ofta har stora krav på själva i leken. Strandberg menar att nyckeln till barnens 
lek är att skapa en låtsasvärld. Han menar också att barns lek bidrar till att barnen 
kan stå ut med önskningar som inte uppfylls och väntan på något de längtar efter. 
Leken bidrar alltså till att barn utvecklar sitt tålamod. 

Magnusson (2007) och även Niss och Söderström (1996) skriver båda om att barn 
och lek är något som vuxna oftast förknippar ihop med varandra. När vuxna tänker 
på barn ser de ofta det lekande barnet framför sig. Niss och Söderström (1996) 
beskriver att barnen kommer till förskolan och har oftast redan då en väldigt bra 
grund kring lek hemifrån. Ordet lek i sig är ett stort begrepp menar Magnusson 
(2007) som beskriver att den kan innehålla allt från rollekar, regellekar, barns egna 
eller gemensamma, spontana påhittade lekar såsom pirater, restaurang, bygga kojor 
med mera. Hon menar att vad barnen än leker så är det oftast en positiv upplevelse i 
barnens vardag.  

Öhman (2007 ) beskriver att i en studie som gjorts har det visat sig att barnen själva 
ser skillnaden mellan fri och styrd lek. Barnen menade att den fria leken var när de 
själva fick bestämma och den styrda leken var när de vuxna bestämde. 

2.1.5 Lekens betydelse för barns utveckling 

Enligt Lillemyr (2013) är leken en viktig del för barn, eftersom barnen bedriver större 
delen av sin tid till leken. Lillemyr menar också att leken är speciellt viktig eftersom 
den har en avsevärd betydelse för barns utveckling och socialisation. Han menar att 
leken stimulerar barnets alla olika sidor av dess utveckling och är där med en 
betydelsefull del av barnets lärande. Lillemyr (2002) beskriver att leken är 
lustbetonad och oftast lockande. Han menar på att barnen leker för att det är roligt 
att leka och att barnen undermedvetet utvecklar sitt lärande och sin socialitet med 
andra barn. Lillemyr (2013) lyfter fram att ett av de nyare synsätten på barns samspel 
med andra människor är att ta hänsyn till barnens lek och lärande, men även 
omsorgen. Niss och Söderström (1996) skriver även om att leken på förskolan under 
den senaste tiden fått mycket större utrymme än vad det hade tidigare, och att vuxna 
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och pedagoger diskuterar mer kring barnens lek, lärande och utveckling utifrån det. 
Lillemyr (2002) lyfter även att genom leken blir barnen motiverade och engagerade i 
verksamheten och är därmed en väsentlig del för barnets lärande och utveckling. Han 
menar att barn lär genom att undersöka och experimentera men även genom 
upplevelser och olika slags aktiviteter. Även Lillemyr (2013) lyfter fram att leken i sig 
kan övergå till att bli en problemlösningsprocess. Därigenom får barnet möjlighet till 
att utforska både miljön men även sig själv och sina olika förmågor, intressen och 
behov. 

Lillemyr(2002) menar att motivation är en viktig del för lärandet, utan inre 
motivation blir det svårt för barnen att lära sig något. Inre motivation innebär att 
barnet är betydligt intresserad av aktiviteten och lär sig då som bäst. Motivationen 
handlar ofta om olika individers intressen och personligheter och det är därför viktigt 
att ta del av barnens erfarenheter och intressen och att uppmärksamma dessa. 
Lärandet ska ske i lika stor utsträckning via samspelet mellan vuxna och barn såväl 
som att barn lär av varandra. 
Även Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2003) lyfter fram detta och menar 
att genom leken utvecklar barnen sina känslor och medvetenhet för vilka rättigheter 
de har som delaktiga inom leken. Detta lyfter även Niss och Söderström (1996) som 
beskriver att barnen utvecklar sin sociala förmåga, där barnet lär sig hur man ska 
bete sig mot andra. De är också eniga med Pramling Samuelsson m.fl. om att barnen i 
leken skapar närhet till varandra där de kommer i kontakt med sina egna och andras 
känslor. 

Både Strandberg (2006) och Lillemyr (2013) lyfter fram att barnet utforskar och lär 
känna sig själv genom leken, och där igenom lyfter Lillemyr (2013) att barnet 
utvecklar sin tillit till sig själv och respekt till sig själv angående vilka utmaningar som 
barnet klarar av. Enligt Strandberg (2006) utvecklar barnet sin egen vilja och får 
välja och göra egna val där det är barnet som styr vad som händer och förhåller sig till 
regler de själv satt upp. Barnets vilja styr aktiviteten och aktiviteten styr inte barnet. 
Lindö (2009) beskriver att barn lär sig hantera verkligheten genom leken. En stor del 
av språk- och begreppsutvecklingen präglas också genom leken. Studier har visat att 
barns språkutveckling präglas av den symboliska leken. Ett exempel kan vara ”nu ska 
vi äta mat, visst?” Ordet visst visar att barnen vill lägga till något nytt i leken. Ett 
annat exempel kan vara ”jag kan vara din bebis”, barnet har då bekräftat vilken roll 
hen har i leken. Det är inte bara språket som utvecklas genom leken utan de flesta 
sinnena såsom syn, hörsel, känsel, lukt, balans och muskelsinne och även 
rumsuppfattning och tidsbegrepp. 

Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2003) menar på att barnen har ett 
samspel med varandra i leken vilket ger barnen möjlighet att ”kliva in” i olika 
lekvärldar. Niss och Söderström (1996) håller med om detta och menar också på att 
leken ligger till grund för senare sampel med andra individer vilket får leken att 
utvecklas och barnen kan skapa nya konsultationer av roller och tolkningar. 
Författarna utgår ifrån Vygotskji teori där de lyfter fram att barn som samarbetar 
utvecklar sitt kreativa tänkande och att barnen bygger vidare på idéer genom att de 
skapar sig nya kunskaper.  
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Vidare menar Lillemyr (2002) att leken fyller många funktioner för barnet. Genom 
leken lär barn känna sig själva och det finns inget särskilt mål. Knutsdotter Olofsson 
(1996) beskriver att barnen utvecklar sin skapandeförmåga genom leken. Ofta 
behöver barnen redskap för att leken ska fungera och det är då viktigt att som 
pedagog hjälpa till och göra/hämta dessa redskap. Behöver barnen exempelvis vingar 
att flyga med sätter de genast igång att klippa utan att säga ”det går inte”.  Strandberg 
(2006) menar också att redskap för leken är betydelsefullt för att barnen ska kunna 
fortsätta utvecklas i leken. Det blir mer konkret genom att barnet får tillgång till 
redskapen som finns med i leken. Exempelvis behöver inte en käpp vara en käpp utan 
kan även vara en häst för barnen. Barn kan ha svårt att bara tänka sig en häst utan 
kan behöva ett redskap som hjälpmedel som kan föreställa det de leker. Detta styrker 
även Vygotskij (1995) som beskriver att barns kreativa processer utvecklas tidigt och 
barnen då använder sig av redskap när de använder sig av sin fantasi och kreativitet.  

Sandberg och Vuorinen (2008) ser kritiskt på hur barnens lek förändrats över tid. De 
menar att många föräldrar upplever att barnen inte kan leka som man gjorde förr, 
utan att barnen idag behöver materiella redskap för att kunna fortsätta leka och 
utveckla sina lekar.  

Lillemyr (2002) menar att leken bidrar till utveckling i alla områden, både kognitivt 
och socialt. För barn med sociala och emotionella svårigheter har leken en stor 
betydelse för att barnet ska kunna utveckla förmågan att kommunicera med andra. 
Även förmågan att känna empati utvecklas i leken då barnen får möjligheten att 
”vara” någon annan och kan då förstå andra människors situationer. Han menar att 
leken är en inre drift och en förberedelse för vuxenlivet då barnen får en förståelse för 
sociala och emotionella problem som det senare kan ha nytta av.  

Enligt Knutsdotter Olofsson (1996) har leken också en stor betydelse för den 
motoriska utveckling då barnen klättrar, hoppar, går balansgång, springer med mera 
i leken. Detta lyfter även Niss och Söderström (1996) fram där de menar att barnens 
motorik ständigt utvecklas och tränas genom att barnen rör på sig och att barnen får 
möjligheten till att utveckla alla sina olika sinnen genom leken. 

2.1.6 Den ”fria” leken 

Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2003) nämner att Vygotskij menade på 
att den fria leken inte existerade då den styrs av kultur och samverkan mellan 
varandra, lekfulla och engagerade pedagoger, en god miljö och bra resurser. Han 
menade att dessa faktorer ofta brister i förskolan. Dessa faktorer är viktiga för att 
barnen ska få ett lustfyllt lärande via leken och komma vidare i sin utveckling. 
Strandberg (2006) påvisar också Vygotskiljs tankar kring den fria leken. Vygotskij 
menade att barnen ser leken som allvar men dock som något lustfyllt. 

Lillemyr (2002) påvisar att leken ofta har en viss ordning och många regler som ska 
följas. Han menar att barn har som mest roligt i den fria leken, där de själva får styra, 
bestämma vad leken ska handla om och sätta upp regler för sin lek. Han menar att 
lärande sker som bäst när barnen själva får bestämma vad de vill leka och att få 
möjligheten att kunna välja olika aktiviteter. Barnet har då möjlighet att göra det som 
just intresserar individen vilket då leder till ett lustfyllt lärande. Lillemyr (2013) 
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beskriver att en pedagog med goda erfarenheter kan delta i barnens fria lek om den 
vuxnas deltagande sker med respekt för barnets egen lek. 

2.1.7 Den styrda leken 

Lillemyr (2002) menar att i förskolan och skolan handlar det mycket om en variation 
av den fria och den styrda leken, i den fria leken är det barnen som styr och i den 
styrda är det de vuxna som styr och planerar. 

Lillemyr (2013) skriver att pedagoger på förskolor vet att den fria leken är en viktig 
del av barnens lärande. Ändå menar han på att leken inte blir prioriterad på schemat, 
utan istället lyfter han fram att tiden läggs mer på de traditionella 
lärandeaktiviteterna.  Knutsdotter Olofsson (1996) berättar om en förskola som 
tidigare hade problem med en stökig barngrupp. Ofta delade pedagogerna in barnen i 
mindre grupper så att alla barn skulle få möjlighet att ta plats och göra sig hörda. När 
de startade sitt lekprojekt var pedagogerna väldigt tveksamma till att våga släppa på 
gränserna och dessa ”stökiga” barn. Till slut bestämde de sig för att ge det en chans 
och till deras stora förvåning blev det bättre när barnen fick mer frihet och möjlighet 
att välja själva. Pedagogerna upplevde att ju mer frihet barnen fick desto mindre kaos 
blev det. I och med att det mesta var tillåtet och barnen själva kunde styra vad de ville 
göra blev barnen mer trygga och lugna. Pedagogerna gick alltså från den styrda leken 
och bjöd in till den fria leken. Pedagogerna berättar att det förut handlade väldigt 
mycket kring rutiner som de själva planerade och gjorde tillsammans med barnen. 
Nu utgår de från vad barnen vill göra, vad deras intresse ligger och bygger sedan 
vidare på det. De menar att det är roligt att alla dagar ser olika ut och att 
barngruppen blivit mer kreativa och att det är färre konflikter. 
 

Lindqvist (2002) lyfter fram att barn på förskolan som är mellan 3-4 år är så gott som 
medvetna om pedagogers sociala regler och därmed vågar barnen inte leka förbjudna 
lekar. De yngsta barnen på förskolan kan ofta känna en osäkerhet för vilka regler 
pedagoger har. Och detta menar författaren visar på pedagogens makt inom 
verksamheten och att de flesta aktiviteter planeras utifrån pedagogens normer och 
intressen. Med detta kan man se att pedagoger planerar in leken i dagsschemat och 
gör de svårt för barnen att tillämpa den fria leken. Författaren beskriver ett besök på 
en förskola där hon tydligt ser att vissa lekar uppmuntras medan andra lekar kan 
hållas tillbaka, såsom att springa inomhus eller klättra på möbler.  

2.1.8 Miljöns påverkan till barns lek 

Lillemyr (2013) menar att vuxna ska förhålla sig försiktigt till barnens lek eftersom 
att leken är dyrbar för barnen, och därmed bör vuxna ta leken på allvar när man 
organiserar för lärandemiljö som erbjuder många möjligheter till lek. Bjervås (2003) 
beskriver att miljön utformas beroende på vilken barnsyn man som pedagog har. Har 
vi pedagoger en barnsyn där vi ser barnen som kompetenta och att de klarar av att 
använda olika typer av material, placeras det långt ner så barnen själva har möjlighet 
till att vara kompetenta att använda materialet. Om pedagoger inte har någon tilltro 
till barnens kompetens hamnar färger och penslar högre upp på hyllorna och barnen 
måste komma och fråga om det skulle vilja måla med det. Författaren beskriver även 
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att det inte finns någon färdig mall för hur den pedagogiska miljön ska vara eller se ut 
utan lyfter fram att pedagoger måste hela tiden måste utgå ifrån barngruppen och 
varje barn för att kunna utforma en så bra miljö som möjligt. Hon påpekar även att 
den pedagogiska miljön bör vara under ständig förändring tillsammans med barnen 
för att den ska stödja och utveckla barnens kompetens. Niss och Söderström (1996) 
lyfter fram att en av det viktigaste delarna för att utveckla och stimulera barnens olika 
sinnen är just genom miljön eftersom den påverkar mer än man tror. De menar på att 
det ska vara färger och mönster för att skapa en harmonisk stämning och att det ska 
vara ordning och reda på saker och ting, så det inte är rörigt. Det bidrar till att 
barnens fantasi stimuleras och om barnens egna bilder är på väggarna i barnens egen 
höjd skapar de lust till att fortsätta vara kreativa och fantasifulla. 
Brodin och Lindstrand (2008) lyfter att inom en lekmiljö ska barnen kunna utforska 
alla sina olika sinnen såsom syn, hörsel, känsel och lukt för att barnen ska få en 
stimulans av sin fantasi och kreativitet. Sandberg och Vuorinen (2003) lyfter fram att 
barn leker överallt och inte bara på specifika platser som exempelvis en lekpark. Barn 
använder sin fantasi och kan leka på en sten, kulle eller annan plats som tilltalar till 
många olika lekaktiviteter. Bjervås (2003) menar att genom att skapa en bra lekmiljö  
kommer det att stödja barnens samlärande på så sätt att barnen får ta del av 
varandras olika kompetenser och erfarenheter. 

2.1.9 Vuxnas deltagande i barns lek 

Ärlemalm- Hagsér(2008) lyfter att leken ändrats genom tiderna. Förr var leken barns 
fria aktivitet där de vuxna inte skulle medverka och avbryta medan leken idag ofta 
används som ett pedagogiskt syfte där de vuxna ska stödja och delta i barns lek. 
Däremot lyfter både Lindqvist (2002) och Lillemyr (2013) fram att barnen ibland har 
ett stort intresse av att pedagogen är med som lekkamrat, då barnen känner av att när 
den vuxne kliver in och gestaltar en roll och är med i leken, då behöver inte barnen 
oroa sig för pedagogens regler. Lillemyr (2013) lyfter dock att en pedagog som går in i 
barnens lek måste tänka igenom sitt eget deltagande i leken för att kunna skapa 
pedagogiska mål, och även att pedagogen måste gå in i leken varoch eftersom hen 
kliver in i barnets värld. Därmed ska pedagogen visa respekt och hänsyn till både 
barnet och leken. Men Lillemyr poängterar även att leken i sig är ett mål för barnet. 
Med det menas att leken i sig har ett värde. Han menar på att barnen mer än gärna 
samarbetar med alla vuxna för att få känslan av att pedagogerna inte kräver ständig 
disciplin och för att pedagogen inte ska vara svår och bestämd. 

Knutsdotter Olofsson (1996) menar att det är viktigt att finnas till hands som en 
stöttepelare i barnens lek. De vuxna ska finnas där för att hjälpa barnen till 
gemensam lek eller lösa problem som uppstår för att sedan dra sig undan och låta 
barn leka självständigt. Vi vuxna ska inte stå i centrum och leda leken, det gör barnen 
själva. Ibland blir leken avbruten då ett nytt barn vill vara med och det är då viktigt 
att man hjälper barnen att komma tillbaka i leken för att sedan dra sig undan igen. 
Lillemyr (2002) delar Knutsdotter Olofssons tankar kring vuxenrollen i barns lek. 
Han menar att de vuxna ska bidra till att barnen själva etablerar kontakt och 
relationer till andra. Han beskriver också att det är viktigt att som vuxen hjälpa till 
om något barn har svårt att ”komma in” i leken och svårt att hitta vänner. Lillemyr 
(2002) menar att det är viktigt att den vuxne har kunskap kring barns lek och 
betydelsen av leken för barns utveckling och lärande. När den vuxne går in i leken 
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kommer dennes grundsyn och förhållningssätt till leken tydligt visas. Har den vuxne 
ett auktoritärt förhållningsätt är det lätt att hen dominerar och tar över leken och då 
blir barnens roll betydligt mindre än när de lekte ensamma.  

Även Niss och Söderström (2006) håller med om att den vuxne är viktig i barnens 
lek. Vuxna behövs för att stimulera och bjuda in till lek. Om pedagogen leker med ett 
barn kommer nästan alltid flera barn och vill vara med. Små barn klarar ibland inte 
av att fortsätta leken helt själva utan behöver stöd från en vuxen för att komma 
vidare. Författarna delar även Knutsdotter Olofssons (1996) åsikt kring att konflikter 
ofta uppstår och att det då är viktigt att som vuxen hjälpa till att lösa konflikten för 
att barnen ska komma vidare i leken. När den vuxne är delaktig i barnens lek skapas 
en trygghet för barnen som vidare förmedlar leken som en trygg aktivitet. Det krävs 
dock att pedagogen är medveten om sitt förhållningssätt kring leken och att hen inte 
stör leken om det inte behövs. Pedagogen kan också vara viktigt så att det inte blir för 
många barn i samma lek då den ofta avbryts, eller att inbjuda de yngre barnen till en 
annan lek för att förhindra att det förstör de andras lek. Genom att pedagogerna är 
uppmärksamma på detta och avleder så förhindras många konflikter mellan barnen. I 
läroplanen för förskolan Lpfö 98/10 (Utbildningsdepartementet, 2010) står det att 
arbetslaget ska stimulera barns samspel med varandra och hjälpa till att lösa olika 
konflikter som uppstår barnen emellan. Det står även att arbetslaget ska hjälpa 
barnen att kompromissa och respektera varandra. 

Ärlemalm- Hagsér (2008) delar Niss och Söderströms (1996) uppfattning kring att 
den vuxne är viktigt i situationer där konflikter uppstår. Hon menar att barn får öva 
många av sina kompetenser genom leken men att leken också kan handla om makt 
och olika hierarkier. Lillemyr (2002) menar att den vuxne ska bidra till att ge barnen 
kunskap om lika situationer där socialt samspel inträffar vilket leken handlar mycket 
om. 

Niss och Söderström (2006) menar att många tror att låtsaslek är något de äldsta 
barnen gör på förskolan, men även de yngsta barnen leker olika typer av låtsaslekar. 
Som med all lek behövs den vuxne för att hjälpa barnen att leka låtsaslekar, 
exempelvis när barnet matar en docka kan man som vuxen smacka och säga ”mums, 
gott gott”. Det dröjer inte lång tid innan barnet gör samma sak. Lekfulla vuxna är de 
bästa modellerna för barn. Lillemyr(2002) beskriver en situation när en pedagog 
sitter och läser en saga för barnen och några av barnen säger ”åh den där katten vill 
jag ha”, ”jag med” säger ett annat barn. Pedagogen säger då, ”här, ta dom då” och 
delar ut varsin katt i barnens händer, hen låtsades alltså att hon gav dem katter. 
Barnen började leka direkt och kastade upp katterna i luften, ända upp till molnen. 
Författaren menar att barn inte alltid behöver föremål för att leka utan att barnen kan 
komma otroligt långt genom endast sin fantasi. Författaren tror att genom att leka 
med de allra minsta lär det sig leka i grupp betydligt fortare. 

Lillemyr(2002) menar att många pedagoger ofta har svårt att leka och ber om råd om 
hur man ska göra. Han menar att det inte är lätt att bara ge tips på hur man ska 
kunna leka med barnen utan att det krävs tid och övning för att lyckas att komma in i 
det förhållningssättet. Att leka är en konst och det krävs övning även för vuxna. 
Författaren tar också upp en förskola som ändrat sina rutiner då alla deras aktiviteter 
planerades av personalen själva, men nu är barnen med och bestämmer. 
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Pedagogerna menar att det inte blir samma engagemang hos barnen när personalen 
bestämmer aktiviteterna. Nu utgår personalen från barnens initiativ och ger 
möjlighet till att barnen får välja på olika aktiviteter så att något passar alla barn. 

De menar även att det är viktigt att som vuxen och pedagog fånga situationer som 
barnet intresserar sig för, detta kan exempelvis vara i leken. Det är viktigt att finnas 
där för att barnet ska känna trygghet och våga prova nya utmaningar. Ett exempel 
kan vara vikten av att vara närvarande vid rutschkanan för att barnet sedan ska våga 
gå upp för trapporna igen och åka ner. Även Lillemyr (2002) beskriver att det är av 
stor vikt att den vuxne ska stödja barnet för att de själva ska kunna klara av sina 
utmaningar och att det är viktigt att stötta deras självständighet. 
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3. Metod 

Vi valde att använda oss av intervjuer och observationer som datainsamlingsmetod. 
Detta för att först se hur pedagogers tankar och förhållningssätt såg ut kring leken 
och sedan observera för att se hur pedagogerna praktiskt tillämpade det som sagts i 
verksamheten. 

3.1 Datainsamlingsmetod 

Vi valde att använda oss av en kvalitativ metod. Med det menar Denscombe (2009) 
att intervjuer med öppna frågor bör finnas med. Både Denscombe (2009) och 
Bjørndahl (2005) menar att den kvalitativa metoden har 4 grundpelare som tar upp 
olika principer av kvalitativa metoder som har olika möjligheter och begräsningar 
gentemot kvantitativa metoder. 

Kvalitativa undersökningsprofiler har till sin fördel en större inblick och möjlighet 
att utforska sociala processer och olika sammanhang medan en kvantitativ 
undersökning ser på ett mer generellt sätt, exempelvis via antal och procentdelar av 
vad människor tycker. 

En kvalitativ ansats är relativt ostrukturerad och mer flexibel än en kvantitativ. I 
den kvalitativa ansatsen får man en mer detaljerad bild av det som studeras. Det 
menar Denscombe (2009) eftersom man då har större möjlighet till att göra 
förändringar i hela sin uppläggning. Det är då ett mer flexibelt arbetssätt för att 
kunna individualisera varje enskild intervju. Författaren menar då att en kvantitativ 
studie är mer styrd och strukturerad och har inte alls samma flexibilitet. Författaren 
tar upp att genom att man använder sig av ett kvalitativt tillvägagångssätt får man 
bättre och djupare förståelse kring studiens kärna.  

Den tredje grundpelaren är datainsamlingsprocess där respondenten får mer 
utrymme för egna tolkningar och kunna ge uttryck för sin förståelse och därmed ökar 
hens frihet till att svara.  

Den fjärde och sista är tolkningar, där den kvalitativa metoden ger goda 
förutsättningar för egna tolkningar, dessvärre finns det nackdelar med att det är så 
fritt och flexibelt eftersom man kan få olika resultat av intervjuerna. 

Vi har använt oss av vuxenintervjuer och observationer. Vid observationerna såg vi på 
barns fria respektive styrda lek och att vi kommer att undersöka pedagogernas 
förhållningssätt till barns lek och lärande. Vi har intervjuat 10 förskollärare i olika 
åldrar för att se om det finns skillnader i deras förhållningssätt beroende på ålder och 
erfarenheter. Vi valde att spela in intervjuerna för att inte missa något viktigt som 
sagts och sedan kunna gå tillbaka och reflektera över vad som sades i samtalen. Vi 
valde att pedagogerna fick bestämma själv om de ville intervjuas en och en eller i 
grupp. Några ville intervjuas enskilt medan andra ville vara i grupp och en av 
deltagarna ville inte bli inspelad.  
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3.1.1 Intervjuer 

 

Inför intervjuerna bestämde vi oss för att skicka ut frågeformulären någon vecka 
innan till de utvalda pedagogerna, för att respondenterna skulle hinna få tid på sig att 
läsa igenom frågorna och kunna besvara dem så pass bra som möjligt. Det kan dock 
vara en nackdel att låta pedagogerna förbereda sig och planera svaren i förväg då 
svaren inte alltid blir realistiska. 

Intervjufrågorna som vi valde har vi formulerat på ett öppet sätt för att 
respondenterna ska ha möjlighet till att delge sina erfarenheter och kunskaper. Och 
för att vi tydligare ska se om det är några skillnader eller likheter. Både Bjørndal 
(2005) och Denscombe (2009) beskriver att det finns många fördelar till att 
kombinera olika metoder. Bjørndal menar att om vi får fram data i de olika 
metoderna är det större trovärdighet i resultatet. Och att författaren skriver att 
tilliten till studien stärks och hela studien får en bättre helhetssyn på det studerade. 
Likaså skriver Denscombe(2009) att man får en större och en mer konkret bild inom 
området som man studerat, och att olika metoder kan komplettera varandra till ett 
bättre slutresultat. Vi hoppades på en bättre intervju om respondenterna hade fått 
tagit del av frågorna och kunde då känna sig lite mer trygga i att bli intervjuade.  

Vid intervjuerna använde vi oss av bandspelare, det valde vi medvetet för att inte 
missa något som respondenterna sa. Bjørndal (2005) lyfter att det finns två fördelar 
med att banda in intervjun som man genomför. Det första är att allt finns kvar. Vårt 
minne kan inte komma ihåg allt och då är det lätt att någon viktig information 
bortkommer under intervjun. Genom att man då bandar samtalet så finns det kvar 
och man kan lyssna på det flera gånger. Den andra fördelen med att banda in 
intervjun är att man kan lyssna flera gånger och då upptäcka nya och fler intressanta 
aspekter. Författaren menar då att man lägger fokus på olika delar i samtalet och 
därmed menar han på att man skapar sig en djupare förståelse för vad respondenten 
säger. 

Vi ville att pedagogerna själva skulle få välja om de ville intervjuas i grupp eller 
enskilt för att pedagogen skulle känna sig så trygg som möjligt. Vi valde att sitta i ett 
rum där vi inte kunde bli avbrutna. Vi hade strukturerade frågor, det vill säga att 
frågorna kom i en bestämd ordning för att sedan ställa följdfrågor om det behövdes. 
Vi valde att intervjua de som jobbat inom förskolan länge och de som var relativt nya 
för att se om det var någon skillnad i deras förhållningssätt. 

3.1.2 Observationer 

Vi valde att observera två dagar var på tre olika förskolor i olika städer. När vi gjorde 
observationerna var vi noga med att inte störa varken barn eller pedagoger utan höll 
oss i bakgrunden. Bjørndahl (2005) menar att nackdelen med observationer kan vara 
att den person som observerar endast fokuserar på det positiva eller det som är 
intressant för stunden och missar det som är negativt och det som man egentligen vill 
observera, därför hade vi på vårt syfte och våra forskningsfrågor nedskrivna och med 
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oss när vi observerade. Vi valde att observera i olika städer och heldagar för att se om 
det fanns några skillnader beroende på kommun och för att inte missa något och se 
hur hela dagarna strukturerades. Vi hade bestämt i förväg att vi inte skulle ”delta” i 
verksamheten utan endast observera dessa dagar. Denscombe (2009) menar att 
observationer ger möjlighet till att kritiskt granska det som i detta fall pedagogerna 
säger och hur de tillämpar detta i praktiken.  

3.2 Urval 

Vi valde att göra våra intervjuer i två olika städer på tre olika förskolor, med 
pedagoger som vi varit i kontakt med förut eftersom det skapar en trygghet för både 
oss och för pedagogerna. Två olika städer valde vi för att se om det är någon skillnad 
på olika pedagogers förhållningssätt beroende på olika förskolor. Vi ville även se om 
deras syn på leken varierade och om det är en generell skillnad i olika 
kommuner/städer. Pedagogerna som vi intervjuade arbetade alla inom förskolan 
med barn från 1-5år. Vi genomförde 8 intervjuer med pedagogerna som alla var 
kvinnor i åldern 25-60 år. Vi valde att ha intervjufrågor med öppna frågor och det 
beskriver Bjørndal (2005) är ett bra tillvägagångssätt eftersom svaren som vi får vid 
intervjun kan vara något liknade och därmed blir det enklare för oss att jämföra de 
olika svaren som vi får.  

3.3 Databearbetning  

När vi fått alla intervjusvar och inspelningar satte vi oss tillsammans och 
transkriberade allt genom att gå igenom fråga för fråga. Genom att vi hade möjlighet 
att lyssna flera gånger på inspelningarna och diskutera svaren fick vi en större inblick 
och kunde jämföra likheter och skillnader med vad som sades. Vi markerade med 
olika färger i texten på skillnader och likheter för att lättare kunde diskutera detta och 
reflektera kring kopplingar till tidigare forskning och litteratur. Vi kunde också gå 
tillbaka och upptäcka nya saker som vi tidigare missat. Vi kunde koppla svaren till 
vad som sades i litteraturen vi använt i studien. Exempelvis hur leken bidrar till både 
utveckling och lärande och att dessa begrepp är sammansvetsade. (Lillemyr 2013) 

Stukat (2005) menar att svaren delas in i likheter och skillnader och olika citat från 
de intervjuade ger en mer konkret bild av resultatet vilket även gjorde att vi lättare 
kunde koppla detta till litteraturen. Vi valde att dela upp råmaterialet i kategorier 
utifrån våra forskningsfrågor. Vi gjorde detta med hjälp av färgkodning. Vi valde att 
dela in materielat i kategorier för att lättare ”hålla oss” till ämnet och finna svar på 
våra forskningsfrågor, vilket senare hjälpte oss att finna lämpliga rubriker till vårt 
resultat. 

3.4  Etiska ställningstaganden 

Vi tog hänsyn till de forskningsetiska principerna som Vetenskapsrådet (2010) ger 
uttryck för. Vi skickade först ut ett missivbrev där pedagogerna blev upplysta om att 
det var en frivillig studie, och vad och på vilka villkor som intervjun och 
observationerna skulle ske. De blev även informerade om att respondenten hade 
möjlighet att välja hur länge och på vilka villkor det skulle ske, och avbryta när som 
helst utan att resultatet skulle bli negativt. Deltagarens svar ska inte kunna 
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identifieras av utomstående och intervjuaren har tystnadsplikt. Respondentens svar 
får endast användas i vetenskapligt syfte. 

Vetenskapsrådet lägger stor vikt vid individskyddskravet som är ett grundläggande 
skydd för personen som deltar. Individskyddskravet delas oftast upp i fyra olika krav, 
såsom informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitet och nyttjandekravet. 

Det första är informationskravet där respondenten får information om vilka villkor 
som det innebär att delta och att respondenten får underrättelse om att det är en 
frivillig studie och hen kan avbryta sin medverkan när som helst. Vi började med att 
skicka ut ett missivbrev där pedagogerna fick information kring vad och på vilka 
villkor våra intervjuer skulle ske.  

Det andra kravet är samtyckeskravet som innebär att respondenten ställer upp på att 
bli intervjuad. Respondenten har rätt att bestämma hur länge och på vilka villkor som 
hen vill delta i. Respondenten kan avbryta sitt deltagande utan att efterverkan blir 
negativ. Det står tydligt i missivbrevet att medverkan är frivillig och att deltagaren 
bestämmer på vilka villkor hon vill delta och att villkoren inte påverkar slutresultatet. 
Detta tog vi även upp innan intervjun för att påminna deltagaren om sina rättigheter. 

Det tredje kravet är konfidentailitet och det betyder att deltagarens uppgifter och svar 
ska inte kunna identifieras av utomstående personer.  Vi berättade innan 
intervjuerna att svaren som ges är konfidentiella och det kommer inte framgå vem 
som sagt vad. 

Den fjärde och sista är nyttjandekravet som innebär att respondentens uppgifter och 
det insamlade materialet inte får användas i syften som inte är vetenskapliga. Vi 
uttryckte tydligt att dessa intervjuer endast är i utbildningssyfte till vårt slutliga 
examensarbete. 

En av våra pedagoger ville inte att vi skulle banda intervjun då detta kändes 
stressande och obehagligt för hen vilket vi självklart respekterade. 

3.5 Metodsammanfattning 

Vi bestämde tidigt innan arbetets början att vi skulle ha en kvalitativ metod eftersom 
vi anser att vi då får tillgång till en större och bredare förståelse för hur pedagoger 
förhåller sig i verksamheten kring barns fria och styrda lek och deras utveckling och 
lärande. Vi ville även få en djupare inblick i hur pedagogernas förhållningssätt såg ut 
och beslöt oss då att intervjua pedagogerna med öppna frågor. Vi valde att både 
intervjua enskilt och i grupp då det finns för- och nackdelar med båda. Det kan bli ett 
mer givande samtal om pedagogerna får diskutera med varandra men det kan vara en 
nackdelar om det påverkar varandra för mycket. Genom att vi valde pedagoger som 
arbetar inom förskolan med de yngsta barnen var vårt urval ganska lätt att besluta. Vi 
ville ha en blandning av erfarenheter och valde därför pedagoger i olika åldrar och 
som jobbat olika lång tid på förskolan. Observationerna gjorde vi under hela tiden 
när vi var på verksamheten, för att tydligt se kopplingen mellan de som sades på 
intervjuerna med hur det såg ut i praktiken. Efter att vi gjort alla intervjuer och även 
observerat pedagogerna i deras arbete gick vi igenom och lyssnade på alla intervjuer 
tillsammans för att vi även skulle kunna få ut så mycket som möjligt av svaren vi fått. 
Vi kunde tolka samma inspelning på olika sätt och det gav oss mer förståelse från 
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olika perspektiv. Dock uppstod det situationer där pedagogerna inte gav samtycke till 
att bli inspelade vid intervjun. Eftersom vi följt vetenskapsrådet accepterade vi 
givetvis detta och istället förde vi intervjun genom att skriva ned svaren.  
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4. Resultat 

Vi valde att intervjua olika pedagoger och även observera verksamheten för att se om 
pedagogernas intervjuer kunde kopplas till hur de såg ut i verksamheten. När vi 
sammanställde vårt resultat utgick vi ifrån våra forskningsfrågor med stöd från 
intervjufrågorna. 

4.1 Observationer 

I observationerna fann vi det som att den styrda leken hade en stor del i 
verksamheten och att den fria leken ofta blev avbruten av olika anledningar. Detta 
har vi tidigare i vår utbildning lagt märke till och vi ville därför få en bättre bild av 
detta. I observationerna kunde vi båda se att det fanns en mängd olika regler som 
barnen måste förhålla sig till, exempelvis att bilarna endast får vara i ”bilrummet” 
och att leksaksmaten ska hållas i ett speciellt rum. Lämnar barnen rummet med dessa 
material blev deras lek avbruten direkt. Ett exempel på detta är att tre barn står och 
lagar mat vid spisen. De är väldigt koncentrerade och samspelar bra med varandra, 
de bestämmer sig sedan för att gå på restaurang. De lämnar maten vid spisen medan 
de går ut i lekhallen och lägger ut en filt på golvet och går sedan för att hämta maten. 
De skulle alltså ha ”picknick” på filten med maten. Redan när de lämnar rummet där 
maten ska vara kommer en pedagog och säger ”Ni vet att maten ska vara här inne och 
ingen annanstans” och visar barnen in i ”matrummet” igen. När de sedan gör ett nytt 
försök att gå ut till filten tar pedagogen maten av barnen och säger att de får sätta sig 
och läsa en bok i stället. Detta tolkar vi som att den fria leken blir avbruten på grund 
av regler för att sedan styras in i den styrda leken som den vuxne bestämt.  

4.2 Intervjuer 

Vi kunde tydligt koppla intervjuerna till den litteraturen vi läst och vi kunde se att 
pedagogerna hade en bred teoretisk kunskap kring vad leken betyder för barns 
utveckling och lärande. Vi kunde även se att pedagogerna var väl medvetna om att 
deras deltagande i barnens lek var viktigt och främjade deras utveckling. De beskrev 
många olika färdigheter och förmågor som utvecklas i den fria leken och det menade 
på att verksamheten till största del bestod av den fria leken och inte den styrda vilket 
vi i observationerna uppfattade motsatsen av. 

4.3 Pedagogers tolkning av begreppet fri och styrd lek 

Genom våra intervjuer kunde vi tydligt se att majoriteten anser att fri lek är den lek 
som barnen själva bestämmer över och där barnen får möjlighet till att vara kreativa 
och använda sig av sin fantasi. Somliga av de intervjuade menade på att den fria leken 
är fri från vuxna och regler och barnen har en frizon där de kan leka ut sina fantasier 
och erfarenheter och att få sina vardagserfarenheter bearbetade genom leken. Medan 
andra som vi intervjuade ansåg att pedagogerna fanns med som inspirationskällor till 
barnens fria lek och att de vuxna kan vara med och bygga vidare på barnens egna 
erfarenheter och intressen. En av de intervjuade lyfte även fram att genom att finnas 
med som stöd i den fria leken kan pedagoger främja barnens språkutveckling genom 
att sätta ord på det som barnet gör och de materiella tingen. Pedagogerna menar även 
på att barnens samspel stärks.  
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Att barnen själva får bestämma vad och vart de ska leka 

I vår undersökning framkommer det att styrd lek är den lek som vi vuxna har 
planerat och som ofta har ett syfte. Allt styrs av de vuxnas regler och planering. En av 
de intervjuade menar på att den vuxne gör det möjligt att turtagning sker i leken. 
Pedagogerna är överens om att styrd lek sker på en bestämd plats i miljön och leken 
är därmed förutbestämd. En pedagog lyfter att ett exempel där styrd lek är 
dominerande är när pedagogerna har förutbestämt ett tema som barngruppen ska 
arbeta med. Därigenom kan pedagogerna ge barnen olika uppdrag som det ska utföra 
eller lösa. 

Där en vuxen är med och berättar hur och var leken ska vara. 

 

4.4 Pedagogers delaktighet i barns lek 

Under frågan kring om pedagogerna deltog i barnens lek såg vi att det framkom olika 
svar från de deltagande. En intervjuad pedagog tycker att barnen ibland behöver leka 
fritt utan en vuxens deltagande. Detta för att barnen ska få använda sin egen fantasi 
och lösa konflikter som uppstår.  

Både och. Jag kan hjälpa till att utforska och utmana deras lärande samtidigt som de kan 
utmana mitt eget tänkande. Men ibland behöver barnen leka utan vuxen.  

En annan pedagog menar att en vuxen ska finnas i närheten som en trygghet men att 
barnen också ska få möjlighet till att pröva på så mycket som möjligt själva. Som 
vuxen ska man finnas där som stöd men inte styra för mycket. Vi vuxna kan visa och 
lära barnen turtagning och samspel med varandra. Pedagogerna framhåller att 
genom att vi vuxna är positiva förebilder stärks barnens självkänsla genom att vi 
vuxna är medforskande och stödjande i barnens lärande och utveckling. Genom att 
pedagogerna är lyhörda för barnen idéer och tankar kan pedagoger ge respons och 
vägleda de genom förskolans läroplan och utifrån det skapa en lustfylld atmosfär. 
Även att få kunskap om barnens tankar och idéer för att kunna ge barnen mer 
inspiration och nya utmaningar till barnens fortsatta lärande och utveckling. 

 

4.5 Hur ofta deltar pedagogerna i barnens lek 

Majoriteten av de intervjuade menar att de vill vara med mer i leken men att 
tidsbristen är ett problem och att det är för stora barngrupper i förskolan. En av 
pedagogerna beskriver att de alltid är med i leken men som åskådare vid sidan av och 
inte som deltagare i leken. Pedagogen menar att de inte är aktiva i leken men finns 
där som stöttning ifall barnen behöver stöd. En annan pedagog menar att de inväntar 
inbjudan från barnen. Hon menar också att det är viktigt att man är medforskare och 
att man låter barnen styra den vuxnes roll och att hon endast hjälper till vid behov. 
De flesta pedagoger är dock överens om att tiden saknas för att delta i barnens lek, för 
stora barngrupper och bristande resurser till att sätta in vikarier. De menar att det 
försöker vara med så mycket så möjligt när tiden finns och att de ibland tar egna 
initiativ och startar upp en ny lek, pusslar, spelar spel med mera. 



21 
 

 
 

Inte tillräckligt ofta på grund av tidsbrist och för stora barngrupper. 

 

4.6 Avbryter pedagoger barns lek och i sådana fall hur då? 

Alla pedagoger svarar likadant på denna fråga. De menar att när leken behöver 
avbrytas säger dem till barnen en stund innan så att de själva får tid att avsluta leken. 

4.7 Pedagogers syn på hur lek främjar barns utveckling och lärande 

Genom våra intervjuer ser vi tydligt att alla pedagoger lyfter fram att leken är otroligt 
viktig aktivitet för barns lärande och utveckling. De menar att leken främjar barnens 
språk, kreativiteten ökar, barnen lär sig ansvarstagande och konflikthantering. 
Barnen lär sig samspela med kamrater och att barnens sociala samspel utvecklas 
genom att det får samarbeta tillsammans. Pedagogerna anser att barnen lär sig 
turtagning och att barnen får empati för varandra genom att de visar varandra 
respekt och hänsyn. Barnen får möjlighet till att prova och utforska olika miljöer och 
material och att barnen får utmaningar och problem att lösa på egen hand. Leken 
utvecklar också barnens eget fantasitänkande och får även bearbeta egna upplevelser 
och erfarenheter. Pedagogerna är överens om att barnens självkänsla stärks vilket 
även gör att barnen får mod till att pröva nya saker. 

Lärande och utveckling gynnas när barnen får upprepa och härma det som de varit med om. Det 
ger också en större trygghet till att söka nya utmaningar. 

 

4.8 Sammanfattning 

Genom att först ha observerat leken på förskolan och pedagogers förhållningssätt till 
detta kunde vi se en stor skillnad mot hur de faktiskt såg ut i förskolan med vad 
pedagogerna svarade på frågorna. Vi uppfattade att den styrda leken styrde 
verksamheten och att den fria leken fanns men ständigt blev avbruten. Pedagogerna 
menade dock i intervjuerna att den fria leken hade den stora rollen i verksamheten 
och att de sällan avbröt den. 

I intervjuerna framkom många snarlika svar från de olika pedagogerna. Ingen av 
pedagogerna poängterade att den fria leken inte fanns utan istället att de fria leken 
låg till störst del i verksamheten. De tolkade begreppet fri lek som den lek vuxna inte 
deltar i och barnen själva får bestämma var och vart leken ska vara. En av pedagogen 
menade dock att den fria leken förblir fri om den vuxne deltar på barnens villkor. När 
vi kom till begreppet styrd lek tyckte de flesta att det är den lek som de vuxna styr och 
har planerat, den har ofta ett syfte. Den styrda leken menade pedagogerna inte var en 
stor del av verksamheten på förskolan. När vi sedan ställde frågan ”Om, och hur ofta 
deltar du i barnens lek?” så fick vi olika svar. En av deltagarna menade att hon bara 
deltog när barnen bjöd in till leken medan en annan deltagare beskrev att hon var 
delaktig så mycket som möjligt. En annan menade att barnen behöver få leka utan de 
vuxnas delaktighet då de övar sina färdigheter med sociala kontakt och 
konflikthantering. En av deltagarna beskrev att hon sällan var med i leken på grund 
av tids och personalbrist. 
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I frågan kring hur och om leken främjar barns lärande och utveckling är alla 
pedagoger eniga. De menar att leken är otroligt viktig för barns utveckling och 
lärande. De lär sig en mängd olika egenskaper som de sedan har nytta av resten av 
livet. Några av egenskaperna barn utvecklar i leken är turtagning, konflikthantering, 
social kontakt, att respektera varandra och känna empati för andra människor, 
möjlighet till att använda sin fantasi och spela en ny ”roll”, bearbeta tidigare 
upplevelser och erfarenheter med mera.  

Den sista frågan som handlade om hur pedagogerna avbröt barnens lek när de 
behövdes var de eniga om att det berättar för barnen en stund innan de måste avbryta 
så att barnen själva får möjlighet att avsluta leken. Detta såg vi motsatsen av i våra 
observationer. 
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5. Diskussion och analys 

5.1  Metoddiskussion 

När vi letade efter deltagare till vår undersökning svarade de flesta pedagoger ja till 
att bli intervjuade och observerade men i efterhand märkte vi att tidsbristen på 
förskolorna gjorde det svårt att få tiden till att gå undan och göra intervjuerna. En del 
av pedagogerna verkade nervösa och en ville inte bli inspelad. För att pedagogerna 
skulle känna sig mer trygga valde vi att upplysa pedagogerna ännu en gång om att de 
själva fick välja hur det skulle bli intervjuade, med eller utan bandspelare, i grupp 
eller enskilt.  

Genom att vi skickat ut intervjufrågorna i förväg hade pedagogerna förberett sina 
svar vilket vi märkte i intervjuerna då svaren blev väldigt utförliga. Vi tyckte att detta 
var till vår fördel då vi fick ut mycket av intervjuerna. Vi valde att ställa frågorna i en 
strukturerad form, det vill säga att frågorna kom i en bestämt ordning. Sedan valde vi 
att ställa följdfrågor utifall det behövdes. Det tog lång tid att transkribera 
intervjuerna då vi inte ville missa något och gick igenom ord för ord. Vi tyckte i 
efterhand att det blev ett bättre och mer givande resultat i intervjuerna med de 
informanter som intervjuades i grupp då bättre diskussion uppkom.  

Vi valde att observera två hela dagar på tre olika förskolor för att hinna se så mycket 
så möjligt. Vi hade bestämt att endast observera och inte ”delta” i verksamheten då 
vårt syfte var att endast undersöka och inte bedöma. I början av observationerna 
upplevde vi att barnen blev nyfikna kring vad vi gjorde men efter en stund glömde de 
bort att vi var där. Därför tror vi att det var till en fördel att observera under en längre 
tid då vi fick möjlighet att se hur verksamheten fungerade i vanliga fall.  

I efterhand upplever vi att det var väldigt givande att utföra intervjuer och 
observationer då vi kunde se pedagogernas teoretiska kunskaper kring ämnet och 
sedan få en inblick i hur detta såg ut rent praktiskt i verksamheten. 

5.2  Resultatanalys och -diskussion 

I vår utbildning har vi från vår första kurs fått kunskap kring hur viktig leken är för 
barns lärande och utveckling och att pedagogers förhållningssätt till leken har stor 
betydelse för hur barnen utvecklas. Vi har bearbetat mycket litteratur som har olika 
teorier kring den styrda och fria leken och vi valde därför att fördjupa oss i detta. Vad 
säger egentligen litteraturen om fri kontra styrd lek? Och hur det ser ut i 
verkligheten? Hur är pedagogers förhållningssätt till barns fria och styrda lek och hur 
ser de på deras delaktighet i detta? 

I litteraturen har vi stött på många olika teorier men det alla teorier har gemenoch är 
att leken har stor betydelse för barns utveckling och lärande och barnen lär sig som 
bäst genom leken. Litteraturen menar även att vi som pedagoger bör vara medvetna 
om detta och uppmuntra barns fria lek och utmana barnens lärande utifrån deras 
egna intressen och förutsättningar. Den vuxne ska finnas där som stöd vid exempelvis 
konflikter eller för att hjälpa barnen att starta upp en lek för att sedan dra sig undan. 
Den vuxne kan även hjälpa de barn som har svårt att delta i leken. I Lpfö 98/10 
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(Utrikesdepartementet 2010) står det att arbetslaget ska stimulera barns samspel 
med varandra och hjälpa dem att lösa konflikter, att kompromissa och att respektera 
varandra. 

I litteraturen framkommer olika teorier kring begreppet styrd och fri lek. Några 
författare, exempelvis Vygotskij (1995) menar att den fria leken inte existerar i 
förskolan på grund av en mängd olika regler barnen måste förhålla sig till vilket gör 
att den fria leken blir svår för barnet att genomföra. Andra författare såsom Lillemyr 
(2002) menar att den fria leken existerar och ger barnen möjlighet att gå in i 
fantasins värld och bearbeta sina tidigare erfarenheter och kunskaper för att 
därigenom få ny kunskap. I den styrda leken kan detta bli svårt då pedagogen styr 
leken och barnen inte har den makt och inflytande de har i den fria leken. Författarna 
menar dock att barn lär sig samarbete, turtagning, konflikthantering, att respektera 
och ha empati för varandra genom både styrd och fri lek. Även rumsuppfattning, 
språkutveckling och förmågan att tänka ”som om” stimuleras genom leken. Dessa 
förmågor kunde vi tydligt se att de intervjuade pedagogerna hade kunskap kring. 
Genom våra bearbetade intervjuer kunde vi se att pedagogerna var medvetna kring 
hur viktigt leken är för barns lärande och utveckling. De menade i enighet med 
litteraturen att barns lek inte bör avbrytas i onödan och när den måste avbrytas ska 
barnen få en stund på sig att avsluta deras lek. Detta kunde vi tyvärr inte se i våra 
observationer på förskolorna. Vi upplevde även en mängd regler, enligt oss till synes 
regler som försämrar barnens möjlighet till fri lek. En av dem reglerna kan vara att 
bilarna endast får vara i bil-rummet eller att barnen inte får använda vissa material 
beroende på ålder. Dessa regler tror vi funnits länge inom förskolans väggar och är 
svåra att bryta. Vi tror också att de handlar mycket kring bekvämlighet och tidsbrist 
för pedagogerna. Vi uppfattade de inte heller som att barnen fick tid att avsluta deras 
lek i förväg, i våra observationer kunde vi se att barnen fick avsluta direkt när 
pedagogen sa till dem. Det kunde exempelvis bero på att de skulle ha samling eller äta 
mellanmål. Vi tycker att det är viktigt att se till hur situationen ser ut, ser vi att 
barnen är mitt i en lek behöver leken kanske inte brytas varje dag för en samling, då 
leken är mer betydelsefull just då. Vi kunde se att många barn reagerade med ilska 
och koncentrationssvårigheter i samlingen då leken precis blivit avbruten, vilket 
enligt oss har att göra med att barnen haft fullt fokus på leken som plötsligt blir 
avbruten av en vuxen. Vi uppfattar det som mer givande att ha samling när det är 
stökigt i barngruppen och barnen har svårt att komma till ro med något. 

Strandberg (2006) beskriver att redskap är en viktig del för att barnen ska komma 
vidare i sin lek och att vi pedagoger måste låta barnen använda redskap för att de 
lättare kan utveckla sin lek genom att ha ett föremål som gestaltar de barnen leker. 
Detta tar även Sandberg och Vuroinen (2008) upp då de ser kritiskt på detta då leken 
förändrats över tid. De menar att barn tidigare inte behövde redskap för att komma 
vidare i sin lek utan använde sig av fantasin vilket många föräldrar idag upplever att 
barnen saknar. Detta kunde vi se i våra observationer då vi upplevde att de flesta barn 
behövde många olika redskap för att kunna komma vidare i sin lek. 

Lillemyr (2002) beskriver motivation som en viktig pelare i lärandet vilket även vi 
står för. Därför är det viktigt att planera aktiviteter utifrån barnens intressen. Han 
menar att det inte blir samma engagemang hos barnen när pedagogerna planerar 
aktiviteterna vilket vi kunde se. 
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Vad beror då detta på? Pedagogerna har stor teoretisk kunskap kring hur viktig leken 
är, att inte avbryta leken i onödan och att deras deltagande gynnar barns utveckling. 
Varför tillämpas då detta inte i praktiken? 

Vi tror att det beror på många faktorer. Dels tidsbrist, grupptryck från varandra, 
invanda mönster och att de har svårt att ”släppa” kontrollen och låta barnen 
bestämma mera i verksamheten. Vi tror att mycket av den traditionella 
undervisningen finns kvar och är svår att helt få bort. Enligt vår uppfattning har 
många pedagoger svårt att ge utrymme för fri lek på grund av rädslan för att det ska 
bli stökigt/rörigt. Som vi tidigare tog upp i litteraturen var det en förskola som just 
hade detta problem men som sedan gav den fria leken mer utrymme och den styrda 
leken mindre utrymme. Till sin förvåning blev resultatet att barngruppen blev 
tryggare desto mer frihet barnen fick. I vår verksamhetsförlagda utbildning kunde vi 
se att barnen var osäkra på vad de verkligen fick göra och vad som var förbjudet. 
Exempelvis att sitta och måla på golvet, detta var väldigt märkligt för barnen och vi 
upplevde det nästan som att barnen kände obehag av att göra det i början. Barn vill 
vara oss vuxna till lags och måste anpassa sig till regler vi vuxna satt upp på 
förskolan. Vi tycker att regler borde diskuteras mera med barnen så att det förstår 
varför och vilka regler som finns. Vi tycker även att pedagoger behöver ta leken på 
större allvar än vad som görs idag då leken är grunden till barns utveckling och 
lärande. Självklart ska och kommer regler finnas, barn behöver regler och rutiner 
men vi anser att det ska finnas en förklaring till varför dessa regler och rutiner finns 
och att barnen ska känna till varför. Vi tror att barn blir osäkra på sig själva och 
ständigt vill göra oss vuxna nöjda genom att anpassa sig till våra regler istället för att 
utforska de som intresserar dem och som då erövrar barnen ny kunskap. Vi tycker 
därför att barnen borde få mer utrymme för vilka regler de tycker borde finnas på 
förskolan och varför. Den fria leken bryts ofta på grund av alla dessa regler vi vuxna 
skapat. 

Hur ska vi då uppnå detta inom förskolan? 

Det är en väldigt svår fråga men vi tror att det ibland behövs en utomstående som 
observerar verksamheten för att sedan diskutera kring vad de sett. Vi tror att man 
som pedagog ibland blir ”blind” för hur man själv gör och uppfattas då det är en vana 
och görs automatiskt. Vi tror att diskussion och att stötta varandra kring vad som är 
bra och vad som kan förbättras är till stor hjälp. Ett hjälpmedel kan också vara att 
exempelvis filma sig själv under en aktivitet eller samling för att sedan reflektera över 
sitt eget förhållningssätt. Niss och Söderström (1996) skriver att leken under den 
senaste tiden fått mer utrymme i förskolan och att pedagoger diskuterar mer kring 
barns lek i samband med barns lärande. 

När vi kommer till vuxnas deltagande i barns lek tror vi att mycket har med tidsbrist 
och personalbrist att göra. Det uppstår lätt både tids och personalbrist eftersom 
barngrupperna idag tyvärr blir allt större, men antalet personal är som tidigare. Vi 
upplever dock att pedagoger ibland måste ”ta oss/sig” tid till att leka med barnen. Det 
kan vara svårt om man tidigare inte gjort det och som vi även nämnde i litteraturen 
är detta något vi måste öva på. Även i vuxnas deltagande av barns lek uppfattade vi 
att de vuxna ibland hade svårt att inte styra leken och detta tror vi också kan kopplas 
till att pedagoger har svårt att låta barnen få kontrollen. Vi måste arbeta aktivt för att 
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tro mer på det kompetenta barnet och låta barnen ta större plats och ansvar. I 
barnens lek är det barnen som styr leken och de vuxna ska delta på barnens villkor 
och inte tvärtom. 

Lillemyr (2013) benämner att när de vuxna medverkar i barnens lek och gestaltar en 
roll kan barnen känna sig trygga då de inte behöver anpassa sig till pedagogens regler 
längre. Detta tycker vi är skrämmande, barn idag blir fostrade till att underordna sig 
en mängd olika regler redan på förskolan utan att förstå varför. Detta kunde vi tydligt 
se i våra observationer då barnen ofta blev avbrutna i sin lek på grund av att de inte 
följde reglerna. 

5.3  Nya forskningsfrågor 

Det vore intressant att som uppföljning göra en studie där vi har barnen i fokus, att 
studera vad barnen anser om leken anser de att den är fri eller styrd. Hur upplever 
barnen pedagogers deltagande i deras lek och tycker de att detta är viktigt? Vi skulle 
då vilja intervjua barnen och få deras perspektiv på leken i verksamheten på 
förskolan. Man kan även gå in mer på miljöns påverkan av barns lek, lärande och 
utveckling. En annan intressant fortsatt forskning skulle kunna vara hur personalen 
på förskolan tillsammans kan skapa en gemensam definition om vad fri lek betyder 
just i deras förskola, och hur det kan ge utrymme för den på bästa sätt. 

5.4  Pedagogisk relevans 

I denna studie har vi fått en bredare förståelse för hur leken påverkar barns lärande 
och utveckling. Innan denna studie trodde vi att den fria leken hade den största rollen 
på förskolan, vilket även sades i intervjuerna vi genomförde. Dock kunde vi se 
motsatsen i verksamheten och en mängd dolda regler som barnen anpassade sig till. 
Vi har även lärt oss att pedagogers delaktighet i barns lek är betydelsefull men att det 
är viktigt att vi har respekt och tar hänsyn då vi kommer in i barnens ”lekvärld”. Vi 
ska finnas där som stöd och delta på barnens villkor och inte styra leken. Det kan 
även vara bra att finnas som stöd och hjälp för de barn som har svårt att leka med 
andra barn eller när de blir konflikter. I vår kommande yrkesroll kommer vi sträva 
efter en demokratisk miljö där barnen får mer utrymme och är med och planerar 
verksamheten och de regler som behöver finnas på förskolan. Vi kommer att lyssna 
och lära känna barnen för att bygga vidare på deras intressen och på så vis föds ny 
kunskap. Det är vårt ansvar som pedagoger att väcka barns nyfikenhet till att lära och 
enligt oss lär sig barn som mest genom leken. De har roligt samtidigt som de lär sig 
något nytt vilket vi tycker främjar ett lustfyllt lärande.  
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Bilaga 1 

Barns ”fria”- och styrda lek i förskolan 
-Ett examensarbete kring pedagogers syn på den fria och styrda leken i förskolan och 
lekens betydelse för barns utveckling 
 

Missivbrev 

Hej!  

Vi är två lärarstudenter på Mälardalens Högskola som har inriktning mot yngre barn 
inom förskolan och skolan. Denna termin skriver vi ett examensarbete som handlar 
om barns lek på förskolan. Vi vill undersöka vilket förhållningssätt pedagoger har på 
fri respektive styrd lek och vilken syn pedagoger har på lekens betydelse för barns 
utveckling.  

Därav har vi skrivit fram några intervjufrågor som vi skickar till er pedagoger innan 
intervjun sker, detta för att ni ska få ta del av våra intervjufrågor. Vi väljer att skicka 
frågorna till er för att ni ska få lite extra tid till att tänka igenom frågorna och hur ni 
vill besvara frågorna på bästa sätt vid intervjun. Svaren som vi sedan får från er 
kommer vi att bearbeta och analysera för att sedan sammanfatta in det i vårt arbete.  

Denna intervju är frivillig och konfidentiell enligt forskningsetiska 

principer och du kan avbryta ditt deltagande när som helst. 

Vi uppskattar om ni tog er tid att fundera på frågorna eftersom det betyder mycket 
för oss inför vår kommande lärarroll.  

Tack på förhand för ert deltagande. 
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Bilaga 2 

Barns ”fria”- och styrda lek i förskolan 
-Ett examensarbete kring pedagogers syn på den fria och styrda leken i förskolan och 
lekens betydelse för barns utveckling 
 

Intervjufrågor 

- Hur påverkar den fria leken barns utveckling och lärande? 
- Hur tillämpar ni fri/styrd lek på förskolan? 
- Hur tolkar ni begreppet fri lek? 
- Hur tolkar ni begreppet styrd lek? 
- Om ni avbryter barns lek, hur gör ni då? 
- Hur ofta deltar ni i barnens lek? Hur deltar ni? 
- Tror du att ditt deltagande gynnar barns lärande och utveckling? 
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Bilaga 3 

Barns ”fria”- och styrda lek i förskolan 
-Ett examensarbete kring pedagogers syn på den fria och styrda leken i förskolan och 
lekens betydelse för barns utveckling 
 

Arbetsfördelning och samarbete 

I vår utbildning har vi haft en mängd olika grupparbeten som enligt oss inte alltid 
varit givande då vi många gånger delat upp arbetet och alla fick skriva varsin del 
hemifrån som sedan sattes ihop. Detta examensarbete beslutade vi tidigt att vi 
verkligen skulle göra tillsammans. Vi la upp ett schema vecka för vecka och mål kring 
vad som skulle vara färdigt i veckans slut. Vi skrev ett gruppkontrakt som innefattade 
vad vi skulle göra om det uppstod konflikter, sjukdom med mera. Vi beslutade tidigt i 
arbetets gång att det var viktigt att prata med varandra om något inte kändes bra och 
att vi skulle lösa problemet direkt. Vi valde att ha våra träffar i skolan där vi hade 
tillgång till datorer, biblioteket och enligt oss lättare kunde koncentrera oss på det 
som skulle göras vilket lätt kan glömmas bort om man träffas hemma hos varandra. 
Vi upplever idag att samarbetet fungerar väldigt bra, inga konflikter uppkom och inte 
heller någon sjukdom från något håll. Vi höll våra mål vi satt upp och kämpade på in i 
det sista. 


