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Vi har undersökt pedagogernas syn på den fria leken betydelse i förskolan den förekommer 

både i utomhus och inomhusmiljö. Studien har genomförts med hjälp av en kvalitativ 

undersökning. Genom strukturerade intervjuer med pedagoger har vi fått in den empiri som vi 

sedan analyserat. De intervjuade pedagogerna är eniga om att den fria leken är viktig för hela 

barnets utveckling. Pedagogerna anser även att barnens största utveckling sker under den fria 

leken som kallas arbete inom Montessoripedagogiken. Vi har kommit fram till att leken är 

mycket viktig för barnets utveckling och att förskolan är pedagogiskt upplagd för barnen och 

deras lek.    
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1. Inledning 
 

Vi lekte och lekte och lekte så det var underligt att vi inte lekte ihjäl oss (Lindgren, 
1985:41). 

Många anser att leken är viktig, vi anser att den ska utgöra det centrala i barns vistelse på 

förskolan. 

”Förskolan skall lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten skall vara rolig, trygg 

och lärorik för alla barn som deltar. Förskolan skall erbjuda en god pedagogisk verksamhet, 

där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet” (Lpfö98, 2006:4). Vi har upplevt att leken 

har stor betydelse för barnen i förskolan, när vi båda tidigare har arbetat i förskolan som 

barnskötare och nu när vi har haft vår VFU under utbildningen till förskollärare. Vi har ett 

intresse för leken och för barns lärande. Som blivande pedagoger så anser vi att det är viktigt 

att veta vad leken har för betydelse för barnen. Barnen utforskar och utvecklar sin sociala 

kompetens genom leken. I arbetet kommer vi att undersöka den fria leken lite närmare inom 

Montessori- och Fröbel pedagogiken för att vi anser att den fria leken har en stor betydelse för 

barnen i deras vardag. Tar även upp Vygotsky och Piagets teorier om lekens betydelse för 

barnen.  

I förskolans läroplan Lpfö98 (2006) tar man upp att förskolan skall erbjuda barnen en trygg 

miljö som samtidigt utmanar och lockar till lek och aktivitet. 

Vår förståelse för vad leken har för betydelse har förändrats. Innan vi började vår utbildning 

så såg vi leken som något som bara fanns där. Vi tänkte inte på att den är så viktig för barnen 

och att den bidrog till så mycket positivt. I läroplanen kan man se hur viktig leken är för 

barnen. 

Leken är viktig för barns utveckling och lärande. Ett medvetet bruk av leken för att främja varje 

barns utveckling och lärande skall prägla verksamheten i förskolan. I lekens och det lustfyllda 

lärandets olika former stimulera fantasin, inlevelse, kommunikation och förmåga till symboliskt 

tänkande samt förmåga att samarbeta och lösa problem (Lpfö98,2006: 6). 

 
 

 

5 



1.1 Syfte 

Syftet är att ge en fördjupad bild av den fria lekens betydelse för barnets lärande och se 

likheter och skillnader mellan två förskolor och fyra förskollärares syn på den fria leken. Vi 

vill också ta del av förskolornas syn på hur stort utrymme den fria leken bör ha. 

 

1.2 Frågeställningar 
De frågor som vi vill undersöka i vårt arbete är: 

 Hur ser den fria leken ut? 

 Skiljer sig den fria leken mellan de två olika förskolorna? 

Vad har den fria leken för betydelse för barnens lärande? 

 Hur stort utrymme får den fria leken i förskolan? 
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2. Litteraturgenomgång 

2.1 Små barns lek 

På skötbordet börjar leken. Barnet kommunicerar med den vuxne på lek, för att det är roligt. 

Det blir en äkta förbindelse mellan två och ger barnet ett välbehag. Denna gärning upprepas 

gång på gång. Små barns lek understryker omedelbarhet, glädje och självständighet. På det 

sättet lär sig barn leka. Den vuxne är en bra förebild (Lillemyr, 2002; Knutsdotter Olofsson, 

2003). I citatet nedan anser Vygotsky: 

Ett viktigt samband mellan detta att uppnå mening i sociala och estetiska aktiviteter. Dialog och 

mening är centrala begrepp i kunskapsprocessen. Han hävdar att leken är den viktigaste källan till 

utveckling av tanke, vilja och känsla, eftersom i leken går de över i barnets inre (känslor och 

tankar) och den yttre verkligheten (Lillemyr, 2002:109 -110). 

 

Lillemyr (2002) skriver att det är viktigt med den oöverlagda leken den formas av ”här och 

nu” och leder till barnets idérikedom och känslouttryck. Lekens lärande perspektiv för små 

barn är på det sättet att barnet imiterar de vuxna. Andra sätt i små barns lek är det lekfulla 

utforskandet och det analyserande i deras lekbeteende. Olika teoretiker är överrens om att de 

små barnen har en inre kraft som gör att leken blir av en mer skiftande natur som inte har 

något visst syfte utan får barnet att röra på sig och vara aktiv. Barnet söker sin identitet och 

utvecklas i leken. Leken påverkas av inre krafter och yttre källor. Leken får en kulturell och 

samhällelig karaktär genom att småbarnsgruppens lek utvecklas från parallell lek, till 

gemensam lek och till låtsaslek som kommer att vara den sociala leken. Olika studier säger att 

1- och 2-åringar lär sig den sociala leken genom att använda kroppen i samverkan med 

lekredskap som uppmuntrar till rörelse t ex stora madrasser, tunnlar eller kana. Detta bör helst 

ske i en lekhall där barnet kan röra sig fritt. Här blir de små barnens lek betydelsefull. 1-

åringarna leker parallell lek och 2-åringarna leker låtsaslekar. Redan i 1-års ålder kan barnet 

turtagning och byta roller i leken. I 2-års ålder kan barnet ha en bästis. Alla barnen lockas med 

när en pedagog skapar en roll. Forskningen pekar på att man som 2-åring kan skapa en roll i 

leken (Lillemyr, 2002). 
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Lillemyr skriver att Pramling understryker att: Leken är det lilla barnets uttrycksform och källa till 

lärdom om människor och föremål. Leken är dessutom ett naturligt tillstånd för dem, något som 

betyder att barnet alltid utnyttjar chansen att leka om bara omgivningen erbjuder möjligheten 

(Lillemyr, 2002:111).    

2.2 Läroplan för förskolan och läroplan för det obligatoriska skolväsendet 

1998 fick förskolan sin första läroplan. Det är den läroplanen som gäller för förskolorna i dag 

och den heter Lpfö98. Förre läroplanens införande så löd förskoleverksamheten under 

Socialstyrelsen. Lpfö98 gäller förskoleverksamheten 1-till 5-år. Sexårsverksamheten som 

även ingår i förskollärarens arbete lyder under Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, 

förskoleklassen och fritidshemmet, Lpo94. Även där är leken viktig. I det aktiva lärandet är 

skapande och lek väsentligt. Eleverna under de tidiga skolåren har behov av leken för att 

tillägna sig kunskap (Lpo94, 2006). 

Leken är viktig för barns utveckling och lärande. Ett medvetet bruk av leken för att främja varje 

barns utveckling och lärande skall prägla verksamheten i förskolan. I leken och det lustfyllda 

lärandets olika former stimuleras fantasin, inlevelse, kommunikation och förmåga till symboliskt 

tänkande samt förmåga att samarbeta och lösa problem. Barnet kan i den skapande och gestaltande 

leken få möjlighet att uttrycka och bearbeta upplevelser, känslor och erfarenheter (Lpfö98,2006). 

”Verksamheten ska utgå från barnens erfarenhetsvärld, intressen, motivation och drivkraft att 

söka kunskap. Barn söker och erövrar kunskap genom lek, socialt samspel, utforskande och 

skapande, men också genom att iaktta samtala och reflektera”(Lpfö, 98,2006:6). Under dagen 

ska barnen kunna växla mellan olika aktiviteter. Både inomhus och utomhus skall fantasin 

och kreativitet i lek och lärande få utrymme både i planerad miljö och i naturmiljö (Lpfö98, 

2006). Förskolan skall främja leken och det lustfyllda lärandet. I läroplanen så talar man om 

att leken ligger till grund för verksamheten.  

”Förskolan skall sträva efter att nå ett förtroendefullt samarbete mellan förskoleklassen, 

skolan och fritidshemmet för att stödja barnens allsidiga utveckling och lärande i ett 

långsiktigt perspektiv”(Lpfö98,2006:12). 
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2.1.1 Vad är lek? 

Leken är höjdpunkten när det gäller människans utveckling under barnaåldern, ty den är det fria 

uttrycket för människans innersta väsen Friedrich Fröbel i (Norén - Björn, 1990). 

Birgitta Knutsdotter Olofsson, som är professor i psykologi och pedagogik och en av Sveriges 

främsta lekforskare är en person som har betytt mycket för forskning om lek. Hon menar att 

det är svårt att definiera vad lek är. Man definiera leken beroende på vilken teori om lek man 

använder sig utav. Lek är både på riktigt och på låtsas men inom leken är det på riktigt. Lek 

betyder både närhet och distans. En lek kan bestå av olika teman. Vid bråklek vet man hur det 

är att slåss. Leker man mamma blir man som mamma och man vet hur mammarollen är och 

kan samtidigt ha distans till den. Inom lekens ramar känner barnet sig trygg, då kan 

upplevelser upprepas om och om igen, då bearbetar man dem. Under leken kan man göra 

saker på riktigt under skydd. Det ser ut som på riktigt fast det är på lek. I leken stannar tid och 

rum. I leken blandas det kända och det okända. Man kan låtsas att man är på semester, fast 

man är hemma. 

”Lek är både glädje och djupt allvar” (Knutsdotter Olofsson 2003:22). 

 

Hwang & Nilsson (1995) menar att enligt Vygotsky är leken en frigörelse från nuet, för detta 

krävs en intellektuell kompetens. Han menar även att i leken tränas regeltillämpning, sociala 

roller och verklighetsuppfattning. Vygotsky menar att leken är en utvecklingszon där barnen 

kan pröva färdigheter och tankar. 

 

Knutsdotter Olofsson (2003) menar att lek är en förhållningsätt till verkligheten där det som 

sägs, görs, och tänks är en lek som inte är vad det ser ut att vara. Genom leken signalerar man 

med röstläge, ögon, mimik och sätt att bete sig på. Signalerna är inga korta signaler. Man kan 

låtsasbråka men genom olika signaler kan man tolka att det inte är på allvar. Det är viktigt att 

leksignalerna är tydliga så att den man leker med kan uppfatta dessa. 

 

Utifrån är lek, om man inte uppfattar leksignalerna bråk (hästar i galopp), slagsmål (bråklek), 

odygd (låter småbilar göra störtlopp i rutschkanan), vansinne (sitter med en sked mot örat och 

pratar). Uppfattar man leksignalerna är leken meningsfull och full av betydelse (Knutsdotter 

Olofsson 1991:21). 
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Leken har stor betydelse för lärandet, Pramling Samuelsson & Sheridan (1999) skriver att 

genom leken utvecklas barn socialt, känslomässigt, motoriskt och intellektuellt. Lek och 

lekfullhet bör därmed ses som en betydelsefull dimension i allt lärande.  

Öhman (1996) skriver att barnen utvecklar sitt självbestämmande genom den fria leken. Detta 

är viktigt för barnets förmåga till att ta ansvar för sina handlingar men även hur barnet 

utvecklar sin självkännedom vilket utgör en del av fundamentet för empatisk kompetens. I 

leken så lär sig barn att samarbeta och att umgås med andra barn och det är viktigt när barnen 

blir vuxna att de har lärt sig detta redan när de är små. Öhman skriver vidare att barn leker sig 

till en allt vidare omvärldsförståelse. De leker allt de skulle vilja veta mer om och det de redan 

vet. Hon skriver också att ”lek är barnets eget kulturella uttryckssätt, och lek är barnets eget 

sätt att lära. Barnet leker för att kunna förstå och utveckla sin kunskap om sin egen inre värld 

och den yttre gemensamma världen”(Öhman1996:18). 

Lek är en ”frivillig” aktivitet. Den sker genom egen vilja. Man kan inte beordra fram lek eller 

be någon leka (Berg, 1992).   

Leken kan beskrivas utifrån olika utvecklingstermer; en sådan är att barnet upptäcker tingens 

värld och att barnet kan undersöka saker med sina sinnen. Senare kombinerar barnet saker 

med varandra. Barnet lägger saker i skålar, i rad eller på varandra. De bryr sig inte om i fall 

det passar eller inte. Nästa steg är att förstå meningen med leksaken till exempel hur man 

sätter ihop en tågbana eller hur högt man kan bygga med klossar. Efter detta så upptäcker de 

att man kan använda leksaker på låtsas till exempel att en kloss kan bli en kaka. Det är då 

barnet börja förstå symbollekens idé. Nästa steg är rollekar, att kunna vara någon annan. Sista 

steget är att leka tillsammans med andra så som kamrater som även de har en egen vilja. Allt 

detta är synliga tecken på en kreativ utveckling där barnet genom otaliga vardagliga 

erfarenheter steg för steg erövra en kompetens för social lek (Folkman & Svedin, 2003:91). 
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2.1.2 Olika former av lek 

Det finns olika sätt att kategorisera lek på. Detta är Lillemyrs (2002) tankar:  
            1. Senmotorisklek eller funktionslek: handlingen upprepas många gånger för barnet tycker om det. 

2. Rollek: barnet eller barnen antar och spelar vissa roller. 

3. Regellek: reglerna är det viktigaste, många barn samspelar i denna lek. 

4. Rörelselek: rörelserna är det viktiga. 

5. Konstruktionslek: barn experimenterar, exempelvis bygger med träklossar. 

(Lillemyr, 2002:48).  

2.1.3 Fri lek 
Fri lek är när barnet leker här och nu med vad de har lust till. Detta stämmer inte helt, enligt 

Hangård Rasmussen (1979). Han skriver om ett lekmönster som är beroende av flera 

samverkande faktorer: barnets sociala förutsättningar, barnets utvecklingsstadium, miljön i 

förskolan och i samhället. 

Barn leker olika, kan bero på klass eller ålder (utvecklingsmönstret) hos barnet. Hangård 

Rasmussen (1979) menar att barn från medelklassen kanske styr leken för mycket. Medan 

barn från arbetarklassen inte vågar inleda en speciell lek på grund av att barnet känner sig 

osäker eller inte förstår leken. När barnet blir äldre vill hon/han att lekens innehåll skall 

stämma överrens med den sociala verkligheten det är inom de samhälliga, sociala och 

individuella ramarna som där den fria leken ska fungera. Han skriver även att den fria leken i 

förskolan kan utvecklas på ett positivt sätt eller inte beroende på hur den praktiska 

pedagogiken är på förskolan. Atmosfären måste vara trygg med fasta, återkommande 

aktiviteter som är oumbärliga och betydelsefulla. Då kan den fria leken utvecklas. I en otrygg 

miljö blir leken ofri. Med ett regelbundet dagligt mönster kan barnet i den fria leken 

konstruera nya händelser av verkligheten. Detta påverkar barnets psykiska utveckling positivt. 

 

”Förskolan skall erbjuda barnen en trygg miljö som samtidigt utmanar och lockar till lek och 

aktivitet”(Lpfö98,2006:5).  
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Hangård Rasmussen (1979) betonar starkt att pedagogen i förskolan kan vara med i den fria 

leken men det är viktigt att barnet själv eller tillsammans med andra barn får möjlighet att 

finna insikt om verkligheten och sin självständighet. Frigörelsen från vuxna sker genom den 

fria leken. 

Lillemyr (2002) skriver att många forskare menar att den fria leken är när barnet själv får 

bestämma innehållet, ramarna, processen och ordningen kring leken.  

Birgitta Knutsdotter Olofsson (2003) menar att leken som helhet har betydelse för barnet och 

kan enligt henne ses som en simulator där barnet kan växla mellan verklighet och fantasi. Ett 

viktigt redskap i barns lek blir då leksignalerna, vilka uttrycks genom tal, skratt eller mimik 

mellan de inblandade. Hon skriver också att barnet upplever tillfredsställelse då de får tid och 

utrymme i sin lek och möjlighet att avsluta denna på egen hand. Hon tar även upp tre viktiga 

sociala lekregler: samförstånd, ömsesidighet och turtagande. Grunderna till dessa lär sig 

barnet i den tidiga leken med en vuxen.  

I en barngrupp är det den vuxnes ansvar att se till att barnen inte stör varandra onödigtvis. Ofta är 

dock de vuxna så okänsliga för leken att det är de som stör mest med att genomdriva sin planering 

av aktiviteter och genomföra rutinerna vare sig barnen är inne i en lek eller ej (Knutsdotter 

Olofsson, 2003: 29). 

 "Leken är viktig för barns utveckling och lärande" (Lpfö98,2006:6 ). 

I den fria leken väljer barnet själv om det vill vara med eller inte och då upplevs leken med 

glädje. I den fria leken finns inga färdiga riktlinjer och inget givet mål. I den fria leken lär sig 

barn att samarbeta vilket är viktigt och de lär sig även att använda sin fantasi. De lär sig att 

kommunicera och samtidigt lär de sig regler (Pramling Samuelsson & Carlsson, 2003). Det 

allra viktigaste för att skapa en bra lekmiljö är trygghet. Tryggheten som barnen får av nära 

förbindelser med vuxna, som alltid finns där och kan hjälpa till (Norén – Björn, 1990;Hangård 

Rasmussen, 1979). Med den fria leken menar Knutsdotter (1992) att i leken blir barns idéer 

förverkligande. Lek är barnets sätt att tänka. Det är barnets sätt att skapa sina föreställningar 

och ett sätt att frigöra sig från den fysiska omgivningen. I leken lämnar barnen verkligheten 

och intar aktiva roller. Leken är att testa gränser, kanske de vill prova något nytt för att 

utveckla sin personlighet och kan genom lek prova sig fram för att se hur de andra runt 

omkring reagerar. 
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2.1.4 Rollekar 

Lindqvist (1996) skriver att en roll är ett begrepp som hör ihop med lek. För att barnet ska lära 

sig hur de sociala rollerna och de sociala relationerna fungerar behöver barnet kunna 

kommunicera med andra människor. Först lär sig barnet rolleken i sällskap med mamma och 

pappa. Barnet behöver kunna handla, visa attityder och föra en konversation, uppträda, ändra 

tonfall och röstläge för att kunna gestalta en roll. Det är flickorna som är bäst på rollekar. I 

familjelekar finns mest sociala roller och det är för det mesta flickor som leker dessa. 

Flickorna visar omtänksamhet, auktoritet, frikostighet eller stridslystnad i sina roller. 

Pojkarnas rollekar handlar oftast om onda och goda med en hjälte i centrum (barnet själv). 

Deras handlingar är uttrycksfulla. 

 Kännetecken som utmärker rolleken enligt psykologen Elkonin i Hangård Rasmussen (1979) 

är att barnet måste i sina handlingar tolka de vuxnas handlingar. De måste använda ett föremål 

på ett annat sätt samt även kunna skilja handlingen från föremål till handlingen med 

föremålet. Barnet måste självständigt kunna ”sätta ord” på sin härmning av de vuxnas sätt. 

 ”Det är dialogen och rörligheten som kännetecknar leken” (Lindqvist, 1996:129). 

Oftast håller barnet sig till ett tema i rolleken. Temat kan ändras snabbt av att barnet får en ny 

idé eller att ett annat barn kommer med en idé som de griper och genomför. Kanske tycker 

barnet att de är ett intressantare ämne med nya utmanande handlingar (Knutsdotter Olofsson, 

1996).   

Hangård Rasmussen (1979) menar att en kvalitativ vidareutveckling av fantasin är när barnet i 

rolleken kan låtsas vara lik ett djur eller en annan människa. Barnet använder många gånger 

ett föremål som utgör symbol för något annat som t ex en kloss är en telefon eller en penna är 

en spruta.  

I rolleken använder barnet sin fantasi men även andras beteenden t ex mammans, doktorns m l 

f. Barnet har kommit till det utvecklingsstadiet vid ca 3-års ålder. Detta är ett viktigt och 

grundläggande villkor för rollen. Enligt Piaget: ”Utgör symbolleken höjdpunkten i barnens 

lek. Den uppfyller enligt honom lekens egentliga funktion på ett bättre sätt än andra 

lekformer” (Evenshaug & Hallen, 2000:342). 

Rolleken hos 3- och 4-åringar växlar snabbt mellan teman som oftast inte har något rationellt 

sammanhang mellan de olika handlingarna. En båtresa kan ändra sig snabbt till en doktorslek 

(Hangård Rasmussen, 1979;Evenshaug & Hallen, 2000). 
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Hangård Rasmussen (1979) menar: ”Som en gyllene regel är det pedagogiskt lämpligt att låta 

barnen leka sådant som de är rädda för” (Hangård Rasmussen, 1979:44). Han menar även att 

3- och 4-åringarnas lek ofta är kort och oavslutad med konflikter i gruppen. Det är då bra att 

man som vuxen (pedagog) går in och göra barnet observant på den handling som barnet just 

har gjort. Detta förstärker barnets minne och gör det enklare att självständigt kunna sätta ihop 

längre lekstunder framöver. T ex att vara ett farligt spöke, då bör man låta barnen turas om att 

vara spöke. Då kan barnet, så att säga, krypa in i sin rädsla och upptäcka att det inte var så 

otäckt att leka farligt spöke. Det är barnets upplevelse som är betydelsefull. Här styr den 

vuxne leken genom att vara lyhörd och observant på det känsliga barnets beteende. 

Identitetsutveckling sker via leken, barnet leker och har skoj. De försöker sig på olika 

identiteter genom att leka olika roller (Berg, 1992).  

I rolleken prövar barnet leva sig in i andras situation och spelar ut sina känslor tillsammans 

med andra barn. Då utvecklar barnet sin empati förmåga (Lillemyr, 2002). 

 

2.1.5 Fantasin i leken 
Vad är skillnaden och likheten på lek och fantasi? Fantasi och lek är inte på riktigt men tar sin 

näring utifrån verkligheten. Som källa för sin verksamhet så utnyttjas både fantasin och leken 

i minnet. Minnena av det som man kan ta in av sina sinnen men även minnen av känslor. Lek 

och fantasin är även dubbelhet, paradoxer och motsägelser, det råder här och nu men 

samtidigt där och då (Knutdotter Olofsson, 2003).    

Vad är verklighet? ”I fantasin är allt möjligt. I fantasin kan man göra allt, är allt tillåtet. I 

fantasin kan man aldrig gå för långt. Men i verkligheten är inte allt möjligt och där är inte allt 

tillåtet. Detta är en livsviktig distinktion, som alla måste lära sig” (Knutsdotter Olofsson, 

2003:66). Hon menar även att fantasilek är när man sätter ihop lite av vad man minns och 

skapar nytt av det man minns. Fantasin bara kommer utan att man är beredd. Den har inga 

gränser och det är inget man kan pressa sig till (Knutsdotter Olofsson, 2003). 

Knutsdotter Olofsson menar: ”Vid fantasi vet man att det bara är på låtsas. Fantasi är inte 

heller motsats till fakta och verkliga händelser. I fantasin kombineras och integreras tidigare 

upplevelser på ett nytt sätt. Fantasi är nyproduktion” (Knutsdotter Olofsson, 2003:64). 
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I fantasin ser vi inre bilder, hör röster, känner dofter och upplever nya miljöer. Barnet kan gå 

in i sin fantasi så att de glömmer tid och rum. Man måste träna på lek och fantasi. De finns 

inte bara där utan det krävs att man leker, leker och leker. I leken och fantasin möts 

omedelbarhet och system. Det kan främja barnets fantasi. I fantasin lär barnet sig vetande och 

livsvisdom. Vi känner oss fria när vi fantiserar (Knutsdotter Olofsson, 2003).   

 

2.1.6 Leken som upplevelse 

Lillemyr (2002) skriver att lekens viktigaste kännetecken är upplevelsen, den frihet och det 

engagemang den ger, både för barns lärande och lekande. Särskilt om det är en genuin och bra 

lek. Några skildrar leken som ”barns lärorika livsform”. Upplevelsen får man genom en 

meningsfylld och personlig erfarenhet. Känslan att ha kontroll eller förlora den. Då är det en 

bra lek.   

 

2.1.7 Lekens möjligheter 

Lindqvist (1996) skriver att i förskolan framhävs barnets sociala utveckling före den mentala. 

Lek och temainriktat arbetssätt är något som formas i förskolan. För att barnen ska få ut  

mycket som möjligt i ett temainriktat arbetsätt så måste pedagogerna hjälpa dem med 

material. Trots detta är det ibland svårt att säga vilken roll och hur stor plats leken verkligen 

få ta på förskolan idag. Lindqvist (1996) anser att det är skillnad på vad pedagogerna säger sig 

göra och vad de faktiskt gör gällande barns lek på förskolan. Det kan vara pedagoger som inte 

är medaktör i leken, utan håller sig utanför och stöttar exempelvis med material. Leken kan 

vara ett redskap i inlärning men det är ofta den glöms bort när lärandesituationerna uppstår. 

Hon menar att det finns pedagoger som är osäkra hur de ska bete sig och agera i barns lek. 

Detta leder ofta till att pedagogerna ta avstånd från att medverka. Enligt Lillemyr (2002) finns 

det många utmärkande kännetecken för barns lek. Leken är lustfylld och självvald. När barnen 

leker kan de låta fantasin ta över verkligheten. Trots att den är fri, finns det regler för vad som 

är rätt och fel. I leken får barnet utlopp för sina inre tankar och känslor. Genom lek kan barn 

prova olika roller i samhället och på så vis få en förberedelse inför framtiden. Lillemyr anser 

också att lek är svår definierat och detta kan bero på att alla delar av barnet är involverat i 

leken.  
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Vygotskij menar att: ”leken inte är någon enkel imitation av vuxenvärldens roller, utan den 

speglar förhållandet mellan fiktion och verklighet. Lek är barns sätt att gestalta både roll och 

handling i dramatisk form. Barnet berättar en historia” (Lindqvist 1996:129). 

 

2.3 Lärande 

I Lpfö98, 2006:6 står det uttryckt att: 

 ”Leken är viktig för barns utveckling och lärande. Ett medvetet bruk av leken för att främja 

varje barns utveckling och lärande skall prägla verksamheten i förskolan”.  

Det som Läroplan för förskolan nämner ovan om lek och lärande beskriver även Knutsdotter 

Olofsson (2003) och förklarar vidare att inlärning sker omedvetet då barnen leker samt att 

barnen, i leken, även omedvetet undersöker och experimenterar. Vidare menar författaren att 

då barnen upptäcker och undersöker kan det många gånger resultera i att barnen blir medvetna 

om sitt lärande. 

 

Olofsson (1991) menar att det inte finns någon gräns för allt bra som leken tillför barn och 

deras utveckling. Lek är barnens viktigaste källa till kunskap om sig själv och om omvärlden. 

För riktigt små barn, som inte har språket, är lek även deras sätt att förstå och tolka vad som 

hänt. 

I Lpfö98, 2006:4 står det uttryckt att: 

Förskolan skall lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten skall vara rolig, trygg och 
lärorik för alla barn som deltar. Förskolan skall erbjuda barnen en god pedagogisk verksamhet, där 
omsorg, fostran och lärande bildar en helhet  

 

Den bästa och mesta språkträningen får barn genom lekar (Olofsson, 1991; 1996). Genom 

leken utvecklas både kroppsspråket och det talade språket. Barn lär sig hela tiden nya ord och 

uttryck och de lär sig i samspel med varandra. För att leken ska fungera lär sig barnen att 

lyssna på varandra, att få ett annat perspektiv och att kunna kompromissa (Lillemyr, 2002; 

Olofsson, 1991). 

Barns berättarförmåga utvecklas även genom att barn i lek berättar vad som händer i leken 

och handlingar som görs beskrivs med ord. Kommer det besök i leken och det ringer på 

dörren säger barnen ”ring ring” för att tydligt uttrycka vad som sker (Olofsson, 1992). 
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Leken har stor betydelse för lärandet, Pramling Samuelsson & Sheridan (1999) skriver att 

genom leken utvecklas barn socialt, känslomässigt, motoriskt och intellektuellt. Lek och 

lekfullhet bör därmed ses som en betydelsefull dimension i allt lärande. 

 

2.4 Den pedagogiska verksamheten i förskolan 

Den pedagogiska verksamheten är viktig i barnens lek och andra former av skapande i barns 

liv och utveckling. Vuxna, pedagoger och föräldrar lär sig mycket genom att observera 

barnets lek. Det är en viktig del av barnkulturen (Lillemyr, 2002;Evenshaug & Hallen, 2000). 

Genom leken gör barnet erfarenheter, undersöker, prövar och tar i anspråk fantasin och 

kommunicerar med andra. De lär sig även att kunna klara utmanande handlingar och kunna 

förhålla sig till andra. Detta är viktigt i den pedagogiska verksamheten. I leken socialiseras 

barnet. Den är även en förberedelse för barnets utveckling och socialisation. Det mest ledande 

ämnesområdet inom förskolepedagogiken är leken. För barnet är leken en betydelsefull 

aktivitet. 

Den framkallar deras intresse och det är barnets sätt att vara på. Aktivitetens mål är 

lekprocessen, då barnet känner lust och glädje (Lillemyr, 2002). 

I Lpfö98, 2006:5 står det: ” I förskolan skall barnen möta vuxna som ser varje barns 

möjligheter och som engagerar sig i samspelet med både det enskilda barnet och 

barngruppen”. 

 

2.4.1 Pedagogens roll 
För pedagogen är det bra att ha många olika kompetenser och veta vad som lockar barn i olika 

åldrar. Känner sig barnen trygga så är det lättare för dem att kunna leka. Pedagogerna skall 

kunna utgå ifrån barns livsvillkor och utveckling när de planera sin verksamhet. En roll som 

pedagogen ska ha är, att hjälpa och stötta barnen i leken genom att ge dem material och 

utrymme till leken (Norén- Björn, 1991). 

I Allmänna råd och kommentarer för kvalitet i förskolan framhålls pedagogens roll enligt 

följande: "När det gäller att stödja och stimulera barns utveckling och lärande behöver fri lek 

vuxnas närvaro minst lika mycket som andra former av lek" (Skolverket, 2005:28).  
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Lillemyr (2002) skriver att den pedagogiska grundsynen består av tre viktiga komponenter 

den filosofiska, sociologiska och psykologiska som samspelar varandra. En filosofisk 

grundsyn handlar om pedagogens människosyn, livssyn och samhällssyn. Dessa ligger till 

grund för pedagogens syn på hur man bör fostra barn och på lek och lärande i förskolan. 

Livssynen är pedagogens viktiga uppgift i livet. Pedagogens syn på samhället hänger ihop 

med pedagogens människosyn och livssyn. Förhållandet mellan individ och samhälle är lika 

med samhällssyn som har betydelse för hur pedagogen ser på (socialt) lärande. Det väsentliga 

i pedagogens sociologiska grundsyn betyder att arbeta med utvecklingen som gör att barnet 

blir en självständig individ genom att vara tillsammans med andra, skapa kontakter, göra 

samhällets normer, bedömningar och livsmönster till sina egna . Detta innebär att barnet blir 

socialt. Hon menar när pedagogen klargör de psykologiska processer som lärande, utveckling 

och motivation styrs det av pedagogens grundsyn(filosofiska och sociologiska). 

”Allt detta påverkar hennes psykologiska grundsyn och får därmed även betydelse för hennes 

psykologiska förståelse av lek och lärande som fenomen” ”Lek är ett komplicerat fenomen” 

(Lillemyr, 2002:75–76). Lillemyr (2002) menar därför kan man inte förklara lek med en enda 

teori. Utan man behöver kanske två eller flera teorier som har sin startpunkt i grundsyner som 

hör ihop med varandra. 

Pedagogen bör gå in i leken på barnens villkor. Får barnen leka alla rollekar på förskolan? 

Norén- Björn (1991) menar att ibland så stoppar pedagogerna dem när de leker, men i stället 

för att stoppa barnen så kan pedagogen vara med och leka. Har man som pedagog själv som 

barn inte fått leka av sig och klä ut sig i olika rollekar så är det lätt att man stoppar barnen när 

man själv tycker att det blir för mycket. Det är bra som pedagog att ha ett öppet sinne och att 

man ska finnas till hands och stötta barnen och ge dem utrymme till lek (Norén- Björn, 1991). 

När man som pedagog lyssnar, ser och deltar i leken så har man möjlighet att skaffa sig 

kunskaper om barnen. Genom leken så kan man som pedagog ställa frågor hur leken är tänkt 

och hur leken ska lekas. På detta sätt får man som pedagog möjlighet att förstå barns idéer, 

världsbilder och erfarenheter (Tullgren, 2003). 
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I Lpfö98, (2006) står det att som pedagog skall man ha ett sådan arbetsätt så att barnets 

lärande blir sammanhängande och mångsidigt. Lärande skall vara ett samspel mellan vuxna 

och barn, samt att barn lär av varandra. Det är viktigt att barnen möter vuxna som engagera 

sig och ser varje barns möjligheter i barngruppen men även i det enskilda barnet. 

 

2.5 Miljön 
”Miljön samspelar med individen i ett dialektiskt förhållande” (Lillemyr, 2002:166). 

På förskolan måste atmosfären vara trygg med fasta, återkommande aktiviteter som är 

oumbärliga och betydelsefulla. Då kan den fria leken utvecklas. I en otrygg miljö blir leken 

ofri. Med ett regelbundet dagligt mönster kan barnet i den fria leken konstruera nya händelser 

av verkligheten. Detta påverkar barnets psykiska utveckling positivt. Barnen både formas av 

och formar sin miljö som är fast och trygg. På förskolorna drar sig barnen gärna undan till en 

lugn plats där det finns en god och trygg lekmöjlighet. Här leks de viktiga lekarna. Det är ofta 

lekar som är en inspiration för livet och ett minne genom livet (Hangård Rasmussen, 1979). 

Genom olika verksamhetsformer tillräknar sig verkligheten för barnen (Lillemyr, 2002). 

Tullgren (2003) menar att man måste ordna miljön på ett sådant sätt så att de inbjuder och 

uppmanar till lek.      

Det är viktigt att ta hänsyn till miljön där barnen leker. Barnen leker både ute och inne. 

Barnen har olika leksaker och redskap som de leker med. De leker ibland ensamma, två och 

två eller i en grupp. Dagens barn växer upp i ett samhälle på 2000 - talet med en hög teknisk 

nivå och där utvecklingen sker snabbt. Filmer, datorer, digitalkameror och många andra 

tekniska hjälpmedel som vi också bör ta hänsyn till. Det är mycket som påverkar barnets 

lärande, den yttre påverkan och den inre påverkan som vi kallar utveckling. Varje barn 

integrerar sig med sin omvärld och människorna omkring dem (Pramling Samuelson & 

Carlsson, 2003). 
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3. Stora tänkare 

3.1 Maria Montessori (1870-1952) 

Maria Montessori visste att barn är nyfikna, fulla av upptäckarglädje och ivriga att pröva på 

och lära sig nya saker. Barns olika intressen är olika från ålder till ålder och mognad. 

Alla barn har samma intressemönster. Centralt i Maria Montessoris metod är begreppen 

"känsliga" eller "sensitiva" perioder. Montessoris grundtanke är en väl förberedd miljö som är 

anpassad till barnens naturliga utveckling och behov. Verksamheten ska utgå ifrån barnens 

behov och spontana lust att lära sig och söka kunskap på egen hand. Genom vardagsövningar, 

sinnesträning och konkret material låter man barnen utveckla en självständighet. Det är viktigt 

att man även utnyttjar barnets utvecklingsperioder (Pramling, Samuelsson, Asplund Carlsson, 

2003). 

Pedagogens roll blir att skapa intresse hos barnet ”ge barn tid att arbeta samt prata med barn 

om vad de gjort för att göra dem medvetna om vad de vet” (Pramling, Samuelsson, Asplund 

Carlsson 2003:25). 

 Pedagogens roll är även att observera barnen och vara lyhörd och uppmärksam på varje barns 

utveckling. Pedagogen, beskriver, berättar, klarlägger och orienterar. Pedagogen ska visa hur 

man använder materialet. Sedan får barnen själva arbeta med sin uppgift. All onödig hjälp är 

ett hinder i barnets utveckling. När barnen arbetar med de olika materialen så menar 

Montessori att detta är som att leka, att det är bättre än lek. Hon menar att barnen blir 

lyckligare av att arbeta med materialet än att leka spontant. Fantasin ska inte få flöda fritt. 

Det är viktigt att tänka på att de barn som Maria Montessori arbetade med var 

utvecklingsstörda barn som skulle anpassas till samhället. "Hjälp mig att hjälpa mig själv" är 

en Montessoritanke, som grundar sig på det faktum att ingen kan lära någon annan något. 

Varje individ behöver hjälp för att kunna lära sig, men själva inlärningen måste var och en 

klara på egen hand (Pramling, Samuelsson, Asplund Carlsson, 2003).  
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3.2 Fredrich Fröbel (1782-1852) 

Den fria leken hör ihop med den tyske pedagogen Fredrich Fröbel. Med Fröbels Kindergarten 

började en avgörande fas i förskolepedagogikens historia. 

 Fröbel tyckte inte att barninstitutioner att de skulle handla bara om social omvårdnad utan det 

skulle vara det första ledet i en ordnad folkbildning. Kvinnan fick en annan betydelse för 

barnets utveckling, så ifrån hans tid började man utbilda kvinnor som förskollärare. Fröbels 

övertygelse var att mycket av personligheten grundlades före skoltiden, under sin tid som 

lärare på olika skolor så fick han mycket erfarenheter om barn. Han fick klart för sig vilken 

stor betydelse förskoleåldern har för barns utveckling. Han märkte att barnen saknade rätt 

kunskaper före skolstudierna. Han tyckte att det skulle vara bra med en institution där barnen 

skulle få utvecklas fritt före skolåren. Några år efter det startade han Kindergarten, där barn 

genom leken och att göra olika aktiviteter fick stimulans i sin utveckling. Fröbel ansåg att 

hemmet var en viktig del för barnen så kindergarten skulle vara ett komplement till hemmet 

(Simmons-Christenson, 1997). 

En ledande tanke hos Fröbel är att barn i varje utvecklingsstadium ”måste få tillfälle att 

utveckla sina inneboende anlag. Detta är en förutsättning för att bli en fullvärdig 

människa”(Simmons-Christenson, 1997:106). 

Simmons-Christenson (1997) skriver även att den yttre världen har ett stort inflytande. Det är 

viktigt att barnen får uttrycka både inre och ta in det yttre. Enligt Fröbel så ska barndomen 

domineras av liv, ungdomstiden skall domineras av lärande. Liv ska grunda sig på egna 

aktiviteter. Enligt Fröbel var syftet med fostran att lära barnet tänka. Det är viktigt att 

uppmuntra barnet till att upptäcka hur omvärlden fungerar, och att låta barnen lära sig av egna 

aktiviteter och erfarenheter. Sysslor i hemmet ansåg Fröbel vara ett bra sätt att lära sig på, t ex 

att diska, måla, sköta djuren mm. För Fröbel var leken en naturlig uttrycksform. Allt lärande 

kom genom leken. Barnen får erfarenheter och kunskap men även fick de uttrycka tankar, 

känslor och upplevelser i leken. 
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Simmons-Christenson (1997) Citerar ifrån Hall (1925) Fröbel skrev att: 

Leken är det högsta stadium av utveckling under barnaåren; den är den periods utveckling av 

människan, ty den är det fria uttrycket för barnens inre väsen… ett barn som leker duktigt i stilla 

självverksamhet, samt håller ut där med, ända till kroppslig trötthet inträder, det skall säkerligen 

växa upp till en duktig, lugn uthållig människa, som genom självuppoffring skall främja andras 

och sitt eget väl (Simmons-Christenson 1997:108). 

3.3 Lev S Vygotsky 
Lev S Vygotsky (1896-1934) var en vitrysk psykolog med ett kognitivt synsätt. Hans teori 

och tankar om samspel mellan människor, språkutveckling och kognitiv utveckling är en 

grund i hans synsätt. Viktiga delar i leken som Vygotsky betonar är glädje, regler och att själv 

ta kontroll i leken. För socialt deltagande genom leken får barnet tillskriva sig motivation, 

förmågor och attityder som är nödvändiga. Vygotsky betonar starkt att barnets lärande börjar 

innan skolåldern. Vilket innebär att när barnet börjar skolan har hon med dig en förhistoria 

(Lillemyr, 2002). 

Lillemyr (2002) skriver att Vygotsky understryker: ”Barnet i leken alltid är ett huvud högre än 

sig själv” (Lillemyr, 2002:148). Till exempel när två pojkar leker att de är bröder då utforskar 

de mer om hur det är att vara bröder och under tiden skapar de sin egen närmaste 

utvecklingszon. Vygotsky hävdar att leken är den viktigaste formen för lärandet. Barnet 

utvecklar kreativitet genom fantasin som även är en känslomässig och en intellektuell process. 

För att förstå verkligheten är fantasin viktig. Det är även viktigt att ge barnen tid och utrymme 

för lek (Lillemyr, 2002). 

Vygotsky använde ordet zon när han skulle beskriva ett öppet område mellan människans 

medvetande och hennes omvärld (Stensmo, 1994). 

Lillemyr (2002) skriver att Vygotsky menade: ”I leken är barnen i utvecklingens spets” 

(Lillemyr, 2002:148). 

 
3.4 Jean Piaget 

Jean Piaget (1896-1934) var en Schweizisk psykolog. 

Piagets teori om kognitiv utveckling omfattar fyra stadier: 

 det sensomotoriska stadiet (ca 0-2 år) 

 det pre -operationella stadiet (ca 2-7 år) 

 det konkret -operationella stadiet (ca 7-11 år) 

 det formellt -operationella stadiet (från ca 11 år)   22 



( Lillemyr, 2002:135).      

Piaget delar upp de olika stadierna i olika steg. De två första stadierna avser barn i förskolan. 

Det första stadiet sensomotoriska är lekens ursprung. Här har barnet förmågan att skapa 

föreställningar och kan dra slutsatser av sammanhang. Det andra stadiet pre -operationella är 

ett schema som görs på det mentala planet i takt med att barnets språk utvecklas. Enligt Piaget 

tillförs en ny insikt genom en aktiv process. De grundelement han använder sig av är 

begreppet ”operation” som ersättning för ”föreställningsbild”. Genomföra ”operationer” det är 

människans ultimata syfte för utveckling. Under andra stadiet startar barnet utvecklingen mot 

att behärska operationer på allvar. En viktig del i barnets kognitiva utveckling är lek och 

imitation. I slutet av det pre -operationella stadiet har barnet kommit till ”den fantastiska 

syntesen” som innebär att barnet sätter ihop saker och händelser till en viktig helhet. De är 

ofta vuxna som inte tycker att de har något samband. Enligt Piaget är lek vad han benämner 

handlingserfarenheter. Lek är huvudsakligen assimilation. Genom egna erfarenheter, egen 

kunskap och kreativt uttryck det blir en del av barnet självt (Lillemyr, 2002). 
 

Lek uppstår när barnet övar ett handlingsmönster enkom för den tillfredställelse som ligger i att 

behärska det utifrån en tidigare erfarenhet. Barnet assimilerar genom att ”ordna” omgivningen 

efter sin kunskap och sina tidigare erfarenheter. Barnet är då själv referens för skeendet och för hur 

detta sker. Därmed understryker denna förklarning att leken är barnets egen värld (Lillemyr, 

2002:134).  
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4. Metod 
Följande kapitel är en genomgång av de metodlogiska utgångspunkter som denna studie 

grundar sig på. 

 

4.1 Val av metod 
För att få svar på vår frågeställning om den fria lekens betydelse i förskolan har vi valt 

strukturerad intervju. Genom intervjuerna så hoppas vi kunna få djupare och bredare svar, än 

om vi t ex använt oss utav enkätundersökning som redskap. 

Inför vår undersökning hade vi utformat ett antal frågor, se bilaga A.  

Vi valde att ha frågorna i en viss ordning och att ge alla våra intervjupersoner samma frågor 

och i samma ordning. Denna form av intervju kallar Bryman (2002) för strukturerad intervju. 

Han menar att strukturerad intervju underlättar både själva frågandet och registreringen av 

svaren (Bryman, 2002). 

Kihlström (2006) förklarar att det är viktigt att förbereda en intervju, det är även viktigt att 

veta hur tillvägagångssättet ska vara för att uppnå ett trovärdigt resultat. Ett redskap som är 

bra att använda sig utav är bandspelare på så sätt missar man inget som sägs. Ett hinder för 

den man intervjuar kan vara om man ställer ledande och styrande frågor som då inte ger 

informanten möjlighet att svara utifrån sina egna åsikter. 

 

4.2 Presentation av informanter och urval 

Vi anser att det var intressant att intervjua pedagoger som har varit verksamma en längre tid 

inom förskoleverksamheten. Vi har intervjuat fyra pedagoger, förskollärare som arbetar med 

barn i åldrarna 1- till 6-år på två olika förskolor, som vi valt att kalla Montessoriförskolan och 

Fröbelförskolan. Dessa namn är valda för att visa vilken inriktning dessa förskolor har. De är 

belägna i en mindre stad och i ett samhälle i Småland. Våra informanter har fått fingerade 

namn, Anna förskollärare som har arbetat inom förskolan i 28 år. Eva förskollärare som har 

arbetat inom förskolan i 27 år. Tindra förskollärare som har arbetat inom förskolan i 25 år och 

Maria förskollärare som har arbetat inom förskolan i 16 år. Förskolorna har olika lokaler men 

liknande personaltäthet och barnantal i barngruppen. Alla fyra intervjuer personerna är 

kvinnor. 
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På Fröbelförskolan finns fyra avdelningar. Det finns två småbarnsavdelningar 1- till 3-år och 

en 3- till 6-års avdelning och den sista avdelningen är bara fyraåringar. Pedagogerna som vi 

har intervjuat på denna förskola är Anna och Eva. På Montessoriförskolan har de tre 

avdelningar, en 1- till 2-år, en 3- till 4-år och en 4- till 5-års avdelning. Pedagogerna som vi 

intervjuade på denna förskola är Maria och Tindra. Vi använder oss utav olika begrepp men 

begreppet ”barn” menar vi barn i förskolan 1- till 5-år och begreppet ”pedagogerna” menar vi 

förskollärare och barnskötare i förskolan. 

 

4.3 Genomförande och analys 

Vi valde pedagoger som vi kände sedan tidigare. Förre intervjuerna så arbetade vi fram frågor 

som ligger till grund för syftet med vårt arbete. Informanterna fick ta del av frågorna några 

dagar tidigare, så att de kunde vara lite förberedda. Frågorna är öppna frågor och 

intervjupersonerna fick prata fritt. Alla pedagoger som vi intervjuade har fått samma frågor. 

Vi har arbetat med ”muntlig traditions intervjuer” men även strukturerade intervjuer Bryman 

(2002). Under själva intervjuerna bandade vi och sedan skrev vi utförligt vad de sa. Några av 

våra informanter pratade länge och svarade mycket utförligt på våra frågor. Vi har lyssnat 

noga igenom våra intervjuer, därefter har vi sammanfattat svaren. Vi fick sammanfatta 

informationen på grund av att vi fick, långa, bra och utförliga svar.   

Vi valde att inte ha några följdfrågor på grund av att vi tyckte vi fick utförliga svar ändå.  

 

4.4 Validitet och Reliabilitet 

Validitet och reliabilitet utgör viktiga kriterier i en kvalitativ undersökning (Bryman 2002). 

”Validitet handlar således om hur vida man observerar, dentifiera eller mäter det man säger 

sig göra” (Bryman, 2002:257). Han menar även att validitet handlar om att vi har fått svar på 

det vi haft i åtanke att undersöka.”Reliabilitet, hur man avser att mäta på ett tillförlitligt 

sätt”(Holme & Solvang, 1997:163). Vi anser att med bandspelare och genom att skriva ner 

intervjuerna ordagrant har vi kunnat uppnå en noggrannhet i intervjumaterialet.  Vi valde att 

ställa frågor som är kopplade till vårt syfte och att vi intervjuade verksamma pedagoger anser 

vi att studien har hög validitet. Pedagogernas syn på den fria lekens betydelse för barns hela 

utveckling överensstämmer med litteraturen som vi har läst. Informanterna har lång erfarenhet 

och kunskap. De var även intresserade utav ämnet och svarade utförligt och noga på frågorna 

som vi ställde. När vi frågade informanterna så visade de stort intresse av att hjälpa oss med 

vårt arbete.  
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4.5 Etik 

Vid en forskningsstudie är det viktigt att respektera de pedagoger och arbetsplatser där de är 

verksamma. Vetenskapsrådet har utarbetat anvisningar för forskningsetik och vi utgår ifrån de 

fyra krav som ställs enligt Bryman (2002). 

Det första kallar han informationskravet, vilket innebär att personerna som ingår i studien blir 

informerad om studiens syfte i förväg. De ska också informeras om att det är frivilligt och att 

de när som helst har möjlighet att avbryta intervjun. Vi utgick ifrån våra frågor som vi hade 

skrivit tidigare men även vårt syfte använde vi oss av, och det fick pedagogerna ta del utav. 

Samtyckeskravet kallar författaren nästa del. Det handlar om att deltagarna bestämmer själva 

över sin medverkan. Vi valde att pedagogerna som vi skulle intervjua fick välja var och när 

intervjuerna skulle ske, de valde alla att vara på förskolan som de arbetar på. Genom att 

understryka vikten av att informanterna svar behandlas konfidentiell. Kravet handlar om att 

person uppgifter kommer att behandlas konfidentiellt, det vill säga att uppgifterna inte få nås 

av någon obehörig. Vi har valt att inte ha med intervjupersonernas vanliga namn, detta 

informerade vi om när vi började intervjuerna. Det fjärde och sista kallar Bryman (2002) för 

nyttjandekravet, detta handlar om att intervjumaterialet endast får användas i 

forskningssammanhang. Detta ska vi följa. 
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5. Resultat och Analys 

Pedagogernas svar har sammanställts enligt våra frågeställningar. Varje del följs av en analys. 

 

5.1 Vad har den fria leken för betydelse för barnen? 

 

Det är svårt att inringa vad fri lek innebär. De olika förskollärarna definierar fri lek olika. 

Montessoris grundtanke är att följa barnet - fånga ögonblicket - iaktta barnet. Den fria leken 

är en viktig del av barnens liv. Detta tycker Anna, Eva, Maria och Tindra som vi intervjuade. 

Anna pratar om att den fria leken och dess ramar är bestämda av de vuxna. Samtliga 

pedagoger som vi har intervjuat menar att leken har stor betydelse för barnet. Maria tar upp att 

i leken lär sig barn att hantera kulturella spelregler, samspel mellan människor grundläggs i 

leken. Under leken stimuleras och utvecklas hela barnet i tankar, känslor, språk, fantasi, 

motorik och begrepp. Barns sociala kompetens förmåga till inlevelse och att lösa konflikter 

tränas. Alla sinnen (syn, hörsel, smak, lukt, känsel och balans) är med och tränas i leken. Att 

leka är nödvändigt. Anna och Eva pratade om vad den fria leken är, men även att barnet har 

möjlighet att utveckla sin kreativa förmåga, sin sociala, motoriska och språkliga medvetenhet 

i leken och att den fria leken är då barnet får fritt välja aktivitet. På denna fråga tycker 

pedagogerna rätt lika, de menar att den fria leken har stor betydelse för barnets hela 

utveckling. 

 

Barnen lär sig mycket i den fria leken. Tindra och Maria som arbetar på Montessoriförskolan 

menar att barnen utvecklas socialt i arbetet med montessorimaterialen de använder även sin 

motorik när de arbetar. Materialet inbjuder och uppmuntrar till rörelse. Tindra säger: ”När 

handen arbetar mognar hjärnan”. Eva och Anna som arbetar på Fröbelförskolan menar även 

de att barnen lär sig mycket i den fria leken så som deras kreativa förmåga, sociala och 

motoriska utveckling stärks i den fria leken. 
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5.1.1 Analys 

”Lärandet skall baseras såväl på samspelet mellan vuxna och barn som på att barnen lär av 

varandra” (Lpfö98,2006:28). 

Pedagogerna Anna, Eva, Maria och Tindra ansåg att den fria leken var viktig för hela barnets 

utveckling. I Lpfö98 (2006) betonas även att leken är viktig för barns utveckling och lärande. 

Detta stämmer även överens med vad teoretikerna Vygotsky och Piaget ansåg. Även Lillemyr 

(2002), Folkman & Svedin och Öhman (1996) tar upp detta. Öhman (1996) beskriver barnens 

lek att genom leken förstår och utvecklar barnet sin kunskap om sin egen inre värld och den 

yttre gemensamma världen. Pedagogen Maria menar att i leken så lär sig barn hantera olika 

spelregler, samspel men även olika sociala kompetenser. Alla sinnen är med och tränas i 

leken. Detta menar även Vygotsky, att i leken så är barnen i utvecklingens spets (Lillemyr 

2002). Lillemyr skriver även att för socialt deltagande genom leken får barnet tillskriva sig 

motivation, förmågor och attityd som är nödvändiga enligt Vygotsky. 

Anna, Eva, Maria och Tindra arbetar efter två olika pedagogikiska synsätt, men anser att i den 

fria leken sker den största utvecklingen. Någon som håller med om detta är Knutsdotter 

Olofsson (1996) hon skriver att barn i lek lär sig lyssna på andra för att leken ska fungera, 

förmågan att öva, utrycka sig och behärska sina känslor övas i leken. Detta är nödvändigt för 

att kunna fungera i grupp med andra barn och vuxna. Även Vygotsky betonar att socialt 

deltagande genom leken får barnet tillskriva sig motivation, förmågor och attityder som är 

nödvändiga Lillemyr (2002). Detta menar även Folkman & Svedin (2003) de tar upp 

innebörden av att barnen för första gången i livet ingår i en grupp med jämnåriga, att 

förskolan är barns första egna sociala liv utanför familjen. Då är det bra för barnet att hitta 

mod och komma underfund med oskrivna koder som gäller i barngruppen, vilket gör att 

samspel och lek fungerar. 

5.1.2 Skiljer sig den fria leken mellan de två olika förskolorna? 

Anna och Eva på Fröbelförskolan  påtalar att de arbetar efter fröbelpedagogiken, men den ena 

lägger till ”Hälsotänk” där kost, motorik-lek, utemiljö- sinnena ska inspirera och ta till vara 

barnens lust att leka och lära. Det finns mycket tid för barnen att leka så kallad fri lek både ute 

och inne. Den pedagogiska ledda verksamheten är en stund på förmiddagen. 
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 Mycket av den resterande tiden är fri, frilek, för barnen. Eva säger att hon tycker att det är 

viktigt att man som pedagog har en medveten hållning till den fria leken, så att den inte bara 

blir sysselsättning för stunden, där vi vuxna inte behöver vara aktiva. Anna har en önskan att 

barnen under den fria leken möter vuxna som är medvetna, lyhörda, medkännande, aktiva, 

engagerade, kreativa och flexibla. Barnen behöver dessa vuxna för att utvecklas i sin lek. De 

behöver bli erbjudna bra, inspirerande och utvecklande material som passar just här och nu i 

deras lek. De behöver vuxna som kan förstå deras tänkande i deras lekvärld. Vuxna som 

ställer frågor, som gör att de utvecklas vidare och att deras lärande och socialisation främjas. 

Maria och Tindra på Montessoriförskolan talar om den fria leken, genom att barnen har fria 

val i sin lek (aktivitet) så ger de vuxna barnen tid de behöver. De avbryter inte deras aktivitet 

de låter barnen ”leka” färdigt så gott det går, utan att störa, likväl ser de vuxna till att barnen 

inte bli störda av någon kompis som vill prata. När barnet väl har hittat något som intresserar, 

så bygger barnet upp koncentrationen på sitt arbete, det är då barnet utvecklas när de får 

utföra sin aktivitet utan att bli störd av något. Det tar lång tid för ett barn att bygga upp en 

koncentration, men blir barnet störd bryts den fort, och barnet kan ha svårt att hitta 

koncentrationen igen. Därför är det viktigt att barn och vuxna talar med låg röst och inte 

avbryter i en aktivitet. Utifrån våra intervjuer har vi märkt att Anna som arbetar på 

Fröbelförskolan pratar mycket om att de vuxna har stor betydelse i den fria leken. Medan 

Tindra som arbetar på Montessoriförskolan menar att de vuxna finns med i bakgrunden under 

fria val i sin lek (aktivitet). Det innebär att pedagogerna inte stör barnen under tiden som de 

leker. 

5.1.3 Analys 

Den fria leken skiljer sig mellan de två olika förskolorna. Anna som arbetar på 

Fröbelförskolan pratar mycket om de vuxna, att de har stor betydelse i den fria leken, detta 

skriver även Hangård Rasmussen (1979) hur viktigt det är att pedagogen är närvarande i 

barnens lek, för att kunna gå in och hjälpa barnen när det behövs. Han menar även att den fria 

leken i förskolan kan utvecklas på ett positivt sätt eller inte, beroende på hur den praktiska 

pedagogiken är på förskolan. Atmosfären måste vara trygg med fasta, återkommande 

aktiviteter som är oumbärliga och betydelsefulla. Då kan den fria leken utvecklas. I en otrygg 

miljö blir leken ofri. 
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Med ett regelbundet dagligt mönster kan barnet i den fria leken konstruera nya händelser av 

verkligheten. Detta påverkar barnets psykiska utveckling positivt. Piaget menar att genom 

egna erfarenheter, egen kunskap och kreativt uttryck det blir en del av barnet självt (Lillemyr, 

2002). 

Tindra som arbetar på Montessoriförskolan menar att de vuxna finns med i bakgrunden under 

fria val i sin lek (aktivitet). Det innebär att pedagogen inte stör barnen under den tiden som de 

leker (arbetar). Detta menar även Norén - Björn (1990) att inom montessoripedagogiken anser 

man att det är förknippat med den allra största ansträngning för den vuxne/pedagogen att hålla 

sig i bakgrunden. Men det är bra att göra det och låta barnen själva leka sin lek. 

5.1.4  Hur stort utrymme får den fria leken i förskolan? 

På Montessoriförskolan är fri lek när de arbetar 

Den fria leken för barnen är att de kan välja vad de vill göra, vad som intresserar dem. Inom 

Montessori pedagogiken säger man att lek = arbete. När barnen ”leker” så arbetar de. Eller som 

jag brukar säga, barnen väljer aktivitet efter vad de är intresserade av. Barnen blir självständiga 

när de själva får välja aktivitet. Barnen visar respekt för varandra genom att inte störa något 

annat barn som arbetar, t.ex. pusslar eller bygger med lego, arbetar med Montessori materialet. 

Barnen utvecklas socialt i arbetet med Montessori materialen. De får ha tålamod att vänta på sin 

tur att använda något, eftersom det bara finns ett ex av varje material. Materialen är aldrig för 

svåra för barnen, de får bekräftelse på sin egen förmåga, och ökar sitt självförtroende.(Tindra) 

Det finns olika fria val (aktiviteter) som Maria tar upp som även hon arbetar på 

Montessoriförskolan, några av aktiviteterna är praktiska vardagsövningar där får barnet arbeta 

med t ex sopa, diska, sy, hälla, ösa, skruva, knäppa knappar osv. De är en bra övning för 

penngreppet. Huvudsyftet med dessa övningar är att träna koncentrationen, självständighet 

och uthållighet. Barnet lär sig att också vårda sin omgivning och sig själv. Övningarna 

innehåller både grovmotoriska och finmotoriska moment. Dessa praktiska övningar bildar 

grunden för barnets fortsatta arbete och utveckling. Det sinnestränande materialet: Här får 

barnet möjlighet att känna igen lukt, ljud, tyngder, färger, former, längdmått osv. Indirekt lär 

sig barnet också grunderna i matematiken, algebra och geometri. Barnet absorberar kunskaper 

genom sina sinnen. Genom att arbeta med det sinnestränande materialet läggs därför grunden 

för kommande inlärning. 
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Matematik: Här finns material för enkla övningar, då barnet lär sig känna igen siffror. De har 

räknestavar, sandpapperssiffror och räknespolar, där barnen lär sig kvantitet, en del pussel har 

de också. De arbetar mycket praktiskt på deras utedagar, med olika former, siffror, 

lägesbegrepp osv. 

 Språk: De har metallramar där barnets hand tränas för skrivning, sandpappersbokstäver där 

tränas bokstävernas ljud genom att stimulera både hörsel, känsel, syn och muskelminne. Men 

det rörliga alfabetet kan barnen bygga ord. Allt detta för att stimulera barnet i skrivning. För 

skrivning kommer före läsning i barns naturliga utveckling. 

 Kultur: Detta innefattar material i geografi (kartpussel, flaggor, land och vatten former mm). 

Historia så som (årstider, klockan, dinosaurier mm) djur och natur. 

 Engelska: De sjunger ” Happy birthday” när de fira något barns födelsedag. De sjunger även 

en del andra sånger på engelska. Färgerna lär de sig även på engelska. 

 Barnen behöver ha ett gott självförtroende, kunna arbeta självständigt, ta ansvar och vara 

kreativa för att kunna klara sig bra i samhället. Dessa egenskaper betonas inom 

Montessoriförskolan. ”hjälp mig att hjälpa mig själv” är en Montessoritanke, som grundar sig 

på det faktum att ingen kan lära någon annan något. 

På Fröbelförskolan menar Eva att: ”Den fria leken ingår till stor del i barnens dag” Det finns 

mycket tid för barnen att leka så kallad fri lek både ute och inne. Den pedagogiska styrda 

verksamheten är en stund på förmiddagen. Mycket av den resterande tiden är fri, frilek, för 

barnen. 
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5.1.5 Analys 

Anna, Eva, Maria och Tindra har olika syn på vad den fria leken är. Maria och Tindra som 

arbetar på Montessoriförskolan menar att när barnen arbetar med olika material så leker de. 

Detta tar även Pramling Samuelsson & Carlsson, (2003) upp att inom Montessori 

pedagogiken tar man stor hänsyn till barnets mognad och intresse. Barnet ska själv bestämma 

vad de vill göra, de kan gå och hämta material och göra de saker som barnet själv vill leka 

med. På Fröbelförskolan menar de att den fria leken ingår till stor del i barnets dag. 

Knutsdotter Olofsson (2003) menar att det är svårt att definiera vad lek är. Man definiera 

leken beroende på vilken teori om lek man använder sig utav. Även Folkman & Svedin 

(2003) tar upp att det är viktigt med den fria leken. De menar att en alltför späckad och 

detaljerad planering kan bli ett hinder för barns lek. Barnen flyter då omkring och det blir 

endast tidsfördriv, inte lek. Pedagogen måste man vara flexibel i sitt arbete med barn, man 

måste kunna ändra och inte hålla fast vid eventuell planering. Om leken är bra och behöver 

mer tid ska man ge den tid som behövs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32 



6. Diskussion 
Nedan följer metoddiskussionen omfattande tillvägagångssätt samt vald bearbetningsform av 

data gällande intervjuerna. Vi utvärderar och diskuterar de olika förskolornas syn på den fria 

leken i verksamheten, samt för en diskussion kring analyserna.  

 

6.1 Metoddiskussion 
När vi valt metod har vi kunnat konstatera att den fullgjorde sitt ändamål. Pedagogerna Anna, 

Eva, Maria och Tindra som vi intervjuade har varit positiva till att bli intervjuade, vilket även 

bidrog till att vår valda intervjumetod fungerade väl. Vi känner att intervjupersonerna var 

villiga och visade stort intresse. Det var inte möjligt att utöka informanterna i denna studie på 

grund av att tiden var begränsad. Om vi hade haft mer tid så skulle vi ha intervjuat barn också. 

Vi valde att ha öppna frågor för att få så mycket information som möjligt. Vi använde oss 

utav strukturerad intervju metod. Denna metod tycker vi har fungerat väl mot studiens syfte.  

Tanken med att spela in intervjuerna på band fungerade bra. När vi intervjuade pedagogerna 

så märkte vi att vi inte fick så utförliga svar ifrån informanterna på Fröbelförskolan, medan 

informanterna på Montessoriförskolan var mer öppna och pratade mer.  

 

6.2 Resultatdiskussion 
Anna, Eva, Maria och Tindra anser att leken är ett bra verktyg och att den är betydelsefull för 

arbetet på förskolan. Leken, fantasin och lärandet tar alla upp som mycket viktiga delar i 

barnets utveckling. I Lpfö98, (2006) står det att barnen ska fostras till demokratiska 

medborgare. Barnen har ännu inte kommit in i det tankesättet. De är mycket friare och kan 

använda sin fantasi fullt ut, utan några hämningar vad man bör eller ska göra. 

Vygotsky (2002) menar också att fantasi och kreativitet är positiva laddade ord, som bör tas 

på största allvar. Leken är den viktigaste formen av lärande. Piaget (2002) anser att lek och 

imitation är en viktig del i barnets kognitiva utveckling. 

När barnen arbetar med de olika materialen så menar Montessoriförskolan att detta är som att 

leka, att det är bättre än lek. Tindra menar att barnen blir lyckligare att arbeta med materialet 

än att leka spontant. På Fröbelförskolan är leken en naturlig uttrycksform. Allt lärande kom 

genom leken. 
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Barnen får erfarenheter och kunskap men de fick även utrycka tankar, känslor och upplevelser 

i leken. Enligt våra informanter stämmer detta överens med deras pedagogiska verksamhet ute 

på förskolorna. Under arbetets gång har vi funderat på när man som vuxen avgör när, var och 

hur man lägger sig i deras fria lek? Är det positivt att ha med pedagogen eller den vuxne som 

kanske stör för mycket i deras egna fria lek? Anna på Fröbelförskolan talar om att den vuxne 

ska vara med i den fria leken. Hangård Rasmussen (1979) betonar starkt att pedagogen i 

förskolan kan vara med i den fria leken med det är viktigt att barnet själv eller tillsammans 

med andra barn får möjlighet att finna insikt om verkligheten och sin självständighet. 

Frigörelsen från vuxna sker genom den fria leken (Hangård Rasmussen, 1979). Knutsdotter 

Olofsson (1987) menar att det är viktigt att vuxna ska delta i den fria leken, men inte som 

huvudpersonen som styr leken utan som deltagare som är med och leker.  

På Montessoriförskolan är pedagogens roll att observera barnen och vara lyhörd och 

uppmärksam på varje barns utveckling. Pedagogen, beskriver, berättar, klarlägger och 

orienterar. Pedagogen ska visa hur man använder materialet. Sedan får barnen själva arbeta 

med sina uppgifter. All onödig hjälp är ett hinder i barnets utveckling (Pramling, Samuelsson, 

Asplund Carlsson, 2003). På Fröbelförskolan skall man uppmuntra barnet till att upptäcka hur 

omvärlden fungerar. Eva som arbetar på Fröbelförskolan talar om att det är viktigt att man 

som pedagog har en medveten hållning till den fria leken, så att den inte bara blir en 

sysselsättning för stunden, där vi vuxna inte behöver vara aktiva. 

Vi upplevde att Anna och Eva på Fröbelförskolan har olika syn på de vuxnas medverkan i den 

fria leken. Annas önskan är att barnen under den fria leken möter vuxna som är medvetna, 

lyhörda, medkännande, aktiva, engagerade, kreativa och flexibla. Barnen behöver dessa vuxna 

för att utvecklas i sin lek. Medan Eva menar att pedagogen ska finnas i bakgrunden för att 

stödja och observera barnet i den fria leken. Vi själva håller med Birgitta Knutsdotter 

Olofsson att det är viktigt att vuxna ska delta i den fria leken, men inte som huvudpersonen 

som styr leken utan som deltagare som är med och leker. Vi anser att det är viktigt att vara 

lyhörd, aktiv och engagerad i barns lek.  

Hur stort utrymme får den fria leken då på de olika förskolorna? På Fröbelförskolan säger 

Anna att den fria leken är den tid då barnen får välja vad, var och med vem de ska leka. Eva 

säger att den fria leken ingår till stor del i barnens dag. På Montessoriförskolan säger Tindra 

att:” när barnen ’leker’ så arbetar de. Eller som jag brukar säga, barnen väljer aktivitet efter 

vad de är intresserade av. Barnen blir självständiga när de själva får välja aktivitet”. 
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I Lpfö98, (2006) kan man läsa att förskolans uppdrag bland annat handlar om att 

verksamheten ska grunda sig på barns intresse erfarenhet och lust till att lära. 

Barn tillägnar sig kunskap när de leker och samspelar men även när de observerar, undersöker 

och experimenterar. Piaget menar att genom egna erfarenheter, egen kunskap och kreativt 

uttryck det blir en del av barnet självt (Lillemyr, 2002). 

Detta ska alla som arbetar i förskolan och blivande pedagoger tänka på i sin yrkesroll. Det är 

viktigt att veta vad som står i läroplanen, men även kunna visa upp den för föräldrarna så att 

de kan bli delaktiga i vad och varför man arbetar efter en läroplan i förskolan. Alla som 

arbetar i förskolan ska följa läroplanen. När vi har analyserat våra intervjuer märkte vi att de 

flesta informanternas åsikter stämde överens med varandra. Leken är betydelsefull och en 

viktig del i barns hela utveckling. 

 

6.3 Slutord 

Vi har tyckt att ämnet fri lek har varit mycket intressant att undersöka genom litteraturen och 

intervjuer med förskollärare. Hade vi haft mer tid skulle vi vilja utveckla detta arbete med att 

intervjua fler pedagoger och föräldrar. Vi anser att det skulle vara mycket intressant att få 

intervjua barn, eftersom det är deras egen lek som det handlar om. Deras åsikter och tankar 

hade varit av en stor betydelse i undersökningen. Som avslutning vill vi citera ifrån läroplanen 

Lpfö 98, (2006): 

”Förskolan skall lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten skall vara rolig, trygg 

och lärorik för alla barn som deltar. Förskolan skall erbjuda barnen en god pedagogisk 

verksamhet, där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet” (Lpfö98,2006:4). 
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Intervjuguide 
 Bilaga A 
Frågorna vi ställde till Anna, Eva, Maria och Tindra: 

Vad har den fria leken för betydelse för barnen? 

Hur stort utrymme får den fria leken i förskolan? 

Vilken pedagogik arbetar ni efter? 

Hur många år har du arbetat inom yrket? 
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