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Sammanfattning 

Den fria lekens plats i förskolans vardag har genom ökat lärandefokus kommit att ifrågasättas. Lek 

sammankopplat med formellt lärande står i kontrast mot fri lek utifrån barns egen lek- och 

kamratkultur. Syftet med denna studie är att bidra med kunskap om den fria lekens villkor inom 

ramen för förskolans verksamhet. Likaså att utifrån dessa villkor vidare belysa hur den fria leken 

privilegieras. Genom denna observationsstudie, vilket inkluderat tre förskolor i en svensk kommun 

har vi sökt svar på följande två frågor: På vilka sätt skapas förutsättningar respektive begränsningar 

för barns fria lek i förskolan? På vilket sätt privilegieras lekens egenvärde respektive dess 

nyttovärde? Studiens bakgrund ger en historisk tillbakablick med relevans för förskolans 

institutionella kontext och dess utveckling där barndom, barnsyn samt skilda perspektiv på lek 

framställs. Studiens teoretiska inramning har utgjort analysredskap för bearbetning av det 

empiriska materialet, där den sociokulturella teorin används med begreppen omgivning i tid och 

rum, medierande redskap samt vuxnas kommunikation och interaktion med barn. Studiens resultat 

presenteras genom dessa tre områden inom den sociokulturella teorin. I resultatet framkom att 

förskolans institutionella ramar genom fysisk omgivning, tidsmässiga aspekter samt pedagogernas 

handlingar var avgörande faktorer för den fria lekens förutsättningar och begränsningar. Resultatet 

visade också att lekens egenvärde privilegierades i den mån att pedagogernas intentioner om 

ämnesrelaterat lärande i leken uteblev. Lekens nyttovärde privilegierades å andra sidan med 

hänsyn till pedagogers styrning präglat av normer och värden. Pedagogers medvetenhet kring 

lekens villkor har genom studien visat sig vara en förutsättning för lek utifrån barns egen lekkultur, 

präglat av flyt och djup. Studien bidrar med kunskap om den fria lekens villkor samt hur 

spänningsfältet mellan styrd- och fri lek kan förstås och hanteras i praktiken.  
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Innehållsförteckning 
 

1. Inledning 1 

2. Syfte och frågeställningar 2 

3. Bakgrund 3 

3.1 Barndom och barnsyn utifrån ett historiskt perspektiv 3 

3.1.1. Barndom i en ny institutionaliserad kontext 3 

3.1.2. Synsätt med barns kultur samt barns perspektiv i spetsen 4 

3.2. Den fria leken i förskolan 6 

3.2.1. Historiskt perspektiv på lek i förskolan 6 

3.2.2. Lek och läroplan 9 

3.2.3. En alternativ syn på lek 9 

4. Studiens teoretiska inramning 11 

4.1. Ett sociokulturellt perspektiv på fri lek i förskolan 11 

4.1.1. Omgivning i tid och rum 11 

4.1.2. Medierande redskap 12 

4.1.3. Vuxnas kommunikation och interaktion med barn 13 

5. Tidigare forskning 14 

5.1. Den fria lekens förutsättningar och begränsningar 14 

5.1.1. Omgivning i tid och rum 14 

5.1.2. Medierande redskap 17 

5.1.3. Vuxnas kommunikation och interaktion med barn 17 

5.2. Lekens nyttovärde 18 

5.2.1. Visioner om integrering av lek och lärande 19 

5.2.2. Integrering av lek och lärande i praktiken som hinder för barns fria lek 20 

5.3. Lekens egenvärde 21 

5.3.1. Barns egen kultur kontra förskolans kulturella ramar 21 

5.3.2. Barns interaktion med varandra 22 

5.4. Sammanfattning av tidigare forskning 23 

6. Metod 25 

6.1. Metodansats 25 



 

6.2. Val av metod 25 

6.3. En ostrukturerad observation med en icke-deltagande observatörsroll 26 

6.4. Fältanteckningar 27 

6.5. Pedagogernas initiativ till berättelser 28 

6.6. Urval 28 

6.7. Studiens genomförande 29 

6.8. Studiens tillförlitlighet 29 

6.9. Etiska överväganden 31 

6.10. Barns integritet 32 

7. Resultat 34 

7.1. Omgivning i tid och rum 34 

7.1.1. Förutsättningar 34 

7.1.2. Begränsningar 36 

7.2. Medierande redskap 38 

7.2.1. Förutsättningar 38 

7.2.2. Begränsningar 38 

7.3. Vuxnas kommunikation och interaktion med barn 40 

7.3.1. Förutsättningar 40 

7.3.2. Begränsningar 41 

7.4. Lekens egenvärde respektive nyttovärde 42 

7.4.1. Lekens nyttovärde 42 

7.4.2. Lekens egenvärde 43 

7.5 Sammanfattning av resultat 43 

7.5.1. Forskningsfråga 1. 43 

7.5.1.1. Förutsättningar 43 

7.5.1.2. Begränsningar 44 

7.5.2. Forskningsfråga 2. 44 

7.5.2.1. Lekens nyttovärde 44 

7.5.2.2. Lekens egenvärde 44 

8. Diskussion 45 

8.1. Den fria lekens förutsättningar och begränsningar 45 



 

8.1.1. Omgivning i tid och rum 45 

8.1.2. Medierande redskap 48 

8.1.3. Vuxnas kommunikation och interaktion med barn 49 

8.2. Lekens egenvärde respektive nyttovärde 51 

8.2.1. Lekens nyttovärde 51 

8.2.2. Lekens egenvärde 52 

8.3. Metoddiskussion 53 

9. Om vårt bidrag till dagens förskola 56 

10. Förslag på fortsatt forskning 57 

Referenslista 58 

Bilaga.1. 66 

 

 

 



1 
 

1. Inledning 

Synen på barn och barndom liksom på leken som väsen har sedan länge präglas av samhällets 

rådande diskurser. Idag speglas ett kompetent och aktivt barn med anslutning till egen kultur och 

rättigheter, vilka representeras i bland annat Konventionen om barnets rättigheter (Dahlberg & 

Lenz Taguchi, 2015; UNICEF, 2009). Med hänsyn till barndomens institutionalisering, då flertalet 

barn har kommit att spendera stor del av sin tid inom förskolans verksamhet, genereras lekens 

villkor utifrån Läroplanen för förskolans beskrivningar om lek (Skolverket, 2016). Läroplanen för 

förskolan tydliggör lekens potentiella användningsområde för utveckling och lärande, vilket 

tillsammans med revideringen år 2010 om förstärkt pedagogiskt uppdrag kring ämnesundervisning 

har skapat diskussioner kring lekens position. I ljuset av de utbildningspolitiska målen mot ökat 

fokus på lärande och en tidigare skolifiering har röster höjts om hur den fria leken i förskolan har 

kommit att hamna i skymundan (Gustafsson, 2013; Knutsdotter Olofsson 1991:1996; Øksnes, 

2011). Ett spänningsfält inom forskning har uppstått mellan å ena sidan åsikter om hur lek och 

lärande bör integreras och å andra sidan hur lekens frihet bör bevaras. Ett nyttovärde ställs mot ett 

egenvärde. Leken i förskolan går i detta sammanhang att placera i ett kontinuum, där ena änden 

presenterar styrd lek och den andra fri lek. Leken kan såvida tilldelas en plats däremellan beroende 

av pedagogers syn på lek och planering av pedagogisk verksamhet. Med hänsyn till spänningsfältet 

mellan fri- och styrd lek och därmed lekens flyktiga position som presenterats i tidigare forskning 

menar vi att denna studie är av vikt för att uppmärksamma vad detta kan innebära för förskolans 

praktik. Vi har valt att genomföra observationer för att få syn på de villkor som inom förskolans 

vardag kan bli avgörande för lekens position, detta för att bidra med kunskap om hur detta 

spänningsfält lättare kan förstås och hanteras.  
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2. Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att bidra med kunskap om den fria lekens villkor inom ramen för 

förskolans verksamhet. Likaså att utifrån dessa villkor belysa hur den fria leken privilegieras. 

 

- På vilka sätt skapas förutsättningar respektive begränsningar för den fria leken i förskolan? 

- På vilket sätt privilegieras lekens egenvärde respektive dess nyttovärde?  
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3. Bakgrund 

I bakgrunden presenteras aspekter vilka anses ha inverkan på barns fria lek i dagens förskola. Ett 

historiskt perspektiv lägger grund för förståelse av aktuell syn på fri kontra målstyrd lek liksom 

bidrar med förklaringar till förskolans skilda meningar kring den fria lekens innebörd. Barndom 

och barnsyn speglas av samhällets rådande situation och diskurser därtill, vilket blir avgörande för 

i vilken mån barns perspektiv samt fri lek blir framträdande inom institutionella ramar. Olika 

lekteorier beskrivs, detta med hänsyn till att val av teoretisk utgångspunkt får betydelse för 

förskolans perspektiv på fri lek och således även pedagogens roll som passiv respektive aktiv. 

3.1 Barndom och barnsyn utifrån ett historiskt perspektiv 

Nedan presenteras en litteraturgenomgång som visar på barndomens dåvarande liksom 

nuvarande samhälleliga förutsättningar samt barnsynen och dess förändring. Traditioner av såväl 

barndom som barnsyn i förändring blir därmed ett aktuellt och viktigt inslag i denna bakgrund i 

fråga om den fria lekens villkor. Detta lägger grunden för den samhälleliga inställningen och 

därmed förskolans inställning till den fria lekens värde. 

3.1.1. Barndom i en ny institutionaliserad kontext 

Barn i samhället har sedan tidigt skede ingått en lågt värderad position menar Philippe Ariés, 

(1982). Barndom ansågs under 1000-talet vara en livsperiod av tillfälligt skede, som så småningom 

skulle gå förbi en människas minne (Ariés, 1982). Men denna framställning har något senare väckt 

kritik genom förändrade föreställningar om barn, då många ansåg att endast fysisk storlek skiljde 

barn och vuxna åt (Ariés, 1982). Lars Denick (2002) specificerar barndomsbegreppet och hävdar 

att denna sociala konstruktion tilldelat barndomen en kategorisk livsfas, detta kallar han för 

livsrum. Han uppmärksammar å andra sidan att samhället är ständigt föränderligt, liksom den 

socialt konstruerade barndomen är (Denick, 2002). Barndomen behöver förstås i ett socialt liksom 

kulturellt perspektiv, detta menar Gunilla Halldén (2007) när hon ger en kontextuell förståelse för 

en barndom som bör förstås i sitt kulturella sammanhang där barns platser utgör grunden. Elisabeth 

Näsman (2002) liksom Halldén (2007) presenterar hur Jens Qvortrup kritiserar 

utvecklingspsykologiska sätt att se på barn och barndom som en fas. Halldén (2007) beskriver hur 

barn då gestaltas som becomings, där barndomen blir en transportsträcka till vuxenlivet. Näsman 



4 
 

(2002) samt Halldén (2007) ger vidare en förklaring av Qvortrups tankar, där han lyfter 

barndomens egna värde samt socialisationsprocess. Qvortrup menar att barndomen ska ses som en 

viktig och betydelsefull social grupp som respektfullt ska tilldelas sin plats i samhället. Barn ses 

därmed enligt Halldén (2007) som beings i en barndom som räknas här och nu. (Halldén, 2007; 

Näsman, 2002). Ariés (1982) samt Kenneth Hultqvist (2002) redogör för det sena 1800 talet-1900 

talet som ingick omvälvande förändringar i skolvärlden, utbildningsväsendets uppkomst medförde 

en förändrad barndom med nya villkor. Under denna tidsperiod införlivades även ett sätt att förstå 

barndom som allt annat än en förbipasserande fas, menar Denick (2002). Han belyser den 

filosofiska inställningen om att allting flyter, som än idag kvarstår och är mer aktuellt än någonsin 

(Denick, 2002). Denna inställning går å andra sidan i motsatt riktning då den institutionaliserade 

barndomen framställs som delvis problematisk i sin ramstyrda karaktär (Halldén, 2007). En ny 

familjesituation, med den förändrade arbetsmarknaden och industrialiseringen i spetsen skulle 

komma att placera barn i en institutionaliserad kontext inom välfärdssamhället (Axelsson & 

Qvarsebo, 2010; Halldén, 2007; Kristjánsson, 2002). Under det tidiga 1900-talet bildades 

fröbelförbundet, en rörelse och gemensam utbildningsplattform för ledarinnor i barnträdgården där 

det aktuella arbetet i barnträdgårdarna framträdde med rekommendationer (Hultqvist, 1990). 

Barnträdgårdarna hade med inspiration från Friedrich Fröbels teorier om barn och barndom 

bidragit med en ny modernitet inom barnomsorgens kontext, nämligen barnets frihet (Hultqvist, 

1990). Barnträdgårdarna stod för något som tog sin snäva vändning förbi de förflutna 

uppfostringstraditionerna som rådde innan 1900-talets sekel, menar Hultqvist (1990). Han belyser 

den stora vändningen inom barnomsorgen som i barnträdgården tilldelade barnträdgårdsledarinnor 

en helt ny roll till skillnad mot tidigare härskartekniska ledarskap. Pedagogens roll var att stödja 

barn i deras utveckling snarare än undervisa dem (Hultqvist, 1990). Barndomen tilldelades därmed 

nya villkor inom den institutionella vardagen som utbildningssystemet erbjöd. 

3.1.2. Synsätt med barns kultur samt barns perspektiv i spetsen  

Det tidiga 1900-talet, som av Ellen Key fick benämningen barnets århundrade, infördes ett nytt 

synsätt som skulle komma att hylla barnets förmåga. Ellen Key ville hysa barnet med respekt 

(Hultqvist, 1990; Löfdahl, 2002; Andersson, 2002; Näsman, 2002; Dahlberg & Lenz Taguchi, 

2015). Pia-Maria Ivarsson (2003) diskuterar i likhet med denna rättighetsaspekt att barnets sociala 

position givits en bred variation genom de föreställningar om barn som har fått utrymme i olika 
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tidsperioder. Under det senare 1900-talet uttalade sig sociologen William A. Corsaro (2005) om 

betydelsen av barns egna kulturer, han uppmärksammades med sin idé om att barn konstant agerar 

socialiserande i ett kulturellt skapande och återskapande. Corsaro (2005) lyfter betydelsen av barns 

kulturer och dess rika utvecklingsmöjligheter. Likt Corsaros teorier om barns kulturer presenterar 

Leif Askland och Sven Ole Sataøen (2014) sociologen Dion Sommers barnsyn om den viktiga 

samvaron i vardagen, vilken innefattar betydelsen av hur barn utvecklas i kulturer liksom agerar 

meningsskapande i interaktion med den. Gunilla Dahlberg och Hillevi Lenz Taguchi (2015) 

presenterar två skilda kategorier för de barnsyner som funnits med genom tiden, dels det 

naturgivna barnet som i sin existens skulle formas till en god och sann individ. De lyfter även en 

desto mer subjektiv syn på barnet producerar och reproducerar i sin egen kultur (Dahlberg & Lenz 

Taguchi, 2015), vilket tydligt framträdde med Corsaros teorier. I och med barns kulturer 

uppmärksammar Halldén (2007) betydelsen av de platser som också möjliggör för ett barns 

aktörskap. Nya diskussioner om det kompetenta barnet visar på ett nytt sätt att se på barnet. Dessa 

idéer hade sitt ursprung från Loris Malaguzzi som menade att barn genuint engageras genom 

interaktion med sin omvärld, barnet har hundra språk och äger sin kompetens genom dessa 

(Löfdahl, 2002:2014; Lenz Taguchi, 1997). Askland och Sataøen (2014) redogör även dem för 

Malaguzzis genomslagskraft där barnet framställts med sin inre nyfikenhet samt förmåga, de 

uppmärksammar problematiken i att bevara den barnsynen utan övertramp från vuxnas tillsyn. 

 

Den förändrade barnsynen tillbaka i tiden utgör spår som kan tänkas ha banat väg för och format 

det innehåll som idag framkommer i FN:s Konvention om barns rättigheter, menar Gustavsson 

(2011). I FN:s konvention om barns rättigheter står det fast att barn har rättigheter, där leken 

framgår i artikel 31 som en av dem (UNICEF, 2009). Något som Gustavsson (2011) 

problematiserar är den tolkning av de rättigheter som står skrivna och framför allt vilka tolkningar 

som görs inom förskolans verksamhet angående barns rätt till lek. Janusz Korczak (2011) lyfter 

barns rätt till respekt. Korczak var en stor frontman som har spelat stor betydelse för barns 

rättigheter, vilket bidragit till ett förändrat synsätt och förhållningssätt till barn i samhället liksom 

i utbildningssammanhang (Korczak, 2011). Denna rättighetsaspekt i synen på barn har inspirerat 

Gustavsson (2011), han menar att ett barns rättigheter är ett livsviktigt perspektivtagande som blir 

möjligt först då vuxna eftersträvar ett barns perspektiv. Ett barnperspektiv kontra barns perspektiv 

definieras samt problematiseras av Elisabeth Arnér och Britt Tellgren (2006) då de upplyser om 
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perspektivens skillnader. Ett barns perspektiv menar de är det perspektiv som vuxna intar i barns 

vägnar om barnets bästa, till skillnad från barns eget perspektiv där vuxna aktivt strävar mot att 

närma sig barns egna uttryck. Likt Arnér och Tellgren (2006) synliggör även Öhman (2006) 

barnperspektivets innebörd där hon inkluderar vuxnas respekt för barns egen kultur i spetsen. 

Öhman (2006) menar att det krävs ett genuint engagemang av pedagogen för att förstå och ta steg 

i barns riktning, vilket blivit allt mer aktuellt i och med dagens syn på det aktiva och självständiga 

barnet. Betydelsen av att som vuxen inta ett barns perspektiv uppmärksammas även av Birgitta 

Qvarsell (2001), hon problematiserar vuxnas handlingar i en barncentrerad riktning som tydligt 

framkommit genom barnperspektivet, där bland flera FN:s konvention om barns rättigheter 

framstår med vägvisare. Qvarsell (2001) beskriver hur vuxna genom att eftersträva en begriplighet 

av barns livsvärld samt genom tolkning av barns värld kan säga sig eftersträva ett närmande av 

barns perspektiv. 

3.2. Den fria leken i förskolan 

Med hänsyn till hur synen på fri lek i dagens förskola präglas av historiska och kulturella aspekter 

liksom av traditioner som uttrycks “sitta i väggarna”, presenteras nedan en historisk tillbakablick 

gällande den fria leken i förskolan. Detta med start i Fröbels tankar om fri lek fram till nutida 

beskrivningar utifrån Läroplanen för förskolans mål- och riktlinjer gällande lek. Vidare tydliggörs 

för hur val av teoretisk utgångspunkt får konsekvenser för den fria lekens villkor och värde.  

3.2.1. Historiskt perspektiv på lek i förskolan 

Leken har historiskt sett alltid haft en plats i förskolans verksamhet, samtidigt som en oklar 

innebörd bidragit till problematisering och stagnation (Lindqvist, 1995:1996). Gunilla Lindqvist 

(1995:1996) belyser hur Fröbels ideér om barns fria lek placerats i relation till pedagogens roll 

som passiv respektive styrande, och visar vidare på en skildring av lek som funktionell kontra fri. 

Dagens förskola tar avstamp i historiken då föreställningar om fri lek och pedagogiska intentioner 

återspeglas i rådande verksamhet (Hangaard Rasmussen, 2016).  

 

Begreppet fri lek skildras tillbaka till 1840-talet då Fröbel öppnade Lek- och sysselsättningsanstalt, 

och som i sin tur bidrog till Barnträdgårdarnas uppstart (Lindqvist, 1995). Marie-Louise Hjorth 

(1996) beskriver Fröbels syn på barn liknande en planta som genom fritt uttryck i leken och utifrån 
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en inre skapardrift skulle utvecklas i harmoni med naturen. Friedrich Fröbel (1995) uttrycker, ”Ty 

hela människan utvecklas under leken och visar sig i sina finaste anlag, i sitt inre väsen” (s. 56). 

Som ett behov utifrån barns inre redogör Fröbel (1995) för lekens framträdande roll, samt hur allt 

gott grundas och växer i glädjens och frihetens lek. Fröbel (1995) lyfter den fria lekens betydelse 

för barns utveckling och belyser hur “Lekarna under denna ålder är framtidens hjärteblad” (s.56). 

Vidare betonas värdet av att vårda dessa hjärteblad då skada kan leda till att hjärtebladen inte 

utvecklas till naturens livsträd, med andra ord till vuxen människa. Hjorth (1996) illustrerar 

Fröbels beskrivning av vuxnas roll i barnträdgården som ledande och omsorgsfullt vårdande av 

plantan i form av stöd och hjälp i leken, därav beteckningen ledarinna. Samtidigt som Fröbels fria 

lek är framträdande, skildras även en mer formaliserad styrning i form av lek med lekgåvor liksom 

styrda sånglekar (Fröbel, 1995). Lindqvist (1996) liksom Hjorth (1996) lyfter de motsättningar 

som framträder mellan den fria respektive formella leken.      

 

Lindqvist (1996) redogör för Ellen och Maria Moberg vilka via Henriette Schrader-Breymann, 

Fröbels systerdotter, förde fröbelpedagogiken vidare vid Fröbelseminariet i Norrköping. Henriette 

Schrader-Breymann kompletterade arbetsmedelpunkt till Fröbels pedagogik där fri lek enligt 

Hjorth (1996) hamnade i skymundan för val av specifik sysselsättning inom ett tema. Lek och 

arbete skiljdes åt där arbete fick en mer utpräglad roll inom verksamheten (Lindqvist, 1996). Via 

kritiska röster mot barnträdgårdens starka styrning från vuxnas sida belyser Hjorth (1996) hur 

barns frihet och intressen i samband med den kontrollerande religionens nedgång kom att 

uppmärksammas. Lindqvist (1996) redogör för 1930-talets barnpsykologiska inflytande med bland 

annat Alva Myrdahl i spetsen, i anitauktoritär anda förespråkades Storbarnkammaren där vuxnas 

förhållningssätt lyftes i förhållande till barns lek med specifikt utvalda leksaker. Vidare beskrivs 

hur Elsa Köhler, verksam vid Fröbelseminariet i Norrköping, utgjorde startskott för biologins 

teorier om barns utveckling i förhållande till Fröbels ideér om barns inre drivkraft. 

Arbetsmedelpunkten omvandlades till intressecentrum med fokus på barns lek och inlärning samt 

vuxnas roll som iakttagare (Lindqvist, 1996). Med utvecklingspsykologiska teorier som grund 

problematiserar Jan-Erik Johansson (1992) praktikens spegling av visioner om barns intressen, då 

lek inom utvecklingspsykologins fokus på mognadsstadier och beteenden hamnar i skymundan 

och marginaliseras till funktionell karaktär.  Hultqvist (1990) betonar att det var genom Köhler 

som den vetenskapliga synen på barn föddes. Utvecklingspsykologiska teorier med fokus på 
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utveckling- och mognadsstadier samt lärandeprocesser ansågs bidra till vetenskapliga belägg för 

barns utveckling (Hjorth, 1996). I samband med psykologins framväxt lyfts namn som bland annat 

Arnold Gesell, Charlotte Bühler, Erik .H. Eriksson och Jean Piaget fram (Lindqvist, 1995:1996). 

Lindqvist (1995) belyser hur Gesells mognadsteorier med normativa värden osynliggör lekens 

betydelse, vidare betonas hur Erikssons och Bühlers psykoanalytiska fokus på lek påvisar en 

dubbelsidighet kring leken då såväl en terapeutisk som funktionell innebörd framhålls. Lindqvist 

(1996) beskriver vidare Piagets kognitiva lekteori där tre olika lekstadier kopplas till barns 

kognitiva utveckling. Likt Eriksson påvisar Piaget att barn genom leken bearbetar det som sker i 

verkliga livet (Hägglund, 1989).  

 

Genom Barnstugeutredningen (SOU, 1972:26; 1972:27) vilken inleddes år 1968 för utredning av 

förskoleverksamhetens framtid, fick dialogpedagogiken en framhävd roll. Relationen mellan barn 

och vuxna liksom omgivande miljö framhölls, samtidigt som Piagets och Erikssons teorier om 

barns utveckling betonades (SOU, 1972:26; 1972:27). Då dialogpedagogiken inom 

Barnstugeutredningen kom att förankras i psykologisk teori fortsatte leken liksom vuxnas roll 

enligt Hjorth (1995) att hamna i skymundan. Lek framhölls företrädelsevis i Barnstugeutredningen 

(SOU, 1972:26; 1972:27) som experimentella aktiviteter med vatten och klossar. Gunni Kärrby 

(1989) betonar att begreppet lek för övrigt kom att marginaliseras då barns aktiviteter istället 

nämndes som prövande och utforskande. Barn ansågs ha förmåga att på egen hand utföra dessa 

aktiviteter vilket resulterade i passiva vuxna och ett flyktigt verksamhetsinnehåll. Efter 

Barnstugeutredningen följde Pedagogiskt program för förskolan (Socialstyrelsen, 1997), vilket 

Kärrby (1989) beskriver som följd av efterfrågan av förstärkt pedagogisk struktur. Synen på barn 

och lek fick under denna tid en ny vändning (Socialstyrelsen, 1997). Hjorth (1995) beskriver hur 

det utvecklingspsykologiska intresset för barn kvarstod, likväl introducerades nya tankebanor 

kring kulturellt inflytande och vuxnas betydelsefulla roll. Lek och arbete framhölls som viktigt för 

barns utveckling och lärande (Socialstyrelsen, 1997). Tidigare fokus på experimentella lekar 

kompletterades med rollekar vilket skulle ge barn möjlighet att pröva och reflektera över vuxnas 

liv och arbete liksom erhålla förståelse för omvärlden. Den vuxnas roll presenterades som 

stödjande, stimulerande och närvarande med uppgift att skapa goda förutsättningar för varierad lek 

(Socialstyrelsen, 1997).   
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3.2.2. Lek och läroplan 

Lekens betydelse för lärande och vuxnas aktiva roll lyfts vidare fram i förslag om måldokument 

för förskolan (SOU, 1997:157). Lekens positiva följder beskrevs i vid mening liksom hur vuxna 

skulle skapa förutsättningar och stödja leken, “Den vuxne kan ibland också bidra till att stödja och 

utveckla barnens lek- och läroprocesser genom att själv aktivt delta i leken” (SOU 1997:157, s. 

50) Lek och lärande framhölls som oskiljbara då leken ansågs bidra till utforskande och förståelse 

av såväl sig själv som omvärlden. I kommande Läroplan för förskolan (Skolverket, 1998) 

presenterades leken som väsentlig för barns utveckling av diverse förmågor och som en möjlighet 

för barn att reflektera över tankar och upplevelser. Vidare betonades att “Ett medvetet bruk av 

leken för att främja varje barns utveckling och lärande skall prägla verksamheten i 

förskolan”(Skolverket, 1998. s.6). Vuxnas engagemang i samspel med barn förespråkades där 

stimulans och vägledning stod som ledord (Skolverket, 1998). Inför revidering av Läroplanen för 

förskolan år 2010 tydliggörs Läroplanen för förskolans förhållande till FN:ns konvention om 

barnets rättigheter, artikel 31, om “barnets rätt till vila och fritid, till lek och rekreation anpassad 

till barnets ålder samt rätt att fritt delta i det kulturella och konstnärliga livet” (UNICEF, 2009), 

vidare lyfts lekens egenvärde för barn fram liksom intentioner kring lek som verktyg för lärande 

(Utbildningsdepartementet, 2010). Skolverket lyfte i samband med revideringen fram förslag om 

att lek och skapande skulle få en egen rubrik i Läroplanen för förskolan, med hänvisning om 

betydande bidrag till barns utveckling och lärande (Skolverket, 2009). Förslaget avvisades vidare 

av utbildningsdepartementet, i revideringarna såväl år 2010 som år 2016 har lekens beskrivning i 

Läroplanen för förskolan förblivit densamma, samtidigt som förstärkt pedagogiskt uppdrag kring 

ämnesrelaterat lärande betonats (Skolverket, 2010:2016; Utbildningsdepartementet, 2010).  

3.2.3. En alternativ syn på lek 

Therese Welén (2003) beskriver hur leken historiskt sett givits olika innebörd beroende av rådande 

samhällssyn och inte minst lekteoretiska genomslag utefter bland annat Bühler, Eriksson och 

Piaget. Även om förskolan historiskt främst präglats av utvecklingspsykologiska ideér, lyfts även 

gränsöverskridande lekteorier fram vilka går att spegla i nutida förskolans verksamhet (Welén, 

2003). Kent Hägglund (1989) presenterar övergången från de individcentrerade teorierna om barns 

lek och utveckling, som med Gregory Batesons teori introducerade en kommunikativ syn på barns 

lek i den kulturantropologiska inriktningen. Bateson uppmärksammar lekens metakommunikation, 
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med vilket han förespråkar genom den mellanmänskliga kommunikationen i sin lekteori 

(Hägglund, 1989; Lillemyr, 1990; Welén, 2009). Lindqvist (1996) presenterar utöver Bateson fler 

kulturantropologiska teoretiker som Huizinga, Helen Schwartzman och Brian Sutton-Smith, vilka 

alla pekar på leken som en kulturell företeelse som formas med sin omgivning liksom med egen 

existens. Lindqvist (1996) belyser hur de kulturantropologiska teorierna tilldelar leken en egen 

plats i barns kultur, liksom att leken skapas och återskapas genom sin närkultur. I och med denna 

kulturella placering av barns lek problematiserar Lindqvist (1996) lekens utsatthet, vars riskzon 

innefattar yttre påverkan och rasering av lekens naturliga uttryck. Inom de gränsöverskridande 

teorierna presenterar Welén (2003) även Vygotskij som en av de stora teoretikerna med 

socialisationsprocessen i fokus. Welén (2003) placerar likväl Vygotskijs lekteori i det 

kulturhistoriska facket. Hägglund (1989) framställer Vygotskijs teori om barnets lek och den 

potentiella utvecklingszonen som centralt, varpå barnets fria tänkande är svaret på den kulturella 

miljö barnet vistas i. Welén (2009) beskriver vidare genom Vygotskijs lekteori hur fantasin 

stimuleras genom leken och utgör ett filter för den sociala stimuli som omger barnet. Liksom 

Lillemyr (1990) placerar även Hägglund (1989) Vygotskijs lekteori i dynamisk relation till 

omgivande miljö. Läroplanen för förskolan speglar såväl Vygotskijs sociokulturella perspektiv då 

interaktion och kommunikation med stöttande pedagoger utgör en central punkt för Läroplanen 

för förskolans fokus (Skarre Aasebø & Melhuus, 2005; Skolverket, 1998:2010:2016)    
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4. Studiens teoretiska inramning  

Nedan presenteras ett sociokulturellt perspektiv vilket utgör studiens teoretiska inramning och har 

fungerat som grundläggande perspektiv med utvalda begrepp som analysverktyg. Vidare 

genomsyrar dessa begrepp såväl tidigare forskning som resultat och diskussion. Dispositionens 

följd där studiens teoretiska inramning presenteras innan den tidigare forskningen grundas 

struktureringen av tidigare forskning, detta för att tydliggöra kopplingen mellan tidigare forskning 

och studiens analytiska begrepp. 

4.1. Ett sociokulturellt perspektiv på fri lek i förskolan 

Med hänsyn till hur Läroplanen för förskolans uppdrag går att spåra till ett sociokulturellt spektra 

liksom hur det kan kopplas till den fria lekens villkor, har vi valt ett sociokulturellt perspektiv som 

teoretisk ram för vår studie. Beskrivningar inom det sociokulturella perspektivet angående 

relationen och samspelet mellan individ och kulturella, historiska liksom institutionella kontexter 

(Skarre Aasebø & Melhuus, 2005) lyfter vår studies fokus på hur verksamheten med pedagogerna 

i spetsen skapar förutsättningar respektive begränsningar för den fria leken. Likaså möjliggör den 

teoretiska inramningen en skildring av hur verksamhetens sätt att strukturera den fria lekens villkor 

i vidare sammanhang kulturellt konstruerar den fria lekens egenvärde respektive nyttovärde. Ett 

sociokulturellt perspektiv lyfter såväl fokus på barns utveckling och lärande av framåtsyftande 

karaktär, samtidigt som barn speglas som aktiva i samspelet mellan egna mentala funktioner och 

sociokulturella kontexter vilket i vidare sammanhang tilldelar barn förmågan att omskapa kulturer 

och sociala ordningar här och nu (Skarre Aasebø & Melhuus, 2005). Vi har valt att använda 

omgivning i tid och rum, medierande redskap samt vuxnas kommunikation och interaktion med 

barn som begrepp för studiens analys, detta med avsikt att belysa hur villkor för den fria leken 

skapas i en sammanflätad kontext av verksamhetens olika områden. 

4.1.1. Omgivning i tid och rum  

Turid Skarre Aasebø och E. Cathrine Melhuus (2005) redogör för ett sociokulturellt perspektiv vid 

presentation av förhållandet mellan kultur och socialisation. De hänvisar till Vygotskij, James 

Wertsch och vidare Roger Säljö gällande sociokulturella perspektivets innebörder. Wertsch liksom 

Säljö ger uttryck för dynamiken mellan individ och kontext (Skarre Aasebø & Melhuus, 2005). 
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Säljö visar i allmänhet hur individer tolkar och handlar utefter den sociala omgivningen, vilken 

individen själv tillskriver mening. Den sociala kontexten fungerar såväl som en påverkansfaktor 

samtidigt som den innefattar individens egna mentala funktioner. Det sker en ständig 

tolkningsprocess, en dialektisk process vilket kommer till uttryck i mänskliga handlingar, human 

action (Skarre Aasebø & Melhuus, 2005). Wertsch betonar sambandet mellan individ och 

omgivande sociokulturella aspekter då individen anses påverkas såväl som påverka förskolans 

kulturella, historiska och institutionella kontexter (Skarre Aasebø & Melhuus, 2005). I förhållande 

till denna studie kopplas förskolans kontexter till förutsättningar och begränsningar för barns fria 

lek, leken påverkas såväl av rådande kulturella, historiska och institutionella aspekter likväl som 

barnen själva kan påverka och omvandla dessa utefter den mening barnen själva tillskriver 

omgivningen.       

4.1.2. Medierande redskap 

Studiens sociokulturella teoretiska inramning inkluderar de medierande redskapen som i 

förhållande till den fria leken utgör en stor del för lekens förlopp på detaljnivå, då genom 

kommunikation och interaktion mellan individer och materiella ting. I den fria leken utgör material 

en viktig del där rekvisita ger uppstart åt samt för leken framåt. Likaså utgör interaktionen en 

märkbar del i den fria leken, med denna förståelse får de sociokulturella redskapen en stor 

betydelse i den fria leken. Säljö (2013;2014) har med sitt sociokulturella perspektiv lyft fram de 

sociokulturella redskapen med dess beskrivning. Med redskap förklarar han de materiella samt de 

språkliga redskapen som används av människor emellan, vilket han även ser som starkt 

sammanlänkade till varandra, nästintill oskiljbara. De redskap som förekommer och används inom 

kulturer placerar Säljö (2013;2014) i en mänskligt konstruerade samband, vilket också har en 

historisk anknytning. På det sätt som Säljö beskriver individens kulturella interaktion genom 

redskap, såsom användning av språkliga samt materiella redskap i möte med omgivningen placeras 

människan också i en konstant meningsskapande förhandling. Materialen ger på så sätt signaler 

till människan samtidigt som människan också tilldelar materialet mening, en kulturell betydelse 

uppstår mellan allt och alla inblandade. Säljö (2013;2014) lyfter vidare den mänskligt 

kommunikativa aspekten av språkliga samt materiella redskap, där mediering utgör den kulturellt 

betingade relationen dessa emellan. I vår studie fokuserar vi på materiella medierande redskap. 
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Språkliga redskap uppmärksammas vidare under begreppet vuxnas kommunikation och 

interaktion med barn. 

4.1.3. Vuxnas kommunikation och interaktion med barn  

Kommunikation och interaktion är en väsentlig del inom det sociokulturella perspektivet (Smidt, 

2010) Sandra Smidt (2010) presenterar via Vygotskijs tankar hur allt lärande sker inom social 

kontext. Vidare beskrivs hur språket utgör ett medierande redskap i interaktioner mellan barn och 

vuxna, och som i sin tur bidrar till barns utveckling. I samband med detta lyfts den proximala 

utvecklingszonen och scaffolding, det vill säga byggnadsställning, fram i ljuset av vuxnas närvaro 

(Smidt, 2010). Smidt (2010) tydliggör för den proximala utvecklingszonens innebörd och 

beskriver det som att ett barn genom stöd av en vuxen eller mer kompetent kamrat kan gå från 

nuvarande potential till närmaste utvecklingszon. Scaffolding är tillvägagångssättet den mer 

kompetenta kan hjälpa till på, att steg för steg stötta barnet i dess utveckling mot närmaste 

utvecklingszon (Smidt, 2010).      

 

För vår studie relateras vuxnas kommunikation och interaktion med barn till den fria lekens villkor. 

Detta då det enligt oss kan påverka vuxnas möjlighet att närma sig barns perspektiv och förståelse 

för barns egna lek- och kamratkulturer. Vuxnas kommunikativa och interaktionistiska position 

under den fria leken kan likaså, med hänsyn till proximala utvecklingszonen och scaffolding, vara 

avgörande för lekens kvalité och utveckling.    



14 
 

5. Tidigare forskning 

Lek har sedan länge behandlats i vid mening inom forskning, detta med olika teorier och perspektiv 

som grund. Den fria leken går inom forskningsområdet i allmänhet under benämningen lek, och 

refereras vidare till lek utifrån barns spontanitet, frivillighet och i flesta fall villkor. Nedan 

presenteras en genomgång av tidigare forskning inom ämnet där såväl den fria lekens villkor som 

värde berörs. För att få kunskap om tidigare forskning har vi dels använt oss av Libris där vi funnit 

svenska avhandlingar med hjälp av sökord som barn, förskola, lek, fri lek, kultur, lärande och 

miljö. Vi har även sökt efter vetenskapliga artiklar i olika databaser såsom, ERIC, Nordic base of 

early childhood education and care och Google schoolar, då med engelska sökord som children, 

preschool, play, learning, free play, culture och environment. Vi sökning i databaserna markerades 

peer reviewed samt academic journals för att tillförsäkra oss om vetenskaplig granskning och 

källskrift. Både de engelska och svenska sökorden har använts enskilt och kombinerats på olika 

vis. Sökorden har fört oss in i forskningsområdet om och kring lekens villkor i förskolan. I stor 

utsträckning har vi även använt oss av snöbollssökningar, där vi genom erhållen litteratur, 

forskningsartiklar samt avhandlingar och dess referenslistor funnit ytterligare vägar in i aktuellt 

forskningsområde.  

5.1. Den fria lekens förutsättningar och begränsningar  

Nedan presenteras forskning i anknytning till förutsättningar och begränsningar i förskolan vilka 

kan påverka den fria leken. Forskningen berör olika områden kopplat till denna studies syfte och 

beskriver såväl tid och rum, medierande redskap som kommunikativa aspekter. All forskning berör 

inte specifikt den fria leken, då det var svårt att finna, likväl anses forskningens resultat relevanta 

då de beskriver villkor för barns handlingsutrymme inom institutionella ramar. Detta ger 

indikationer om förutsättningar och begränsningar för den fria leken.  

5.1.1. Omgivning i tid och rum 

Inom ramen för tid och rum fann vi flertalet forskningstexter som berörde dels tidsmässiga 

aspekter med rutiner och avbrott i fokus och dels hur det fysiska rummets utformning kan komma 

att påverkar barns handlingsutrymme. Nordin Hultman (2004) har genomfört en jämförande studie 

genom observationer mellan svenska och engelska förskolor, hon behandlar i sin studie barns 
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identitet och subjektskapande i förhållande förskolans pedagogiska miljö. Nordin Hultman (2004) 

problematiserar förskolans individualisering där fokus ofta ligger på enskilda barnets beteenden 

istället för relationen till omgivande miljö. Aspekter som organisering av tid och rum, material och 

arkitektur lyfter Nordin Hultman (2004) som avgörande för barns handlingar och identitet. Vidare 

betonar Nordin Hultman (2004) att vad barn är och blir påverkas av normer och föreställningar 

vilka rum och material förmedlar. Liknande påvisas av Ann-Marie Markström (2005) då hon 

genom sin etnografiska studie med hjälp av intervjuer samt observationer undersöker hur aktörer 

som barn, personal och föräldrar skapar och upprätthåller förskolan som institution. Hon 

problematiserar genom ett socialkontruktivistiskt perspektiv hur tydliga kontextuella ramar för tid 

och rum kan utgöra en arena för normaliserande praktik, detta med framtidsvisioner om en god 

medborgare. Markström (2005) lyfter pedagogernas roll som sociala aktörer vilka står för sociala 

ordningens- och föreställningarnas utfall och konsekvenser. Nordin Hultman (2004) 

problematiserar den svenska förskolans strikt hållna rutinisering i relation till Englands mer 

flytande vardag. Inom förskolan betonar Nordin Hultman (2004) att det är pedagogerna som styr 

över barns tillgång till tid, rum och material. Knutsdotter Olofsson (1991) beskriver i en rapport 

från ett forskningsprojekt hur hon undersökt barns lek på daghem genom observation. Hon visar 

på lekens förutsättningar liksom begränsningar och lyfter hur organisering av tid och rum där leken 

vid upprepade tillfällen störs och avbryts, samt otillräckliga rumsliga förutsättningar fungerar som 

hinder för den fria leken. 

 

Pia Maria Ivarsson (2003) har bidragit med en annan bild av institutionens ramar för tid och rum 

då hon genom sin observationsstudie kring barns gemenskap i förskolan lyfter hur dessa såväl 

begränsar som möjliggör barns kamratkulturer. Ivarsson (2003) betonar att avbrott kan ses som en 

tillgång då det kan skapa öppningar för barnen att ge leken nya riktningar liksom möjligheter till 

omorganisering lekkamrater emellan. Samtidigt bidrar aspekten tid och rum enligt Ivarsson (2003) 

till regleringar för exempelvis vilka lekar som är tillåtna, om leken ska vara vuxen- eller 

barninitierad, vilka fysiska platser som får användas liksom vilka kamrater som kan lekas med. 

Vidare utgår Ivarsson (2003), liksom Markström (2005), utifrån ett socialkontruktivistiskt 

perspektiv, Ivarsson (2003) lyfter barnen som sociala aktörer vilka tillsammans konstruerar social 

ordning. Barndomen tillskrivs därtill ett värde i sig, utan fokus på utveckling och framtida mål. 
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Med hänvisningar till Corsaros begrepp tolkande reproduktion beskriver Ivarsson (2003) hur barn 

både tar till sig institutionens rådande kultur liksom är med och nyskapar kulturen.  

 

Sofia Eriksson Bergström (2013) berör likaså Corsaros tolkande reproduktion och lyfter barn som 

agenter vilka själva skapar sitt eget handlingsutrymme. Eriksson Bergström (2013) har vidare 

studerat möjligheter och begränsningar i förskolans fysiska miljö. Den fysiska miljöns utformning 

relateras till organisering och strukturering av barngruppen, detta utefter förskolans normer för vad 

som är tillåtet och inte. Resultatet baserat på videoobservationer och intervjuer visar enligt 

Eriksson Bergström (2013) att fysiska rumsliga ramar och materialets tillgänglighet har inverkan 

på barnens handlingsutrymme. När barnen fick tillgång till att leka i små vrår med varierande 

handlingserbjudanden liksom att pedagogerna hade en god översiktlig bild utvecklades i högre 

grad djupare lek än vid avsaknad av detta. Neutrala miljöer utan förutbestämt lektema lyfts vidare 

fram i ljuset av barns utökade handlingsutrymme och val av lekar (Eriksson Bergström, 2013). 

Eriksson Bergström (2013) belyser med sin studie att dagens kompetenta barn, trots en 

institutionaliserad barndom med regler och strukturer, genom sin agens finner vägar till en frizon 

med eget handlingsutrymme. Kim Rasmussen (2004) visar på att barn i danmark ständigt skapar 

sina egna platser genom leken, vilket står i en ständig dragkamp i relation till miljöer skapade av 

vuxna i syfte att resultera i platser för barn. Denna studie baseras på två sammansatta 

undersökningar, dels intervjuer med barn i deras vardag och dels material från barns egna 

fotografier av meningsfulla vardagsmiljöer.   

 

Pia Björklid (2005) har genom en litteraturgenomgång av såväl forskning som utvecklingsarbeten 

studerat samspelet mellan förskolans fysiska miljö och lärande. Björklid (2005) understryker att 

lärande omfattar såväl informell lek som planerade formella aktiviteter, och att forskning visar på 

att den fysiska miljön har stor inverkan på dessa. Leken kräver enligt Björklid (2005) utrymme 

vilket genom litteraturgenomgången framgick som begränsad, liksom möjligheten att få leka ostört 

i avskildhet utan avbrott. Björklid (2005) poängterar att forskning om lek- och lärandemiljöer 

inomhus ofta refereras till begränsningar, medan fokus utomhus till mestadels består av 

möjligheter. Med hänvisningar till miljöpsykologin betonar Björklid (2005) hur samspelet mellan 

miljö och individ är dynamisk liksom att den fysiska miljön skapar kulturella, sociala och 

samhälleliga förutsättningar för utveckling och lärande. Eva Änggård (2012) har studerat leken i 
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naturmiljöer där hon genom en etnografi med observationer, informella samtal med barn samt 

intervjuer med personal, fann att dessa utomhusmiljöer var av inspirerande karaktär samt formades 

av barnen själva som tillskrev platserna mening. Även denna presenterar möjligheterna i 

utomhusmiljö där möjligheter står i framkant, men som däremot inte väger in en jämförelse mellan 

både inomhus- och utomhusmiljöer. 

5.1.2. Medierande redskap 

Innebörden av medierande verktyg beskrivs i denna studie vara leksaker och material vilka barnen 

kan använda som medierande i lekens process, och som i tur är med och bidrar till lekens 

förutsättningar. Inom tidigare forskning berör övervägande studier angående miljö även 

materialets variant och tillgänglighet, liksom vilken inverkan det får på exempelvis barns lek och 

handlingsutrymme. Ivarsson (2003) belyser i allmänhet hur leksaker och material, vilka hon 

benämner som kulturella verktyg, är en förutsättning för barns gemenskap och lek. Björklid (2005) 

och Eriksson Bergström (2013) utvecklar detta och lyfter även hur egenskaperna av dessa leksaker 

och material spelar roll för såväl barns handlingsutrymme som val av lektema. Enligt Björklid 

(2005) skapar lösa leksaker och material som lätt går att flytta på förutsättningar för barn att 

anpassa och omforma miljön utefter lekteman. Eriksson Bergström (2013) betonar vikten av 

neutrala fysiska verktyg vilka saknar på förhand bestämt användningsområde, detta då det bidrar 

till utökat handlingsutrymme och val av lekar.     

 

Vidare reflekteras likaså över hur leksakernas och materialets tillgänglighet får betydelse. Nordin 

Hultman (2004) beskriver hur placering av förskolans material speglar vad som är tillåtet och inte 

inom ramen för verksamheten (Nordin Hultman, 2004). Vidare tydliggörs för hur material vilka 

kan skapa oreda och smuts i många fall placeras högt upp på hyllor medan material av snällare 

karaktär som inte smutsar ner mer lättillgängligt. Björklid (2005) konstaterar att leksaker och 

material ska finnas tillgängligt för barnen utan behov av hjälp att nå, detta för att skapa 

förutsättningar för lekens flyt.   

5.1.3. Vuxnas kommunikation och interaktion med barn 

Gällande vuxnas kommunikation med barn under den fria leken har vi funnit forskning vilka pekar 

åt olika håll och framför en splittrad bild av pedagogernas delaktighet. Gemensamt bidrar dessa 
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likväl med visioner om närvarande och uppmärksamma pedagoger vilka skapar den trygghet som 

leken kräver, frågan återstår om pedagogerna endast ska iaktta och stötta vid behov eller delta, 

kommunicera och stimulera leken. Eriksson Bergström (2013) och Ivarsson (2003) lyfter 

forskningsresultat där lek utan pedagogers deltagande skapat förutsättningar för barns 

handlingsutrymme och lek. Eriksson Bergström (2013) beskriver hur barns initiativ till eget 

handlingsutrymme till mesta dels i hennes studie inträffade i samband med pedagogers frånvaro. 

Ivarsson (2003) menar att barns lek utan vuxnas deltagande inrymmer större förutsättningar för 

nyskapande och andra experimentella reflektioner än när vuxna är med och interagerar. 

  

Knutsdotter Olofsson (1991) visar på en förskolas avsaknad av lek där bidragande orsaker bland 

annat nämns vara pedagogers bristande uppskattning och stimulans av leken. Pedagogernas 

förhållningssätt påvisar Knutsdotter Olofsson (1991) förmedlar ett budskap om lek utan värde i 

förhållande till planerade aktiviteter. Knutsdotter Olofsson (1991) efterlyser, i motsättning till 

Eriksson Bergström (2013) och Ivarsson (2003), ett lekpedagogiskt arbetssätt där pedagoger inte 

endast förser leken med material utan även aktivt stödjer lekens process. Att föreslå olika lekar 

och sedan agera passivt nämner Knutsdotter Olofsson (1991) som vanligt förekommande samt hur 

pedagoger tillrättavisar rörliga lekar och att det inte får bli för stökigt. Vidare belyser Knutsdotter 

Olofsson (1991) hur pedagogers intentioner om att inte störa den fria leken kan kopplas till 

traditioner inom förskolan med restriktioner mot en alltför stark och auktoritär vuxenroll i samband 

med lek. Elena Bodrova (2008) påvisar, liksom Knutsdotter Olofsson (1991), pedagogernas 

viktiga roll gällande stöttning av leken, speciellt låtsasleken. I sin litteraturstudie kring tidigare 

krav på akademiska kunskaper hos barn i Ryssland hänvisar Bodrova (2008) till Vygotskij och hur 

användning av hans teorier om proximala utvecklingszonen och scaffolding kan bidra till att leken 

i sig utvecklas, liksom barnens akademiska lärande såsom ämneskunskaper. Med en vuxen som 

stöttar barnen såväl kommunikativt som med miljömässiga förutsättningar skapas möjligheter 

enligt Bodrova (2008) för barn att successivt klara av utmaningar i nästa utvecklingszon på egen 

hand, och därmed fungera utvecklande för både lek och lärande.  

5.2. Lekens nyttovärde  

Lekens nyttovärde grundas i förhållandet mellan lek och lärande och kopplas till styrd lek, detta 

utifrån utbildningspolitiska mål- och riktlinjer där lek utgör en lärandepotential vilken pedagoger 
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förväntas utnyttja. Nedan presenteras forskning där integrering av lek och lärande 

uppmärksammas liksom problematiseras med utgångspunkt i Läroplanen för förskolan.    

5.2.1. Visioner om integrering av lek och lärande  

Följande forskning presenterar en vision om integrering av lek och lärande i förskolan vilket i 

vidare sammanhang genom respektive studier visar på motsatsen i praktiken. Selda Aras (2016), 

Eva Johansson och Ingrid Pramling Samuelsson (2006) liksom Karen Mclnns, Justine Howard, 

Gareth Miles och Kevin Crowley (2011) belyser samtliga pedagogers bristfälliga förmåga att 

implementera Läroplanen för förskolans mål- och riktlinjer kring integrering av lek och lärande i 

praktiken, trots en bevisad medvetenhet kring uppdraget. Johansson och Pramling Samuelsson 

(2006) problematiserar i sin studie kring hur målorienterad pedagogik kan förstås i strävan att 

kombinera lekens aspekter av kreativitet, fantasi, meningsskapande och kontroll tillsammans med 

krav på utbildningspolitiska riktlinjer för lärande. Med syfte att finna läroprocesser i lek samt 

undersöka i vilken mån lekfullhet bidrar till lärande utifrån barns premisser har Johansson och 

Pramling Samuelsson (2006) studerat ett antal arbetslag i förskola, skola och fritidshem under en 

längre tid. Genom observationer och intervjuer med såväl barn som vuxna visar resultatet att 

lärande ofta hamnar i förgrunden för lek och att lek och lärande skiljs åt i praktiken. En formbunden 

verksamhet med fokus på ämnen framställs med grund i pedagogers intentioner kring Läroplanen 

för förskolans mål- och riktlinjer, vidare betonas att barns fantasi, kreativitet och meningsfullhet 

åsidosätts. Lek och lärande måste enligt Johansson och Pramling Samuelsson (2006) mötas och 

värderas lika för att åstadkomma en målorienterad pedagogik utifrån barns egna livsvärldar. Likaså 

påvisar Aras (2016) genom sin observations- och intervjustudie av turkiska förskolans vardag hur 

pedagoger skiljer på lärandeaktiviteter och fri lek, detta trots nya läroplansinstruktioner kring 

tillvarataganden av den fria lekens potential för lärande. Pedagogers medvetenhet kring uppdraget 

tydliggörs, detta utan resultat i praktiken då pedagogerna under fria leken ägnade sig åt planering 

och andra formella förpliktelser. Pedagogers inblandning i barns lek uppmärksammas som 

avgörande för lekens potential för utveckling och lärande.  

 

Mclnns, Howard, Miles och Crowley (2011) visar i sin Engelska studie om sambandet mellan lek 

och lärande likt Johansson och Pramling Samuelsson (2006) hur pedagogiken i förskolan måste 

utgå ifrån barns perspektiv i intentionerna om ett lekfullt lärande. Genom observationer samt 
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intervjuer med personal betonar McInns, Howard, Miles och Crowley (2011) att det lekfulla 

lärandet är beroende av pedagogernas grundläggande förståelse för relationen mellan lek och 

lärande, liksom i vilken mån barns definition av lek beaktas och tillvaratas. En medvetenhet kring 

detta utgör i praktiken enligt McInns, Howard, Miles och Crowley (2011) en blandning av vuxen- 

och barnledda aktiviteter där såväl barn som pedagoger står för inramning och kontroll. En mer 

osäker bild av lek- och lärandeförhållandet bidrar å andra sidan till ökat antal vuxedledda 

aktiviteter med inramning utefter pedagogernas intentioner (McInns, Howard, Miles & Crowley, 

2011).  

5.2.2. Integrering av lek och lärande i praktiken som hinder för barns fria lek 

Vidare beskrivs forskning, vilken problematiserar integrering av lek och lärande, och som i 

motsättning till tidigare presenterad forskning visar på hur pedagoger genom olika medel för dessa 

samman i praktiken. Till skillnad från det Johansson och Pramling Samuelsson (2006), Aras (2016) 

liksom McInns, Howard, Miles och Crowley, (2011) indikerar om fri lek och lärande 

problematiserar Charlotte Tullgren (2004) denna sammanflätning. Tullgren (2004) hänvisar till 

hur den fria leken i förskolan, genom uppdraget gällande integrering av fri lek och lärande, har 

kommit att fungera som redskap för utbildningspolitisk styrning. Detta genom att utifrån sina 

observationer på förskolor beskriva hur pedagogers inblandning i barns fria lek i många fall och 

på olika sätt resulterar i normaliserande styrning mot utbildningspolitiska mål. Den fria leken är 

enligt Tullgren (2004) välreglerad med villkor utifrån pedagogers strävan mot Läroplanens mål- 

och riktlinjer.  

 

Marylin Fleer (2015) visar likt Tullgren (2004) hur den fria leken blir mål för pedagogers 

intentioner kring lärande. Fleer (2015) lyfter själv lekens egenvärde genom att belysa hur 

pedagoger genom deltagande i barns fria lek kan berika och utveckla leken i sig, och inte med 

specifikt lärandefokus. Fleer (2015) konstaterar genom videoobservationer i fem australiensiska 

förskolor att vuxna medvetet smyger in lärande i leken, bland annat genom att delge material vilka 

kan refereras till läroämnet. Istället för att kliva in i fantasileken höll sig de vuxna utanför och 

observerade, liksom uppmuntrade till att berätta om lekens innehåll i strävan mot språklig 

utveckling. 
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5.3. Lekens egenvärde  

Lekens egenvärde kan beskrivas i form av fri lek som räknas och värdesätts här och nu och inte i 

nyttoaspekt för framtiden. Forskning som vi anser berör området vilka presenteras nedan behandlar 

barns perspektiv på lek och tillvaro liksom lyfter barn som sociala aktörer och skapare av sin egen 

kamrat- och lekkultur. Lekens egenvärde framhålls i ljuset av barns agens i förhållande till 

institutionella ramar.  

5.3.1. Barns egen kultur kontra förskolans kulturella ramar  

Forskningen nedan omfattar barns egen lek- och kamratkultur där lekens egenvärde skapas och 

underhålls, detta i förhållande till förskolans institutionella kultur med villkor för den fria leken. 

Genom att inta barns perspektiv såsom att inta ett förhållningssätt till barn som aktiva 

samhällsmedborgare har Ann-Marie Markström och Gunilla Halldén (2009) studerat hur barn 

skapar, skyddar eller upprätthåller en egen agens inom förskolans institutionella ramar för att hålla 

fast vi sin egen kultur. Observationsstudien gjord på två svenska förskolor visar på den 

problematiska relationen mellan barns egna initiativ till lek och institutionellt organiserade 

aktiviteter, vilket med ett barns perspektiv i fokus blir till en institutionell problematik (Markström 

& Halldén, 2009). Markström och Halldén (2009) menar att barn genom leken uttrycker sin egen 

kultur, en kultur som infinner sig inom förskolans ramar och som barn aktivt aktualiserar. Vidare 

förhandlas social ordning genom interaktion barn och vuxna emellan. Vilka strategier barn 

använder i förskolan för att bevara sin egen kultur framkommer liksom sociala ordningar mellan 

barns kultur och institutionella ramar. Genom studien framställs det fria lekande barnet kontra 

förskolebarnet (Markström & Halldén, 2009). Corsaro (1988) lyfter i sin etnografiska studie av 

barns kulturer i amerikanska- och italienska förskolor liknande med beskrivningar om hur barns 

kultur sätts på prov i möte med förskolan. Detta bland annat beroende av vuxna och andra barn 

liksom av rutiner vilka ger upphov till kontinuerliga avbrott. Barnen arbetar ständigt enligt Corsaro 

(1988) för att socialisera sig och konstruera liksom rekonstruera sin kamratkultur. Ivarsson (2003) 

belyser hur barn konstruerar gemenskap i förskolan och lyfter liksom Markström och Halldén 

(2009) hur barn är sociala aktörer vilka ingår i- och producerar kulturer. Barns kamratkultur 

belyses i förhållande till det institutionella sammanhanget tillsammans med vuxnas positioner och 

maktförhållanden till barn. Med nya perspektiv på tillvaron betonar Ivarsson (2003) att det kan 

vara av vikt att inte alltid påstå att äldst vet bäst, utan att yngre också bidrar till nyskapande och 
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förändring av förskolans organisation. Detta sker till stor del enligt Ivarsson (2003) genom leken 

och främst utan vuxnas deltagande.   

5.3.2. Barns interaktion med varandra  

Vidare presenteras forskning vilken ger en fördjupad bild av barns egen lek- och kamratkultur. 

Likaså hur förståelse för dessa kan bidra med möjligheter för vuxna att närma sig barns perspektiv 

och visioner om fri lek här och nu med egenvärde. Britt Tellgren (2004) belyser i sin studie med 

hänvisningar till bland annat Corsaro hur barn interagerar med varandra inom kamratkulturen. 

Tellgren (2004) har genom varierande observationsmetoder i sin etnografiska studie visat på att 

barn använder olika strategier för att forma, behålla och avbryta lekar, och att barn själva måste ta 

del av och lära sig dessa strategier via kamratkulturer. Vidare problematiserar Tellgren (2004) 

dagens individualisering samt fokus på prestationer, vilket bidrar till att barnens meningsskapande 

genom interaktion med andra barn hamnar i skymundan. Vuxnas intentioner om att lära enskilt 

barn om lekens villkor visar enligt Tellgren (2004) på ett individualiserat tankesätt med vuxnas 

perspektiv i förgrunden. Istället lyfts närvarande, trygga och handledande vuxna fram i ljuset av 

barns perspektiv (Tellgren, 2004). Fördjupad förståelse för barns kamratkulturer menar Tellgren 

(2004) lägger grund för vuxna att närma sig barns perspektiv, vilket i sin tur skapar förutsättningar 

för barns interaktionistiska meningsskapande. I relation till sina amerikanska- och italienska 

studier lyfter Corsaro (2012) likaså vikten av barns interaktion med varandra, och betonar hur 

leken fungerar som ett verktyg för reproduktion av kamratkulturer. Barn skapar i leken enligt 

Corsaro (2012) aktivt sin egen kultur. Annica Löfdahl (2002) har studerat lekande barn med stöd 

av videoinspelning och lyfter att barn är sociala aktörer med god kompetens vilka genom leken 

skapar mening i tillvaron. Löfdahl (2002) problematiserar hur forskning på många håll fokuserar 

på lekens funktion och nytta för framtiden istället för att se till leken här och nu. Genom ett 

sociokulturellt perspektiv uppmärksammar Löfdahl (2002), liksom vi i denna studie, begrepp som 

kontext, mediering och kommunikation, barns lek sätts i relation till sin kontext. Förståelse av 

lekens innehåll lyfter Löfdahl (2002) som viktigt för vuxnas förhållningssätt liksom organisering 

av förskolans verksamhet.    
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5.4. Sammanfattning av tidigare forskning  

Sammanfattningsvis visar forskning på sambandet mellan barn och omgivande miljö liksom hur 

det skapar förutsättningar och begränsningar för barns handlingsutrymme samt möjlighet att skapa 

kamrat- och lekkulturer. Flertalet forskare såsom Björklid (2005), Eriksson Bergström (2013), 

Ivarsson (2003), Knutsdotter Olofsson (1991), Markström (2005), Nordin Hultman (2004) och 

Rasmussen (2004) presenterar hur institutionella strukturer för tid och rum sätter ramar för barns 

handlingsutrymme, däribland i leken. Förskolans rutiner påvisas ha negativ inverkan på barns 

handlingsutrymme där kontinuerliga avbrott nämns som bidragande orsak, även organisering av 

fysiska miljön uppmärksammas då rummen speglar hur ett barn borde vara och handla i en viss 

situation (Björklid, 2005; Ivarsson, 2003; Eriksson Bergström, 2013; Ivarsson, 2003; Knutsdotter 

Olofsson, 1991; Markström, 2005; Nordin Hultman, 2004) Vidare lyfts rutiner som leder till 

avbrott även fram som en förutsättning då det enligt Ivarsson (2003) kan leda till omorganisering 

av lek och kamratkulturer liksom fungera nyskapande i lekens anda. Materiella förutsättningar 

nämns av flertalet forskare som betydelsefullt för barns kamrat- och lekkulturer då det påverkar 

barns handlingsutrymme (Björklid, 2005; Eriksson Bergström, 2013; Ivarsson, 2003; Nordin 

Hultman, 2004). Materialets och leksakernas egenskaper samt dess tillgänglighet blir avgörande 

för i vilken mån barn får möjlighet att handla fritt utefter barnens egna villkor. Pedagogen tillskrivs 

en viktig roll i uppgiften att skapa förutsättningar i såväl tid och rum som fysiska miljöns 

utformning, och inte minst i kommunikationen med barn (Knutsdotter Olofsson, 1991; Markström, 

2005; Nordin Hultman, 2004). Vidare uppmärksammas likväl hur barn är aktiva och kompetenta 

med förmåga att skapa eget handlingsutrymme, barns formande av egna kulturer ställs emot 

institutionens inramade kultur i ett möte med såväl förutsättningar som begränsningar (Corsaro, 

1988:2012; Eriksson Bergström, 2013; Ivarsson, 2003; Löfdahl, 2002; Markström & Halldén, 

2009; Rasmussen, 2004; Tellgren, 2004).     

 

Aktuell forskning visar övervägande på hur lekens nyttovärde kan tillvaratas i syfte att 

implementera Läroplanen för förskolans mål- och riktlinjer i lustfyllt lärande utifrån barns villkor 

(Aras, 2016; Johansson & Pramling Samuelsson, 2006; Mclnns, Howard, Miles & Crowley, 2011). 

Samtidigt lyfter forskning lekens egenvärde med barns perspektiv och lekkultur som förgrund, 

vilket syftar till barns förmåga att skapa egna kulturella ramar för lekens villkor (Corsaro, 

1988:2012; Ivarsson, 2003; Löfdahl, 2002; Markström & Halldén, 2009; Tellgren, 2004) Det går 
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såväl att urskilja två dominanta inriktningar inom lekforskning, å ena sidan lekens nyttovärde och 

andra sidan lekens egenvärde. Vidare möts forskningen i en tvist om pedagogens roll i leken där 

barns lekkultur utgör en arena och pedagogers intentioner en annan. Pedagogers styrning av leken 

i strävan mot mål- och riktlinjer krockar med visioner om ett lekpedagogiskt arbetssätt där 

stödjande deltagande för leken i sig förespråkas (Bodrova, 2008; Fleer, 2015; Knutsdotter 

Olofsson, 1991; Tullgren, 2004). I arenan för barns lekkultur påvisas hur barnen på egen hand 

söker förståelse för lekens koder och att det är något som inte kan läras utifrån pedagogers 

hjälpande hand (Corsaro, 1988:2012; Markström & Halldén, 2009; Tellgren, 2004). Alternativt 

uppmärksammas hur förskolans verksamhet kan gynna den fria leken genom att skapa 

förutsättningar i omgivande miljö såsom material, fysiska rum och inte minst tid (Ivarsson, 2003; 

Eriksson Bergström, 2013).  

 

Tidigare forskning bidrar överlag med ett gemensamt resultat angående hur organisering av tid 

och rum, medierande redskap liksom vuxnas kommunikation med barn skapar ramar för barns 

handlingsutrymme, lek liksom möjlighet att skapa lek- och kamratkulturer. Likväl visar tidigare 

forskning kring lek och lärande på en splittrad bild av hur Läroplanen för förskolans mål- och 

riktlinjer kring lek ska implementeras i praktiken. Spänningsfältet mellan styrd lek med nyttovärde 

och fri lek med egenvärde vilket forskning visar på kan såväl skapa en osäkerhet inom pedagogers 

yrkesprofession för vad lek egentligen ska innebära och tillföra inom förskolans verksamhet. Vi 

vill därmed med vår studie bidra med kunskap till den luckan som existerar mellan presenterade 

forskningsfält, det vill säga där lek och lärande integreras och där leken får vara lek utan vuxnas 

intentioner om lärandeobjekt. Vår studie kan tillföra kunskap och förståelse om spänningsfältet 

och dess konsekvenser för den fria lekens villkor och hur lekens värde privilegieras i förskolans 

verksamhet. Vidare menar vi att det kan leda till ökad medvetenhet och reflektion kring hur 

pedagoger i förskolans verksamhet kan förhålla sig till lek i praktiken.   
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6. Metod 

Studien syftar till att belysa den fria lekens villkor inom ramen för förskolan. För att besvara 

frågeställningarna om den fria lekens villkor såsom förutsättningar och begränsningar samt lekens 

egenvärde respektive nyttovärde gjordes observationer på tre olika förskolor, där en avdelning på 

vardera förskola ingick i studien. Utöver våra observationer tog vi också hänsyn till pedagogernas 

initiativ till berättelser såsom pedagogiska tankar samt kontextbeskrivningar kring den fria leken 

och dess villkor. Genom att räkna med pedagogernas berättelser i vår empiri blev det som följd 

två insamlingsmetoder, dels observationerna och del berättelserna. Dessa två har förts samman 

och utgjort stoff för studien. I följande kapitel beskrivs metod för studien och dess 

tillvägagångssätt, studiens tillförlitlighet, samt etiska överväganden och barns integritet ventileras. 

6.1. Metodansats 

För studiens analys används analysbegrepp inom den sociokulturella teorin, vilka valts ut inom 

ramarna för både strukturella och kulturella villkor för barns fria lek. Den sociokulturella teorin 

beskriver hur individ och omgivning befinner sig i en konstant dynamisk relation till varandra, 

såsom påverkar varandra och blir påverkade av varandra. Följande analysverktyg har tagits fram 

för resultatets kategoriserande struktur: Omgivning i tid och rum, medierande redskap samt vuxnas 

kommunikation och interaktion med barn. 

6.2. Val av metod 

I de metodval som gjorts har vi dels tagit hänsyn till studiens syfte, men också till de praktiska 

möjligheter som tilldelats den empiriska insamlingen. Studiens teoretiska inramning inom den 

sociokulturella teorin har påverkats av valet av metod på det sätt att de utvalda analysverktygen 

bearbetats parallellt med den empiriska insamlingen. De tillvägagångssätt som utgjort studien har 

beaktats med hänsyn till en tillförlitlighet av största aktsamhet för dess innehåll. För denna studie 

beslutades att med fördelar i flera led använda oss av en kvalitativ undersökningsmetod. Framför 

allt då både problemställning som upphov till undersökningen, syftet och frågeställningarna i sin 

karaktär efterfrågade denna metod. Inom kvalitativ forskning tilldelas forskningsprocessen en 

öppenhet där goda möjligheter att på djupet möta en komplex praxis infinner sig, liksom där 

processen är berikad med flexibilitet (Bryman, 2011). Då syftet med vår studie var att söka 
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förståelse och på djupet studera den fria lekens villkor samt lekens värde på ett avgränsat antal 

förskolor, var en kvalitativ undersökningsmetod att föredra. En kvantitativ undersökningsmetod 

fokuserar snarare på större urval med statistisk, generalisering- och kvantifierbar data och valdes 

därför bort (Bryman, 2011). Den flexibla ingången vilket den kvalitativa forskningsprocessen 

erbjuder ledde oss vidare in mot den kombinerade abduktiva angreppssättet (Fejes & Thornberg, 

2009) Genom inspiration från både ett induktivt angreppssätt där forskningen utgår från 

upplevelsebaserad empiri, samt ett deduktivt angreppssätt där forskningen tar avstamp från en viss 

teori (Bryman, 2011; Fejes & Thornberg, 2009) har vi för denna studie anammat en kombination 

av dessa två. Varken empiri eller teori har tilldelats ett grundande företräde, istället har teoretiska 

analysverktyg och empiriskt material enats i en växelverkande process vid analys av resultatet. 

Nedan presenteras observation samt fältanteckningar för denna studies specifika insamlingsmetod. 

6.3. En ostrukturerad observation med en icke-deltagande observatörsroll 

Valet av observation för insamling av empiri gav oss möjlighet att fånga kontexten angående 

lekens förutsättningar och begränsningar i förskolan, vilket tidigt matchade med syftet för studien. 

Alan Bryman (2011) beskriver observationen som den metod där observatören ges möjlighet att 

befinna sig i den miljö som studeras samt registrera vilka mänskliga beteenden som utgör 

kulturella mönster för denna. Bryman (2011) presenterar vidare observationen som i sin variation 

kan intas genom både en strukturerad och ostrukturerad strategi, där skillnaden består i endera ett 

rörligt observationsobjekt eller ett förutbestämt observationsobjekt med dokumentationsschema. 

Skillnaderna utgörs också via ingång med perspektiv och blick där vi för vår studie tittat på de 

verksamhetsmässiga villkoren med en öppen ingång. Observationerna var därmed i sin kvalitativa 

karaktär ostrukturerade, vilket för oss innebar goda möjligheter till en flexibel blick genom 

observationerna. Katrine Fangen (2005) redogör för flexibilitetens fördelar i och med ett 

ostrukturerat tillvägagångssätt, vilket banar väg för oväntade upptäckter. För vår studie ansågs 

detta tillvägagångssätt vara mest gynnsamt då vi riktade en öppen blick mot en hel verksamhet, 

inom spektrat villkor för barns fria lek i förskolan. 

 

För att få en överblick och fånga verksamhetens kontext angående förutsättningar och 

begränsningar för barns lek valdes en icke-deltagande observatörsroll. Fangen (2005) presenterar 

rollen som icke-deltagande i observationer och förklarar att forskaren i denna roll tar avstånd från 
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socialt samspel, vilket även utesluter den relationella aspekten som dock inkluderas vid ett 

medvetet deltagande. Vid våra observationstillfällen befann vi oss vid sidan av den pågående 

verksamheten, ofta i ett hörn av lokalen för att få en överblick över flera pågående situationer. Det 

fanns också tillfällen då vi placerade oss i en nära position men med en bibehållen distanserad roll 

för att fånga specifika konversationer mellan pedagoger och barn. Bryman (2011) benämner denna 

distanstagande roll genom att vara fullständig forskare samt poängterar att rollen som aktiv 

respektive passiv i sitt deltagande ställs på sin spets i mötet med människor på fältet. Den icke-

deltagande observatörsrollen krävde därmed vårt fullständiga fokus av distans för att inte falla över 

i osäkra roller mellan oss observatörer och deltagarna. Efter överväganden angående 

tillvägagångssättet valdes videoinspelning bort då vår distanstagande observatörsroll tilldelade oss 

goda möjligheter till att föra anteckningar såsom att reflektera väl i den stundande observationen. 

Vid observationerna använde vi oss därför av fältanteckningar som metod för insamling av empiri. 

6.4. Fältanteckningar 

Fältanteckningar utgjorde praktisk metod för studien, vilket till sitt innehåll både har handlat om 

deskriptiva återgivningar av konversationer samt för syftet betydelsefulla händelser med fokus på 

den fria lekens villkor i de studerade förskolorna. Både interaktionistiska, materiella samt rumsliga 

aspekter har observerats med fokus på verksamhetsmässiga förutsättningar och begränsningar för 

barns fria lek. Genom fältanteckningar i kombination med den icke-deltagande observatörsrollen 

fanns det goda möjligheter och utrymme för utförliga fältanteckningar. Fangen (2005) beskriver 

fältanteckningar som den metod där hela kontexten utgör en stor del av materialet, vilket innefattar 

både detaljer samt forskarens egna upptäckter av en mer allmän kontext. Dock poängterar Fangen 

(2005) att värderingar i möjligaste mån ska undvikas för korrekta och rättvisa registreringar av det 

observerade fältet. För vår studie användes en kombination av olika anteckningar, Bryman (2011) 

benämner dessa som mentala noteringar, provisoriska samt fullständiga anteckningar. Vid olika 

skeenden av observationerna tillät vi deltagarna styra vårt sätt att föra anteckningar för att visa 

respekt gentemot individens integritet och välmående. Mentala noteringar blev vid tillfällen 

aktuellt för att minimera känslan hos deltagarna av att känna sig noterad. Då pedagoger tog initiativ 

till att förklara sina handlingar eller berätta om orsak till olika handlingar användes mentala 

noteringar samt provisoriska anteckningar för att senare utveckla dessa till fullständiga 
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anteckningar. Vid tillfällen då vi som icke-deltagande observatörer placerade oss i ytterkant av ett 

rum, med en nästintill minimal närvaro kunde å andra sidan utförliga anteckningar föras direkt. 

6.5. Pedagogernas initiativ till berättelser 

Vår avsikt var att samla in det empiriska materialet genom observationsmetod, vilket beskrivits 

ovan. Däremot består stora delar av vårt empiriska material i resultatbeskrivningen även av 

hänvisningar till vad pedagoger berättat för oss. Under insamlingsperioden innebar detta att 

pedagoger tog eget initiativ till berättelser i form av förklaringar och förtydliganden av deras 

handlingar och pedagogiska intentioner. Pedagogernas berättelser har i många fall gett oss en 

djupare förståelse kring villkor för den fria leken vilket bidragit med ett viktigt inslag. 

Pedagogernas berättelser framställs i resultatbeskrivningen parallellt med de sekvenser som valts 

ut från observationerna. 

6.6. Urval 

Urvalet gjordes bland tidigare bekanta förskolor utan aktivt val av specifik inriktning eller profil. 

Tre förskolor med spridning över en svensk kommun kontaktades med en förfrågan om att delta i 

studien, då med en avdelning på vardera förskola. De studerade avdelningarna bestod av både 

blandade åldersgrupper 1-5 år samt 4-5 år med tre till fyra pedagoger på varje avdelning. Vid en 

utsänd förfrågan till de olika förskolorna bad vi specifikt om avdelningar som inte endast bestod 

de allra yngsta barnen i åldrarna 1-2 år. Detta främst i och med vår studies fokus och empiriska 

insamling genom observation av den fria lekens villkor. Då avdelningar med yngre barn ofta 

innefattar en betydligt mer rutinmässig vardag dominerande av omsorg valdes detta bort för just 

denna studie. Ett fokus på verksamhetsmässiga förutsättningar och begränsningar för barns fria lek 

fick anpassa vårt urval av åldrar. Detta val gjordes då vi ansåg att en blandad åldersgrupp samt 

grupper av något äldre barn ansågs uttrycka en mer tydlig och konkret lek för oss som observatörer. 

I och med att observationerna syftar till att presentera ett allmänt resultat benämns ingen förskola 

vid numrering eller annan avidentifierad märkning, främst då skillnader eller jämförelser inte är 

fokus för denna studie. 
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6.7. Studiens genomförande  

Studiens genomförande av den empiriska insamlingen innebar till en början att få tillgång till 

förskolorna och respektive avdelning. Tre avdelningar på tre olika förskolor kontaktades med en 

förfrågan om att delta i studien, vilket under urval beskrivits mer ingående. Ett första urval tog oss 

in på den första av tre förskolor, som i sin tur kompletterades med ytterligare två förskolor. Alla 

tre avdelningarna blev tilldelade ett informationsbrev som främst var riktat till föräldrar, där vi 

presenterade oss själva, syftet med studien samt de forskningsetiska utgångspunkterna som stöd 

för studiens genomförande. Genom informationsbrevet gavs vårdnadshavarna möjlighet till ett 

passivt medgivande om sitt barns deltagande i studien. Vid invändningar hänvisades att ta kontakt 

med personal på respektive avdelning alternativt kontakta oss via mail. Pedagogerna på de tre 

förskolorna delade informationsbrevet på respektive avdelnings sociala plattform för samverkan 

mellan förskola och vårdnadshavare. Detta gav oss tillgång till respektive förskola och avdelning, 

som sen drog igång med observationer vilka dokumenterades via fältanteckningar.  

 

Observationerna genomfördes under drygt en vecka, under totalt 6 dagar. Vi befann oss på 

respektive förskola under ca 1,5 dag på vardera, vilket har motsvarat 8 timmars aktiv observation 

på varje förskola. Rutiner som måltider och vila är inte medräknat i den aktiva observationstiden, 

då dessa mellantider enligt oss bedömts sakna relevans för vår studie. Observationerna anpassades 

efter förskolans vardagliga struktur och schema vilket vi som observatörer valde att följa för att 

fånga praktikens verkliga struktur. Detta innebar att observationer genomfördes i både inomhus- 

och utomhusmiljö. Däremot har vi lagt större vikt i observation av inomhusmiljön då dessa 

tillfällen har utgjort den starkaste sammanlänkningen till vår studie samt där vi funnit desto mer 

empiri för vår analys. 

6.8. Studiens tillförlitlighet 

Frågor om tillförlitlighet och trovärdighet granskas för att i forskning ifrågasätta i vilken mån 

kvaliteten håller för studien. Andreas Fejes och Robert Thornberg (2009) poängterar betydelsen 

av att man som forskare bör inta ett kritiskt förhållningssätt till sina metodval samt under hela 

genomförandet av studien. Detta uppmärksammas på motsvarande sätt av vetenskapsrådet (2011) 

i rapporten God forskingssed. Vetenskapsrådet (2011) underrättar om vikten av tydlighet i 
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framställning av studiens premisser, motiv samt metodens motivering. Fejes och Thornberg (2009) 

lyfter också den inverkan forskaren samt studiens deltagare kan ha haft gentemot varandra. 

Kvaliteten kan därmed ställas i relation till studiens trovärdighet, vilken för denna kvalitativa 

studie med observationer av en relativt begränsad tidsaspekt bör förstås i relation till de specifika 

kontexter som inkluderats. Bryman (2011) delar in tillförlitlighet i kvalitativ forskning i fyra 

underkategorier, där han upplyser om trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet samt möjlighet att 

styrka och konfirmera. För denna studie har observationer gjorts på tre olika förskolor, där tre olika 

kontexter har sammanförts i en analys. Förskolorna representerar inte några specifika profileringar 

eller ovanliga ytterligheter, och kan därför benämnas som en konventionell svensk förskola med 

statlig intention på uppdrag av skolverket samt ett kommunalt omsorgsuppdrag.  Dessa 

verksamheter har med ett begränsat antal människor samt timmar givit oss ett empiriskt material 

för just dessa specifika kontexter. Verksamheternas karakteristiska drag bör med sitt djup därför 

läsas med ödmjukhet för att andra ytterligheter kan förekomma i andra sammansatta grupper av 

människor, vilket Bryman (2011) belyser genom överförbarhet. Dock går det att anse att de 

institutionella samt strukturella ramarna som visat på specifika villkor för den fria leken i just 

denna studie kan förekomma som karaktärsdrag för förskolans verksamhet i allmänhet. Medans 

de kulturella betydelserna blir till en desto mer unik och svårgeneraliserad angelägenhet för 

specifika studier som denna. Viktigt är också att studien håller ett mått av kvalitet i ett korrekt 

genomförande. Bryman (2011) hänvisar till att forskningsprinciper och regler som är av korrekt 

handlag uppnår pålitlighet, vilket även ligger trovärdighet nära till hands. För studiens 

trovärdighet krävs att korrekta principer följs genom hela studiens process, att forskningen 

genomförts i linje med specifika forskningsbestämmelser. Men det krävs också att en forskares 

uppfattning av det studerade fältet är av korrekt och trovärdig återgivning och begriplig för den 

som tar del av studien (Bryman, 2011).  Då vi för denna studie presenterat stora delar av det 

empiriska materialet genom citat i resultatkapitlet har vi därmed givit mottagaren möjlighet att 

själv ta ställning till det som framställs såväl det som följer hela studien. Studiens genomskinlighet 

minimerar både missförstånd och dolda brister i metodval. De observationer som gjorts vid den 

empiriska insamlingen bedöms inte ha påverkat studiens avsikt i direkt mening då vår 

observatörsroll intogs med ett icke-deltagande förhållningssätt, där vi också observerat hela 

kontexter för våra utvalda förskolor och inte individer i direkt mening. Däremot är det 

problematiskt ge en korrekt bedömning i vilken grad människors beteenden har påverkats eller 
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inte. Bryman (2011) upplyser om ärlig forskning i principen möjlighet att styrka och konfirmera, 

vilket för denna studie åstadkommits genom fältanteckningar och tolkningar av ett icke-värderande 

förhållningssätt vilket genomskinligt har citerats i resultatet. 

6.9. Etiska överväganden 

Under studiens gång har etiska regler och principer funnits med. Produktionen av denna studie 

baseras på rekommendationer och riktlinjer för god forskning, via publikationer från 

Vetenskapsrådet. Dels har Vetenskapsrådets rapport God forskningssed (2011) samt publikationen 

Forskningsetiska principer (2002) använts som utgångspunkt och etisk försäkran. De 

forskningsetiska principer som presenteras i publikationen Forskningsetiska principer är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet, 2002).  Dessa krav framgick via både muntlig information samt i skriftliga 

dokument som överlämnades till berörd personal samt vårdnadshavare. 

 

Vid en första frågan av tillträde till fältet informerades pedagoger både muntligt och skriftligt om 

studiens syfte liksom tillvägagångssätt. Ett informationsbrev överlämnades även till 

vårdnadshavare i samband med ett efterfrågat samtycke. Informationskravet innefattar att de 

berörda deltagarna ska informeras om villkor för studien, dess syfte, tillvägagångssätt, roller samt 

användningsområden för att ges möjlighet till ett tryggt och välinformerat deltagande. Information 

om ett frivilligt deltagande och möjlighet till avbrott när som helst under studien bör också framgå 

(Vetenskapsrådet 2002), men framkommer främst genom samtyckeskravet. 

 

Alla deltagare gavs möjlighet till att ge godkännande om sin medverkan i studien, såsom personal 

och vårdnadshavare för de barn som gick på de avdelningar som inbegreps vårt urval. 

Samtyckeskravet presenteras av Vetenskapsrådet (2002) där krav på självbestämmande om 

deltagande efterfrågas via ett samtycke. Deltagandet ska innefatta en trygghet i att individen när 

som helst kan avbryta sin medverkan. För vår studie informerades att vårdnadshavare via kontakt 

med personal på respektive avdelning eller direktkontakt med oss gav möjlighet till både frågor 

och begäran om avbrott av deltagande. För denna studie ansågs ett passivt medgivande från 

föräldrar vara tillräckligt då barnen inte var det direkta studieobjektet för observationen, utan fokus 

låg på verksamheten och dess villkor för den fria leken. Vidare fördes endast fältanteckningar och 
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ingen videoinspelning eller fotografering förekom vilket också gav stöd åt beslut för passivt 

medgivande. Vårdnadshavare behövde alltså inte ge en skriftlig signatur utan fick istället tillgång 

till våra kontaktuppgifter för att kunna undanbe sitt barns deltagande om så önskades. 

 

Allt deltagande i studien försäkrades av konfidentialitetskravet, vilket presenteras av 

Vetenskapsrådet (2002) som särskilt lyfter regler om avidentifiering och anonymitet i forskning. 

Denna princip omfattar ett skydd för deltagarna, att identiteter inte avslöjas och att uppgifter inte 

nyttjas utanför studien och dess syfte. För denna studie har alla berörda avidentifierats, såsom 

personer och förskolor. Inga namn substitueras, istället har deltagarna tilldelats generella 

benämningar som pedagog samt barn för att skilja dem åt vid presentation av resultatet. I 

Vetenskapsrådets rapport (2011) God forskningssed förevisas lagen om sekretess i forskning samt 

tystnadsplikt vilka båda omfattas av kravet om konfidentialitet, vilket för vår studie tilldelats stor 

noggrannhet. 

 

Vetenskapsrådet (2002) upplyser till sist om nyttjandekravet, vilket innebär att personuppgifter 

inte får spridas utanför forskningssyftet. Uppgifter och material för forskningen får heller inte 

utlånas i annat forskningssyfte utan tillhör de personer som primiärt utgett sig vara delaktig i 

forskningen. Information om och nyttjandet av vår studie tydliggjordes likt de andra principerna 

presenterade ovan, via både muntlig och skriftlig information till både personal samt 

vårdnadshavare. 

6.10. Barns integritet 

Vid observation av barn där vi som observatörer intagit en låg grad av deltagande har innefattat att 

noga läsa av situationer såsom ett sunt förnuft när det varit tillfälle att se och lyssna, eller endast 

lyssna lite vid sidan av situationer. I vissa fall var det också aktuellt för oss att avvika då situationer 

som låg utanför vår angelägenhet uppstod. Vi har dels stött på överväganden om var vi som 

observatörer valt att placera oss liksom överväganden om hur vi riktat våra blickar, främst för att 

minimera risken att överträda barns integritet. För att rikta fokus mot de verksamhetsmässiga 

villkoren för barns fria lek valde vi vid flera situationer att ställa oss lite runt hörnet och bara 

lyssna, eller att i förbifarten få en överblick över situationens sammanhang och de villkor som 

utgjorde ramar för barns fria lek. I god forskningssed rapporterad av Vetenskapsrådet (2011) 
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framgår vikten av etiskt hänsynstagande och respekt för individens integritet specifikt vid 

observation som metod. Som två observatörer valde vi vid många tillfällen att placera oss i olika 

rum och ofta en bit ifrån deltagarna. Detta gav oss en övergripande vy över rummet, eller ibland 

flera rum och blev då inte direkt riktat mot enskilda individer. Vid vissa observationer kom barnen 

fram till oss och ställde frågor om vad vi gjorde, vilket vi valde att bemöta med öppenhet genom 

att förklara detta men med ett något återhållsam förklaring för att minimera att påverka barnens 

beteenden allt för mycket.  
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7. Resultat 

Dynamiken mellan barnen i den fria leken och omgivande miljö utgjorde en kontext där 

förutsättningar och begränsningar skapades.  En förhandling tog plats i relationen mellan barnens 

lekkultur och verksamhetens kultur med struktur, ramar och regler. Verksamhetens kulturella 

villkor för fri lek i respektive område, det vill säga omgivning i tid och rum, medierande redskap 

samt vuxnas kommunikation och interaktion med barn, utgjorde vidare en illustration för på vilka 

sätt lekens egenvärde respektive nyttovärde privilegierades. Nedan presenteras resultatet utifrån 

ovanstående områden, vilket följs av en sammanfattning. Resultatet fokuserar på fri lek i 

inomhusmiljö, med viss jämförelse till fri lek i utomhusmiljö. Presentationen av resultatet har 

framställts både genom vad pedagoger berättat för oss samt genom observationer.  

7.1. Omgivning i tid och rum 

Omgivning i tid och rum visade på hur verksamhetens rutinmässiga och rumsliga villkor påverkade 

den fria leken på olika sätt. Detta presenteras nedan genom beskrivningar och sekvenser.  

7.1.1. Förutsättningar 

Under observationerna berättade pedagoger om vilka bakomliggande tankar som låg till grund för 

de aktiva handlingarna. En pedagog uttryckte sina tankar angående gruppindelningar där några 

barn skulle vara inomhus och andra utomhus. Indelningarna skulle dels fungera stödjande, 

stimulerande liksom utmanande lekkamraterna emellan och dels skapa större utrymme rent fysiskt 

för den fria leken inomhus. En annan pedagog berättade i samband med att rådande lekar till viss 

del mynnat ut i både högljudda och rörliga leksituationer, att pedagogerna på avdelningen gick in 

med en väldigt hög tolerans för vilken lek som var acceptabel inomhus. Det blev även synligt i 

praktiken hur delningen av gruppen, då några gick ut och andra stannade inne, gav förutsättningar 

för den fria leken. Barnen tog vara på det expanderade utrymmet och rörde sig på större ytor än 

tidigare. En något mer vildare lek tog plats vilket vid mindre antal barn accepterades av 

pedagogerna.    

 

Förutsättningar inom tid och rum framkom under observationen då en förmiddagssamling som 

institutionell rutin skulle äga rum, en vändning uppstod i många av de pågående leksituationerna. 
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Övervägande blev barn ombedda att avsluta och städa undan pågående lekmaterial, men en 

avvikande bedömning syntes till där pedagogen gav två barn möjlighet att fortsätta den 

välfungerande leken efter samlingen. De behövde därför inte städa sitt lekutrymme och gavs 

möjlighet att återgå till leken efter samlingen. Pedagogen uttryckte vid uppdelning av inne- och 

utegrupper att de två barnen, tillsammans med några andra, skulle få vara kvar inne med hänsyn 

till den pågående leken. I sekvensen nedan tydliggörs pedagogens avvikande handling.   

 

Flera av barnen ombeds att städa på grund av samlingen, då pedagogen går in i ett rum där två barn 

har en pågående lek.  

Pedagog: Här ser jag att ni leker, vill ni fortsätta efter samlingen?  

Varpå de två barnen hastigt responderar: 

Barn: Ja, det vill vi! 

Pedagog: Då lämnar ni bara era saker här inne och så ska ni få leka vidare sen. 

 

En pedagog uttryckte i samband med detta att det är viktigt att barn får tid till att gå in i den fria 

leken och att det är viktigt att ge barn det utrymme leken kräver. Pedagogen förklarade att det tar 

tid samt måste få ta tid och utan tidsmässiga förutsättningar mister den fria leken sin stora potential. 

Vidare berättade en pedagog för oss att avdelningen främst tidigare har ägnat tid åt att genom fasta 

rutiner skapa trygghet i gruppen, detta då det uttrycktes vara en grundförutsättning för barns fria 

lek.  

 

Det fysiska rummet erbjöd förutsättningar på så sätt att det till stor del fanns vrår och rum där 

barnen fick möjlighet att leka ifred utan störande moment. Under leken var det vanligt med stängda 

dörrar, efter medgivande från pedagogernas sida. Ett maxantal i vissa rum förekom med liknande 

hänvisning om att barn skulle få leka ifred liksom att utrymmet var för litet för att alla barn skulle 

kunna leka där samtidigt. En pedagog beskrev att pedagoger och barn tillsammans hade kommit 

fram till maxantalet och att barnen var uppmärksamma på detta under den fria leken. Den fria 

leken utomhus visade i allmänhet på större möjligheter att röra sig fritt samt i högre grad leka 

vildar och högljudda lekar utan pedagogers tillrättavisanden.  
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7.1.2. Begränsningar 

De institutionella ramarna utgjorde en begränsning för den fria leken då barn vid upprepade 

tillfällen avbröts på grund av verksamhetens vardagliga växling mellan aktiviteter. Vid rutiner som 

samling, lunch och mellanmål fanns en tydlig ram för när det var dags för inne- respektive utelek. 

I sekvensen nedan ombads barnen att städa undan en konstruerad byggnation som då avbröt en 

djupt pågående lek, detta till följd av att alla barn skulle gå ut under förmiddagen innan lunch.  

 

Tre barn leker kombinerad konstruktions- och låtsaslek på golvet då en pedagog träder in i rummet. 

Pedagog: Ni får städa nu, ni får hjälpas åt att städa. 

Barnen ser ut att höra detta och börjar plocka lite. Pedagogen går därifrån och säger till andra barn att 

börja städa med motiveringen att alla ska gå ut. Samtidigt börjar barnen på mattan att brottas. 

Pedagogen kommer tillbaka. 

Pedagog:  Då gör vi så här, du behöver inte städa [pedagogen visar ett barn därifrån], ni får städa 

resten här. 

Barnen som är kvar börjar bygga lite igen istället för att städa. En går därifrån som sedan hänvisas 

tillbaka för att städa klart.  

 

Tid var en upprepande begränsning för barns fria lek. Pedagoger uttryckte vid flertalet tillfällen att 

det inte var någon idé att exempelvis barnen skulle plocka fram eller flytta fler saker då tiden 

hindrades av nästkommande aktivitet eller rutin.  

 

Pedagog: Vad ska ni göra? Vi ska inte ta några mer saker därifrån, ni har massor redan. Vi ska snart 

äta frukt och städa. Ni hinner bara leka en pytteliten stund med det. 

 

Den fria leken begränsades likaså av regler gällande barnens ljudnivå och rörelser i större 

utsträckning under innelek jämförelsevis med den utelek vi observerade. Pedagoger tillrättavisade 

i dessa situationer barnen genom tillsägelser, varpå barnen i många fall fortsatte alternativt hittade 

genvägar till att fortskrida lekens gång på ett mer accepterat tillvägagångssätt. Det kunde 

exempelvis vara att barnen sänkte rösterna, bytte roller eller förflyttade sig till ett annat rum. 

Sekvensen nedan exemplifierar en situation där såväl ljud som rörelse tillrättavisades av en 

pedagog och där barnet till slut gav med sig och pågående lek avbröts. 
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Ett barn skrattar högt i leken med ett legobygge i ett enskilt rum varpå en pedagog i rummet bredvid 

ropar barnets namn. Barnet tittar på pedagogen. 

Barn: Jag skrattar bara. 

Pedagog: Men skratta inte så högt. 

Barnet fortsätter att skratta högt och ställer sig upp med legot. Pedagogen säger återigen barnets namn. 

Pedagog: Men sluta, stopp, sitt ner med legot. Sätt dig.  

Barnet sätter sig.  

 

Följande sekvens påvisar en liknande situation när leken enligt en pedagog tycks vara för rörig för 

inomhusmiljön. Leken ändrades något för att sedan kort därefter avbrytas.  

 

Tre barn har ställt fram varsin liten pall på golvet som vanligtvis står vid ett bord. Pallarna har placerats 

i rad efter varandra och barnen uttrycker högt att de leker tåg. 

Pedagog: Nu får ni lugna er, ni får sitta på pallarna. 

Barnen fortsätter att leka med pallarna och börjar sjunga lite tyst. Efter en stund ställer barnen tillbaka 

pallarna vid bordet där dem ska stå och slår sig ned. Pedagogen kommer fram. 

Pedagog: Önskar ni att göra något annat innan ni går ut? 

Barnen: Nej. 

Pedagog: Då kan ni gå ut. 

 

I en annan situation har två barn under en lång period lekt en lek med byggmaterial och låtsasdjur.  

 

Det ena barnet ställer sig upp i leken och höjer rösten som att ett djur säger något. En pedagog reagerar 

snabbt. 

Pedagog: Nej, nej, nej, sänk ljudet! 

Leken fortskrider i en hög ljudvolym.  

 

I detta fallet fortsätter barnen att leka på deras vis utan att ta hänsyn till pedagogens tillsägelse, 

vilket i allmänhet var vanligt förekommande agerande utifrån barnens sida. Gällande 

begränsningar i det fysiska rummet fanns till viss del bristfällig tillgång till små vrår där barnen 

kunde leka ifred och ostört. Det förekom även restriktioner om att dörrar skulle hållas öppna till 

rum där barn lekte med hänvisning till pedagogers kontroll.  
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7.2. Medierande redskap 

Leksaker och material fungerade som medierande redskap för barnen i deras fria lek. I många fall 

blev de medierande redskapen grund för lekens innehåll och process. Förutsättningar och 

begränsningar framkom dels genom redskapens tillgänglighet för barnen liksom i vilken 

utsträckning och på vilka sätt de fick användas.    

7.2.1. Förutsättningar 

Det fanns en variation av leksaker och material som till stor del var tillgängliga för barnen under 

den fria leken, vilka kunde användas som medierande redskap i den fria lekens process. I många 

fall kombinerades lekmaterial och olika typer av lekar gestaltades.  

 

Tre barn bygger med magnetiska byggklossar och samstämmer med varandra om att det är ett slott de 

bygger. Barnen tar sedan fram en låda med låtsasdjur från hyllan bredvid och börjar leka med djuren 

i slottet.  

 

Sekvensen visar på hur barnen använder leksaker och material som medierande redskap när de 

interagerar med varandra i lekens process. Barnen bygger upp leken genom att använda en 

kombination av byggmaterial och låtsasdjur vilket skapar, som vi tolkar det, en djup lek. Vid några 

tillfällen användes leksaker och material på annat sätt än förutbestämt ändamål, bland annat 

förvandlade barn några pallar till ett tåg.  

 

Utomhus stod i flesta fall förråd öppna med fri tillgång till leksaker och material, liksom att 

möjligheten fanns att leka med naturmaterial.   

7.2.2. Begränsningar 

Trots att leksaker och material till största del var placerat lättillgängligt för barnen, fanns vissa 

saker svårtillgängligt på hyllor. Barnen var tvungna att fråga en pedagog i strävan efter dessa 

material och leksaker. När barnen frågade efter dessa fanns det restriktioner om att först städa 

undan pågående lekmaterial. Sekvensen nedan visar på ett exempel. 

 

Några barn leker i ett rum med stängd dörr varpå ett barn kommer ut och går fram till en pedagog. 
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Barn: Kan vi få doktorsleksakerna? 

Pedagog: Då undrar jag vad ni ska göra? Ni har mycket annat att leka med. 

Barn: Vi ska leka en annan lek. 

Pedagog: Det är en pytteliten stund till städning. 

Samtalet fortskrider och pedagogen klargör för barnen att de måste städa först. Barnen städar lite och 

vänder sig återigen till pedagogen. 

Barn: Vi vill leka med doktorsgrejerna.  

Pedagog: Det är en liten stund kvar att leka. Ni får städa klart, så får vi se om ni hinner.  

Barnen fortsätter att städa tills det är klart. 

Barn: Nu har vi städat klart. Nu kan vi leka med doktorsgrejerna.  

Pedagog: Ja det blir en pytteliten stund innan vi ska äta nu. 

 

I samband med situationen berättade pedagogen för oss att det är en balansgång att barnen inte ska 

drunkna i leksaker. Pedagogen uttryckte att begränsad tillgång till leksaker handlar om att vara 

schysst mot barnen, och ställde vidare frågan om det är en schysst handling att låta dem ta fram 

något för att sedan kort därpå avbryta. Vid upprepade tillfällen blev barnen tillsagda att inte plocka 

fram mer leksaker eller hämta från andra rum, pedagoger uttryckte dels att barnen redan hade 

massor av saker och dels att det var kort om tid. Utomhus fanns i vissa fall begränsad tillgänglighet 

till medierande redskap då förrådet med exempelvis sandlådematerial och cyklar var låst, barnen 

fick fråga pedagogerna om lov när de ville ha något ur förrådet.   

 

Det förekom även skåp vilka endast pedagogerna fick inta. Följande sekvens presenterar att det 

var förbjudet för barnen att öppna och hämta saker där själva.  

 

Två barn försöker nå något i ett skåp varpå en pedagog högt ropar över rummet. 

Pedagog: Tjejer, stäng där, det är ett vuxenskåp! 

 

Vissa saker uttrycktes av pedagogerna att de skulle användas på ett visst sätt. Exempelvis som i en 

tidigare presenterad sekvens angående barn som lekte tåg med pallar. Pedagogen tillrättavisade 

barnen att sitta på pallarna och inte leka med dem på annat vis. Leksaker och material var 

övervägande av förutbestämd karaktär, det vill säga med ett bestämt syfte och lektema.   

 

I samband med att barnen var tvungna att städa undan försvann deras medierande redskap som gav 

leken förutsättningar.  
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Några barn har tillsammans arbetat upp ett stort bygge av konstruktionsmaterial där de under den större 

delen av förmiddagen haft en pågående lek, då de plötsligt ombeds av pedagogerna att börja städa. 

Pedagog 1: Barnen! Nu ska vi plocka ihop och gå ut! 

Barnen fortsätter att jobba med sitt bygge, de ser ut att ha svårt att slita sig. 

Ytterligare en pedagog träder in och påminner barnen. 

Pedagog 2: Ni har jättemycket att städa här! 

Den första pedagogen återkommer inom kort. 

Pedagog 1: Så, nu måste ni skynda er att städa! Vi kan tävla om vem som är snabbast. Plocka i dem 

där! 

 

Sekvensen ovan gestaltar städningens måste, där materialet ska bort utan förhandlingar. Materiella 

artefakter och dess betydelse för barns interaktionistiska lek bortprioriteras. 

7.3. Vuxnas kommunikation och interaktion med barn  

Det framkom att vuxnas kommunikation och interaktion med barnen påverkade den fria leken. Där 

pedagogerna uttryckte ett medvetet arbetssätt kring den fria leken och vad som krävs för att en lek 

ska fungera, var lekarna i stort långvariga och intensiva. Det fanns ett flyt där lekens djup blev 

tydligt och fortskred utan onödiga avbrott av omgivning. I kontrast blev det synligt hur passiva 

pedagoger utan att visa intresse för leken liksom utan närvaro bidrog till en mer flyktig och lättstörd 

fri lek.  

7.3.1. Förutsättningar 

En pedagog uttryckte att man ska visa respekt för barnens lek och inte störa, att man som pedagog 

bör agera varsamt med en hjälpande hand samt att lyssna till barnen. Pedagogen berättade vidare 

att det var viktigt att hjälpa barnen vid konflikter, se till så att leken fungerar och att alla deltagare 

förstår lekkoderna. Sekvensen nedan exemplifierar pedagogens närvaro vid den fria leken. 

 

En pedagog placerar sig på en pall mittemellan två rum. Pedagogen sitter mestadels tyst och lyssnar 

och ser de båda pågående lekarna med begränsad sikt. En lek pågår i rummet intill där en konflikt 

plötsligt uppstår. Pedagogen griper inte in direkt utan är uppmärksam och ger barnen tid att komma ur 

detta på egen hand. Efter en kort stund placerar sig pedagogen diskret i rummet där leken pågår för att 

stödja barnen tillbaka till sitt stabila lekstadie. 
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Pedagogen agerade stödjande genom att i möjligaste mån bevara den lek som barn på eget initiativ 

byggt upp utan inslag av radikala förändringar, vilket skapade förutsättningar för den fria leken. 

Genom att pedagogen funnits nära barnens lek hade pedagogen förförståelse om lekens innebörd 

och kunde därför träda in med en förståelse för konflikten. Till skillnad mot sekvensen ovan där 

pedagogen intar en diskret men aktivt stödjande roll intar pedagogen i nästkommande sekvens en 

desto mer reglerande roll. Denna gång i form av en synlig aktiv handling, men som även denna 

fungerade stödjande för den fria leken på barns initiativ. 

 

Leken som pågår i det rum där pedagogen tidigare trädde in eskalerar i att lekmaterial kastas genom 

rummet. Pedagogen träder in igen, men nu med en betydligt mer skarp röst. 

Pedagog: Neeeej vet ni vad! Man får inte kasta med leksakerna, då kan man skada en kompis och dem 

kan gå sönder. 

Barnen avslutar kastandet direkt och kommer tillbaka in på det lekspår de haft sedan innan, leken 

fortsätter. 

 

Vidare delgav pedagogen att ett medvetet arbetssätt kring den fria leken är att fungera stödjande, 

såväl för leken i sig som för specifika barn som inte knäckt lekkoderna. 

7.3.2. Begränsningar 

Under den fria leken var även passiva pedagoger ett vanligt fenomen. Det uttrycktes av pedagoger 

på vissa håll att passiviteten var ett medvetet val för att inte störa den fria leken. Ibland var 

pedagogerna helt frånvarande och det förekom aldrig att pedagogerna deltog i den fria leken. 

Följande sekvens gestaltar en situation där pedagoger saknade stödjande handling för den fria 

leken, där barns konflikt blir till en utlösande faktor för avbrott i leken och där pedagoger som inte 

aktivt följt lekförloppet inte heller träder in som stöd. 

 

Två yngre barn befinner sig i ett rum där de sitter i en låtsasbil motsvarande storleken av en lådbil, då 

en konflikt uppstår. Ett av barnen lämnar rummet gråtande och går in till det rum där två pedagoger 

befinner sig. En pedagog vänder sig till det gråtande barnet. 

Pedagog: Men oj vad är det nu? Var det något som hände? 

Pedagogen lyfter upp barnet som nu slutat gråta och placerar det i en stol vid ett bord. 

Pedagog: Så, du kan sitta här och dega. 
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Det andra yngre barnet är kvar i rummet med bilen, men försvinner ut efter en liten stund. 

 

Pedagogerna sysslade i många fall med annat under den fria leken, exempelvis städade, diskade 

eller ordnade med administrativa uppgifter. Vid samma situation förekom det att barn inte deltog 

i någon lek och mestadels strök runt på avdelningen. Sekvensen nedan styrker påståendet. 

 

Ett barn går omkring ensam och tittar runt under den fria leken. Andra barn leker på olika håll. 

Pedagogerna syns inte till. Barnet stannar till och tittar länge på några barn som leker i en vrå. Till sist 

sätter sig barnet vid kanten av vrån, barnen där inne reagerar inte. Barnet sitter där en stund för att 

sedan sakta gå vidare. 

 

I andra fall gick barn som inte var med i någon lek fram till pedagogerna sökte hjälp. Nedan 

exemplifieras en sådan situation. 

 

Ett barn står på mitten av rummet och gör ingenting. Barnet säger till en pedagog som är upptagen 

med administrativt arbete att den inte har något att göra. Pedagogen besvarar genom att föreslå olika 

aktiviteter på vad barnet kan göra. En annan pedagog kommer fram och börjar prata med pedagogen 

som pratar med barnet, varpå barnet återigen blir stående ensam på golvet.  

7.4. Lekens egenvärde respektive nyttovärde 

På vilket sätt lekens egenvärde respektive nyttovärde privilegierades grundas i den fria lekens 

villkor som presenterats ovan.   

7.4.1. Lekens nyttovärde 

Lekens nyttovärde privilegierades med hänsyn till att pedagogernas handlingar i den fria leken 

riktades mot värden och normer, detta refereras till tillrättavisanden angående hur barnen ska vara 

mot varandra liksom hur regler och struktur utgjorde en uppfostrande aspekt. Pedagoger uttryckte 

att de inte ville störa den fria leken samtidigt som upprepade avbrott och tillrättavisanden var 

vanligt förekommande. En pedagog berättade för oss att det fanns en ambition att projekt inom 

förskolan skulle integreras i hela verksamheten och alla dagens aktiviteter. Vidare uttrycktes att 

pedagogernas roll då skulle vara att skapa en miljö där barnen själva skulle kunna ta del av- och 

utforska projektets områden, detta bland annat via olika tillgängliga stationer. Konsekvenser 

beskrevs likaså, att det eventuellt skulle begränsa barns valfrihet då endast ett visst antal i taget 
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skulle kunna ta del av respektive station. Det uttrycktes även hur det kan komma att minska 

barnens egna initiativ till fria lekens innehåll.  

7.4.2. Lekens egenvärde 

Studien visar på att den fria leken inte kopplas samman med specifika lärandeobjekt, detta med 

hänsyn till pedagogernas frånvaro i den fria leken liksom hur omgivande miljö var strukturerad. 

Pedagogerna berättade att det fanns annan tid förutom den fria leken då de ägnade sig åt projekt 

och teman med lärandefokus. Den fria leken fick vara fri i den mån att pedagogerna inte gick in 

och styrde mot Läroplanen för förskolans strävansmål gällande ämnen. Egenvärdet privilegierades 

då pedagogerna i vissa fall bortsåg från de vanliga rutinerna präglat av verksamhetens 

institutionella och kulturella ramar, barnens egen lekkultur blev då framträdande. 

7.5 Sammanfattning av resultat 

Nedan presenteras en sammanfattning av resultatet i punktform utifrån den fria lekens 

förutsättningar och begränsningar, samt på vilket sätt lekens egenvärde respektive nyttovärde 

privilegieras.  

7.5.1. Forskningsfråga 1. 

På vilka sätt skapas förutsättningar respektive begränsningar för den fria leken i förskolan? 

7.5.1.1. Förutsättningar  

● Avbrott utan krav på städning. 

● Tid. 

● Rum och hänvisningar om max antal barn. 

● Stängda dörrar. 

● Utomhusvistelse gällande ljudnivå och rörelse. 

● Varierande material.  

● Materialets tillgänglighet. 

● Gruppindelningar. 

● Närvarande pedagoger med stödjande intentioner.  
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7.5.1.2. Begränsningar 

● Avbrott till följd av rutiner samt växling av inne- och utelek. 

● Brist på tid. 

● Krav på städning. 

● Viss brist av små vrår. 

● Restriktioner om ljudnivå.  

● Materialets otillgänglighet samt användningsområde. 

● Frånvarande och passiva pedagoger med avsaknad av stödjande intentioner. 

 

7.5.2. Forskningsfråga 2. 

På vilket sätt privilegieras lekens egenvärde respektive dess nyttovärde? 

7.5.2.1. Lekens nyttovärde 

● Regelstyrd och reglerad lek utifrån verksamhetens kulturella ramar med normer och värden 

i fokus. 

● Intentioner om framtida integrering av lek och ämneslära. 

 

7.5.2.2. Lekens egenvärde 

● Lek utan reglering från förskolans institutionella samt kulturella ramar. 

● Lek utan pedagogernas intentioner om lärande. 
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8. Diskussion 

Nedan förs en diskussion där denna studies resultat ställs mot tidigare forskning inom ämnet. 

Diskussionen presenteras utefter studiens analysbegrepp, omgivning i tid och rum, medierande 

redskap samt vuxnas kommunikation och interaktion med barn, med dels förutsättningar och 

begränsningar för den fria leken och dels på vilket sätt lekens egenvärde respektive nyttovärde 

privilegieras.  

8.1. Den fria lekens förutsättningar och begränsningar  

Resultatet av denna studie visar likt forskning på både förutsättningar och begränsningar för den 

fria leken i förskolans vardag. En mängd tidigare forskning, bland annat Eriksson Bergström 

(2013), Markström (2005) samt Nordin Hultman (2004), påvisar hur samspelet mellan individ och 

omgivande miljö sker under ständig dynamisk relation. Omgivning i tid och rum, medierande 

redskap samt vuxnas kommunikation och interaktion med barn visar i vår studie liknande då 

vardera område i en sammanflätad kontext utgjorde villkor för den fria leken.  

8.1.1. Omgivning i tid och rum 

Omgivning i tid och rum omfattar såväl tidsmässiga aspekter som fysisk miljö, och visar på hur 

dels tiden med bland annat rutiner liksom den fysiska miljöns utformning påverkar den fria leken. 

Vår studie visar på kontinuerliga avbrott i den fria leken till följd av rutiner som samling, måltider 

samt vid växling av inne- och utelek. Detta är ett tydligt förekommande fenomen även i tidigare 

forskning, där dessa avbrott relateras till såväl begränsningar som förutsättningar. Enligt Nordin 

Hultman (2004) representerar svenska förskolor en strikt rutinisering av vardagen vilket i vidare 

sammanhang får konsekvenser för barns identitet- och subjektskapande. Corsaro (1988) betonar 

rutiner som störande moment i barns socialisering liksom konstruktion och rekonstruktion av deras 

kamratkulturer, vilket likväl kan kopplas till det Nordin Hultman (2004) påvisar kring barns 

identitet- och subjektskapande. I vår studie påvisades hur förskolans kultur privilegierades framför 

barnens egen lekkultur då verksamheten styrdes av vardagsrutiner.  Corsaro (1988) uttrycker likt 

Markström och Halldén (2009) en kollision mellan ideala förskolebarnet och det lekande barnet i 

processen att skapa en egen kultur. Markström (2005) lyfter likaså hur förskolans kontextuella 

ramar för tid och rum skapar en normaliserande praktik, och betonar liksom Nordin Hultman 
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(2004) hur det är pedagogerna som har makten och avgör huruvida barn får tillgång till den tid 

som krävs för fri lek och skapandet av egna kamratkulturer eller ej.    

 

Även Knutsdotter Olofsson (1991) uppmärksammar pedagogernas roll i organisering av 

verksamheten i syfte att ge den fria leken tid. Vår studies resultat visar via en pedagogs berättelse 

en medvetenhet kring den fria lekens behov av tid, detta då det bland annat tar tid för barnen att 

komma igång att leka. I praktiken syntes denna medvetenhet genom ett tillfälle då några lekande 

barn fick låta leksaker och material stå kvar utan att städa, för att sedan efter samlingen återgå till 

leken. Pedagogen i situationen berättade även för oss att orsaken till handlingen var att barnen 

hade en sådan djup och bra lek, vilken borde få fortskrida. Vi tolkar i sin helhet att där pedagoger 

uttryckte en medvetenhet kring den tid leken kräver, var organiseringen av tid och rum mer flexibel 

utifrån barnens villkor samt att leken hade mer flyt, än där pedagogerna endast berättade för oss 

att den fria leken var viktig. I koppling till uttalanden om hur viktig den fria leken var förekom det 

vid upprepade tillfällen i praktiken att vardagsrutinerna styrde den fria lekens tid.   

Detta speglar det Knutsdotter Olofsson (1991) påvisar om hur pedagogernas inställning till fri lek 

är av betydelse för dess villkor och utveckling.   

   

Ivarsson (2003) visar till skillnad från Corsaro (1988) och Nordin Hultman (2004) hur avbrott till 

följd av rutiner kan bidra med nyskapande, detta då möjlighet ges till omgruppering av kamrater 

liksom en genväg till nya lekteman. Vid tillfällen då barn i vår studie var tvungna att avbryta den 

fria leken och städa för att gå ut, fanns möjlighet till det Ivarsson (2003) beskriver om avbrottens 

fördelar. Då vi observerat både innelek och utelek upptäckte vi likt Ivarsson (2003) att avbrotten 

vid växling av innelek till utelek öppnade upp för nya mer rörliga och flyktiga lekteman. Detta kan 

likväl relateras till det Ivarsson (2003) och Eriksson Bergström (2013) nämner, att den fysiska 

miljön sätter ramar för vad som är tillåtet och inte. Toleransnivån för vad som var acceptabelt att 

göra inomhus i vår studie varierade, vissa uttryckte en hög tolerans för hur barnen fick handla och 

höras, medan andra var snabba med tillrättavisanden. Utomhus var det i allmänhet mer tillåtet med 

hög ljudvolym och mycket rörelse. Skillnader i utomhusmiljö och inomhusmiljö var markanta då 

det utomhus fanns stora ytor att röra sig på vilket inbjöd till rörelse och valfrihet gällande lektema, 

likaså fanns det till stor del fri tillgång till material i förråd som medierande redskap. Änggård 

(2012) belyser hur utomhusmiljöer fungerar inspirerande för barn samt hur barn tillskriver platser 
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mening, detta i likhet med det Rasmussen (2004) påtalar om att barn skapar sina egna platser. 

Björklid (2005) poängterar hur forskning kring lek- och lärandemiljöer utomhus i många fall 

kopplas till möjligheter medan fokus inomhus ofta är på begränsningar. Detta är något vi 

uppmärksammat genom vår studie då utomhusmiljön erbjöd fler handlingserbjudanden och större 

handlingsutrymme för barnens fria lek än inomhusmiljön. När det fanns en högre toleransnivå för 

vad som var acceptabelt i inomhusmiljön och där barnens handlingsutrymme utökades, skönjades 

likväl en djupare lek än där kontinuerliga tillrättavisanden ägde rum.      

 

Björklid (2005) redogör vidare för bristfälliga lek- och lärandemiljöer på förskolor och hänvisar 

till utrymme och möjlighet att leka i avskildhet och ostördhet. Den fysiska miljön inomhus i vår 

studie visar å andra sidan i enlighet med Eriksson Bergström (2013) på förutsättningar för den fria 

leken. Detta då det fanns variation av öppna- och mindre ytor, barn hade tillgång till olika rum och 

i varierande mån små vrår och gömställen. Enligt Eriksson Bergström (2013) bidrar tillgång till 

små vrår med varierande handlingserbjudanden till djupare lek. Vidare begränsade pedagogers 

restriktioner om öppna dörrar i vår studie barns möjlighet till att få leka ifred, likaså som att 

möjligheten till stängda dörrar skapade förutsättningar. Det blev tydligt att den fysiska miljön 

påverkar barns fria lek då gruppindelning ägde rum och ett färre antal barn fick leka inomhus. 

Barnen fick i samband med detta expanderat utrymme och större möjlighet att leka ifred och finna 

flyt i leken och i mindre grad bli störda.  

 

I kontrast mot förskolans institutionella förutsättningar och begränsningar lyfter Corsaro (1988), 

Eriksson Bergström (2013), Ivarsson (2003), Markström och Halldén (2009) samt Tellgren (2004) 

fram barns kompetens och förmåga att själva konstruera sociala ordningar och egna kulturer. Detta 

speglar barns agens i förhållande till förskolans villkor för fria leken och där barn enligt Eriksson 

Bergström (2013) själva skapar sitt handlingsutrymme. Både Eriksson Bergström (2013) och 

Ivarsson (2003) gör kopplingar till Vygotskij och hans teori om tolkande reproduktion, vilket 

syftar till att barn såväl tar till sig rådande kultur liksom är med och omskapar och nyskapar 

kulturen. Corsaro (1988) samt Markström och Halldén (2009) uppmärksammar likaså hur barn 

ingår i- liksom producerar kulturella villkor. Eftersom fokus i vår studie varit att studera 

verksamhetens villkor för fri lek har inte barnens agens specifikt uppmärksammats. Likväl går att 

skildra hur barn i situationer där den fria leken stördes till följd av verksamhetens ramar valde att 
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bryta mot dessa och agera utifrån deras egna villkor. Exempelvis vid sekvenser då barnen vid 

städning fortsatte att leka eller göra annat istället för att plocka undan, liksom fortsatte handla på 

ett visst sätt trots tillsägelse om oacceptabelt beteende. Enligt oss kan detta även tolkas som en 

dragkamp mellan förskolans kulturella fostran med regler kontra barnen egna lekkultur. 

8.1.2. Medierande redskap 

I vår studie lyfter vi leksaker och material som medierande redskap för barnen i den fria leken, 

vilket i resultatet blev synligt då barnen använde och kombinerade diverse verktyg i lekens process. 

Ivarsson (2003) nämner dessa leksaker och material som kulturella verktyg vilka skapar 

förutsättningar för barns gemenskap. Vidare betonar Ivarsson (2003) vikten av de kulturella 

redskapens lättillgänglighet. Leksakerna och materialet i vår studie var till stor del lättillgängligt 

för barnen, förutom vissa som var placerade svåråtkomligt på hyllor. Barnen var såvida tvungna 

att fråga pedagogerna om hjälp då de ville leka med dessa. Björklid (2005) betonar likaså 

betydelsen av tillgången till leksaker och material då hon lyfter att det skapar förutsättningar för 

lekens flyt, om barn behöver fråga om hjälp för att nå dessa blir det enligt Björklid (2005) onödiga 

avbrott i leken. Vid tillfällen då barnen i vår studie efterfrågade svårtillgängliga saker ombads 

barnen att först städa undan det som var framtaget. Då barnen vid dessa tillfällen uttryckte att de 

hade lekt färdigt tidigare lek och ville påbörja en ny, blev det således inget avbrott i pågående lek 

på grund av svårtillgängliga saker. Däremot hindrades barn då de skulle flytta eller hämta leksaker 

och material från andra rum. En pedagog hänvisade i och med detta till tidsmässiga skäl, som att 

det snart var dags att städa samt att barnen inte skulle drunkna i leksaker. Vidare uttryckte 

pedagogen att det handlar om en balans mellan barnens vilja och verksamhetens ramar, detta visar 

på det Corsaro (1988) och Markström (2005) belyser kring relationen mellan barnens egna kultur 

och förskolans institutionella struktur.  

 

Björklid (2005) liksom Eriksson Bergström (2013) lyfter hur leksakernas och materialets 

egenskaper inverkar på barnens lek. Björklid (2005) menar att dessa ska vara lätta att flytta på då 

de bidrar med möjligheter för barn att skapa en miljö utifrån rådande lek. Eriksson Bergström 

(2013) visar på vikten av neutrala fysiska verktyg utan förutbestämt lektema, vilka breddar barns 

handlingsutrymme och val av lekar. Leksakerna och materialet i vår studie var till mesta dels av 

förutbestämd karaktär, och användes dessa till andra ändamål hade pedagogerna invändningar. 
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Detta kan kopplas till det Markström (2005) och Nordin Hultman (2004) belyser angående 

normaliserande praktik, där material förmedlar normer och föreställningar vilka barn förväntas 

leva upp till.  

8.1.3. Vuxnas kommunikation och interaktion med barn 

Under studiens gång blev det tydligt i enlighet med Bodrova (2008), Eriksson Bergström (2013) 

Ivarsson (2003) Knutsdotter Olofsson (1991) att vuxnas kommunikation och interaktion med barn 

är av stor betydelse för den fria lekens förutsättningar och begränsningar. Dels beroende av tidigare 

nämnda organisatoriska aspekter vilka pedagogerna strukturerar och dels pedagogernas val av 

kommunikativ position i förhållande till barnen under den fria leken. Tidigare forskning visar på 

skilda åsikter kring pedagogens roll i förhållande till fri lek då vissa förespråkar passitivitet och 

andra aktiva och deltagande pedagoger. Pedagogerna i vår studie intog under den fria leken olika 

roller och förhöll sig på varierande vis gentemot barnen. I allmänhet upplevde vi en passitivitet 

hos pedagogerna, vilket i vissa fall beskrevs vara ett aktivt val för att inte störa barnen i den fria 

leken. Knutsdotter Olofsson (1991) lyfter pedagogers uppfattningar om att den fria leken inte bör 

störas, och hänvisar vidare till tidigare motståndsrörelser mot auktoritära vuxenroller som en 

bidragande orsak. Pedagogernas förhållningssätt i vår studie kan såväl beskrivas med hänvisningar 

till förskolans kulturella traditioner vilka verkar “sitta i förskolans väggar”.  

 

Eriksson Bergström (2013) liksom Ivarsson (2003) visar på att den fria leken utan pedagogers 

inblandning skapar förutsättningar för barns eget handlingsutrymme liksom i större grad bidrar till 

nyskapande och experimentella reflektioner än när pedagoger deltar och interagerar med barnen. 

Tellgren (2004) lyfter innebörden och betydelsen av barns interaktion med varandra inom sina 

kamratkulturer och menar att vuxnas uppgift är att vara närvarande och handledande, vilket i sin 

tur bidrar med grundtrygghet i verksamheten och skapar förutsättningar för barns interaktionistiska 

meningsskapande. Vidare ges enligt Tellgren (2004) via närvarande vuxna möjlighet till djupare 

förståelse för barns egna perspektiv. Betydelsen av grundtrygghet nämndes av en pedagog i vår 

studie med hänsyn till den fria lekens förutsättning. Arbete med normer och värden påtalades 

liksom hur pedagogerna under den fria leken alltid skulle vara närvarande och finnas som en 

hjälpande hand. Detta syntes även i praktiken då pedagogerna intog en aktiv roll ifråga om 

uppmärksamhet och trygghet, likväl en passiv roll i förhållande till eget deltagande i den fria leken. 
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Vi tolkar det som att detta förhållningssätt bidrog till en lek hos barnen med djup och flyt i högre 

grad än där pedagogerna var helt frånvarande. Med frånvarande pedagoger vilka under den fria 

leken sysslade med annat tog en desto mer flyktig lek plats utan varken djup eller flyt. Knutsdotter 

Olofsson (1991) poängterar att pedagoger vars förhållningssätt till den fria leken är passivt och 

frånvarande förmedlar ett budskap till barnen om att deras lek inte är viktig eller värdefull. Detta 

kan, tillsammans med trygghetsaspekten, vara en bidragande orsak till att barnen med övervägande 

pedagogisk frånvaro inte kom igång med leken på samma sätt som barnen med närvarande och 

aktiva pedagoger. Vår studie visar likaså på sekvenser där barn sökte hjälp hos pedagoger för att 

hitta på något att göra under den fria leken. Pedagogerna valde i dessa situationer att ge barnen 

exempel på aktiviteter för att sedan utan vidare handlingar återgå till pågående sysselsättning. 

Knutsdotter Olofsson (1991) betonar att detta är vanligt förekommande, och menar att pedagoger 

vid sådana tillfällen inte endast ska ge förslag på aktivitet utan även aktivt medverka för att få 

igång och stimulera leken på förskolan.  

 

Knutsdotter Olofsson (1991) lyfter liksom Bodrova (2008) och Fleer (2015) att pedagoger, i större 

omfattning än det Eriksson Bergström (2013) och Ivarsson (2003) påtalar, ska delta i den fria leken 

för att stimulera och utveckla leken i sig. Knutsdotter Olofsson (1991) förespråkar ett 

lekpedagogiskt arbetssätt där den fria leken ska prägla stor del av dagen med aktiva pedagoger 

som stödjer lekens process. Bodrova (2008) visar på hur pedagoger genom scaffolding kan bidra 

till utvecklig hos barn, såväl inom leken som ur ett lärandeperspektiv. Vår studie saknade helt 

pedagoger vilka deltog i barnens lek. Likväl kan situationer då pedagogerna i vår studie agerade 

stöttande och handledande relateras till det Tellgren (2004) belyser angående vikten av att utgå 

utifrån relationellt perspektiv, om att barnen själva genom interaktion med varandra lär sig lekens 

koder och skapar meningsfulla kamratkulturer. Med detta synsätt kan inte pedagoger lära barn att 

leka, utan istället fungera som en trygghet och hjälp vid behov för att skapa förutsättningar för den 

fria leken och för barnens egna kamratkulturer. Tellgren (2004) problematiserar förskolans 

rådande individualisering vilket i vår studie genom pedagogernas förhållningssätt inte blir synligt.  

Samtliga pedagoger, aktiva som passiva, lyfter genom att inte delta och styra barns lek, barnens 

egna relationella meningsskapande i kamratkulturerna.  
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8.2. Lekens egenvärde respektive nyttovärde 

Nedan diskuteras i relation till tidigare forskning på vilket sätt lekens egenvärde respektive 

nyttovärde privilegieras.  

8.2.1. Lekens nyttovärde 

Resultatet i vår studie visar övervägande, likt det Aras (2016) liksom Johansson och Pramling 

Samuelsson (2006) beskriver, på hur lek och lärande skiljs åt. Detta med hänvisningar till 

pedagogernas val att inte delta eller styra den fria leken mot specifikt lärandeobjekt. Däremot 

utgjorde institutionella normer, värden och regler en ram för den fria lekens villkor, det vill säga 

för vad som var tillåtet och inte gällande barns agerande. Detta exempelvis genom tillsägelser om 

för hög ljudvolym, att inte stå på stolar liksom att följa verksamhetens regler om vilket material 

som får användas och var samt på vilket sätt. Aras (2016) samt Johansson och Pramling 

Samuelsson (2006) lyfter hur lek och lärande borde integreras i överensstämmelse med Läroplanen 

för förskolans mål- och riktlinjer. Resultat av deras forskning visar på en pedagogisk medvetenhet 

kring lek och lärande vilket i vidare sammanhang inte skildrats i praktiken. Vår studie visar i 

enlighet med Aras (2016) liksom Johansson och Pramling Samuelsson (2006) hur ett 

lärandeperspektiv utifrån Läroplanen för förskolan beskrivningar kring lek inte tillämpas. Flertalet 

pedagoger sysslade i samband med den fria leken med annat såsom administrativa uppgifter som 

att samtala med varandra, detta uppmärksammar även Aras (2016) och menar på att pedagogens 

inblandning i den fria leken är avgörande för lekens potential för lärande. 

  

McInns, Howard, Miles & Crowley (2011) betonar att pedagogernas medvetenhet kring relationen 

mellan lek och lärande är avgörande för hur det kommer till uttryck i praktiken, liksom i vilken 

mån barns perspektiv och villkor synliggörs. Johansson och Pramling Samuelsson (2006) påvisar 

likaså hur lärande utifrån barns glädje och lustfylldhet präglas av pedagogernas inställning till lek 

och lärande. En medvetenhet kring uppdraget uttrycktes i vår studie via en pedagogs berättelse om 

hur det fanns intentioner om att framöver integrera lärandeprojekt i alla verksamhetens aktiviteter, 

och däribland i den fria leken. Utöver detta uttalande är det svårt att genom vår observationsstudie 

avgöra huruvida pedagogerna var medvetna om uppdraget eller inte. Johansson och Pramling 

Samuelsson (2006) liksom McInns, Howard, Miles & Crowley (2011) visar att avsaknad av 

pedagogiskt arbetssätt där lek och lärande integreras bidrar till att leken hamnar i skymundan till 
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följd av lärandefokus. Konsekvenser som övervägande vuxenstyrda lärandeaktiviteter utifrån 

vuxnas perspektiv lyfts fram på bekostnad av lek och lärande utifrån barns lustfyllda och 

meningsfulla lärande (Johansson & Pramling Samuelsson, 2006; McInns, Howard, Miles & 

Crowley, 2011). I vår studie tolkas, i motsättning till det Johansson och Pramling Samuelsson 

(2006) samt McInns, Howard, Miles och Crowley (2011) antyder, den fria leken hamna i förgrund 

för lärande. Detta då vardagen i stort präglades av daglig fri lek utan vuxnas deltagande. Likväl 

går att problematisera resultatet då vår närvaro som observatörer och pedagogernas medvetenhet 

kring observationens syfte kan ha påverkat verksamhetens upplägg. Utifrån det vi såg går att 

ändock konstatera att den fria leken användes som pedagogiskt verktyg i den bemärkelse att 

uppmärksamma verksamhetens normer, värden och regler. Detta går att koppla till det Markström 

(2005) lyfter om förskolans normaliserande praktik med framtidsvisioner om en god medborgare.  

8.2.2. Lekens egenvärde 

I motsättning till lekens potential för lärande med nyttovärde vilket Aras (2016), Johansson och 

Pramling Samuelsson (2006) samt McInns, Howard, Miles & Crowley (2011) påtalar, 

problematiserar Löfdahl (2002), Fleer (2015) och Tullgren (2004) hur det bidrar till konsekvenser 

för barns fria lek på deras egna villkor. Löfdahl (2002) betonar i allmänhet hur leken på många 

håll får en nyttostämpel i framtidens anda, istället för ett värde här och nu. Detta likt Tullgren 

(2004) som lyfter hur den fria leken i och med pedagogers inblandning med lärande i åtanke blir 

mål för utbildningspolitisk styrning utan beaktning av barns egna lek- och kamratkulturer. Fleer 

(2015) beskriver hur pedagoger kontinuerligt smyger in lärandeaspekter i den fria leken istället för 

att delta på barnens villkor och verka utvecklande samt berikande för leken i sig. Vår studie visar 

på motsatt resultat då pedagogerna inte gick in och deltog i barns fria lek med specifikt 

lärandeobjekt i fokus. Då pedagogerna intog en aktiv roll handlade det främst om tillrättavisanden 

om oacceptabla beteenden, uppmaningar om städning eller hjälp vid konflikter. Detta visar i 

enlighet med Löfdahl (2002) på hur andra förutsättningar och begränsningar inom förskolans 

kontext, förutom pedagogers styrning mot lärande, kan utgöra villkor för barns rätt till fri lek som 

värdesätts här och nu.  

 

Barn beskrivs enligt Corsaro (1988:2012), Eriksson Bergström (2015), Ivarsson (2003), Löfdahl 

(2002), Markström (2005), Markström och Halldén (2009) samt Tellgren (2004) som sociala 
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aktörer vilka ständigt arbetar med att skapa, upprätthålla, skydda liksom avbryta egna lek- och 

kamratkulturer, detta i förhållande till förskolans institutionella kultur med regler och ramar för 

vad som är tillåtet och inte. Tellgren (2004) lyfter hur barns kamratkulturer inrymmer 

interaktionistiskt meningsskapande barnen emellan, och vidare hur pedagoger genom aktiv 

närvaro kan närma sig barns perspektiv. Löfdahl (2002) menar liknande då barn genom leken 

skapar mening liksom att förståelse för barns lekinnehåll är viktigt för pedagogers förhållningssätt 

liksom organisering av verksamhet. Då pedagogerna i vår studie till stor del var frånvarande går 

att problematisera deras intentioner kring förståelse för barnens lek- och kamratkulturer. Vi tolkar 

det som att det fanns en brist på medvetenhet om betydelsen att närma sig barns perspektiv, för att 

i sin tur kunna organisera verksamheten för att skapa förutsättningar för barns lek- och 

kamratkulturer under den fria leken.  

 

Tellgren (2004) och Löfdahl (2002) lyfter båda hur leken inom kamratkulturer fungerar 

meningsskapande för barnen här och nu. Liksom Knutsdotter Olofsson (1991) betonar förmedlar 

pedagoger genom sitt förhållningssätt till den fria leken ett uttryck om den fria lekens värde. Det 

kan då tolkas som att pedagogerna i vår studie därmed genom sitt frånvarande förhållningssätt 

förmedlade att den fria leken inte var viktig att stötta.  Som tidigare nämnt skildrades i vår studie 

olikheter gällande pedagogernas val av roll. Då pedagogerna uttryckte en medvetenhet kring den 

fria lekens innebörd liksom var närvarande och agerade stöttande verkade enligt oss den fria leken 

på ett djupare plan med mer flyt än där pedagogerna var frånvarande. Med medvetna pedagoger 

följde även större flexibilitet i tid och rum samt användning av medierande redskap, detta 

överensstämmer med det Löfdahl (2002) och Tellgren (2004) lyfter kring hur pedagogisk närvaro 

kan bidra till ökad förståelse för barns perspektiv och medvetna val vid organisering av 

verksamheten till fördel för barnen. Ivarsson (2002) poängterar att det kan vara givande att inte 

tänka att vuxna alltid vet bäst, utan att barnen också kan bidra med nyskapande och förändring.  

8.3. Metoddiskussion  

Vårt val av observation som metod för insamling av empiri och dess dokumentation via 

fältanteckningar gav oss goda möjligheter till att få syn på de vardagliga villkoren för den fria 

leken inom förskolans verksamhet. Det ostrukturerade tillvägagångssättet, vilket framställs som 

den mest flexibla observationsmetoden enligt Fangen (2007) har givit oss möjlighet att registrera 
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det mest oväntade. Vår studie tilldelades även potential till att genom icke-deltagande 

observationer registrera en övergripande kontext över verksamheten och dess institutionella samt 

interaktionistiska ramar såväl som att notera viktiga detaljer. Våra roller som observatörer tillät 

oss att agera nästintill osynliga vilket kan tolkas ha haft en minimal inverkan på verksamheten och 

därmed givit oss en så sanningsenlig bild som möjligt över de tre observerade förskolorna.  En 

desto mer deltagande observatörsroll kan anses ha påverkat deltagarnas ageranden på ett 

ogynnsamt sätt för studien om ett hänsynstagande då intagits av deltagarna gentemot oss som 

observatörer såsom som att handlingar utöver det egentliga uppstått. En deltagande observation 

hade å andra sidan kunnat minska deltagarnas känsla av att vara observerade och därmed minskat 

eventuella risker för integritets-överträdelser. En sådan aktiv observatörsroll hade dock kunnat ge 

oss en ännu mer kulturellt berikande förståelse som givit oss en ännu djupare förståelse till vårt 

resultat. Som icke-deltagande och passiva gentemot deltagarna såg vi nästintill endast fördelar då 

vi under en relativt kort tid befann oss i respektive verksamhet. Som icke-deltagande observatörer 

har vi för vår studie inte heller behövt bygga några förtroendefulla relationer till skillnad mot om 

vi valt att inkludera oss i verksamheten som delvis- eller fullständigt deltagande observatörer. Om 

större tidsmässiga förutsättningar tilldelats oss och vår studie hade överväganden om och 

förutsättningarna för vårt metodval säkerligen varit annorlunda. Vi vill också uppmärksamma vårt 

bortval av intervjuer, då denna metod inte ansågs besvara våra frågeställningar om förutsättningar 

och begränsningar för den befintliga verksamheten av de observerade förskolorna. Visserligen har 

vi för vår studie tagit åt oss av pedagogers berättelser som ett komplement till observationerna, 

men dessa har snarare använts som förtydliganden för befintliga verksamheter. Pedagogernas 

berättelser har både kunnat bekräftas samt ifrågasättas utifrån våra observationer. Genom 

fältanteckningar har händelser samt konversationer dokumenterats, såväl som den övergripande 

kontexten. Video -och ljudinspelning samt fotografering valdes bort med anledning av 

tidsbegränsning såväl som att samtyckeskravet hade medfört ett desto mer tidskrävande arbete 

innan studiens start. En av de nackdelar som också video- och ljudinspelning kan medföra 

uppmärksammas av Bryman (2011), då han menar att risken för att materialet kan bli övermäktigt 

att hantera. Då våra observationer ägde rum i både inomhus- och utomhusmiljö blev fördelarna 

med fältanteckningar påtagliga. Flexibiliteten i och med möjligheten att följa många människor i 

rörelse samtidigt såväl som att snabbt med papper och penna beskriva plötsliga händelser var till 

fördel för vår empiriska insamling. Däremot hade video -och ljudinspelning kunnat fånga sådant 
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som fallit mellan stolarna vid fältanteckningar, då den mänskliga faktorn vid stundens hetta 

inkluderas desto mer vid fältanteckningar. För vår studie har vi med fördel varit två observatörer 

med fyra ögon och öron som ibland registrerat många liknande sekvenser, men som samtidigt 

berikat vårt material med olikheter. Genom observationer har vi försetts med en sanningsenlig bild 

över hur de studerade förskolornas institutionella villkor påverkat den fria leken. Genom 

observationer som alla varat under lika lång tid, i totalt 1,5 dag vardera har varje förskola givits 

lika förutsättningar och därmed rättvisa. Däremot finns i åtanke att tillfälligheter och avvikelser i 

verksamheternas normalitet kan ha uppstått. Detta ser vi dock såväl berikande som att vi som 

observatörer fått ha en fingertoppskänsla för enskilda sekvenser. Eftersom både detaljer och hela 

verksamhetsmässiga kontexter observerats har varje förskola dokumenterats på samma sätt och 

därmed givits balans i studien.  
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9. Om vårt bidrag till dagens förskola 

Vi har genom vår studie uppmärksammat det spänningsfält som går att urskilja inom tidigare 

forskning, där delade meningar råder om integrering av lek och lärande. Läroplanen för förskolans 

mål- och riktlinjer kring lekens potential för lärande står mot visioner om att bevara lekens frihet, 

detta kan skapa en osäkerhet hos verksamma inom förskolan. Med syfte att studera den fria lekens 

villkor samt på vilket sätt lekens egenvärde respektive nyttovärde privilegierades, hade vi som 

avsikt att uppmärksamma vad detta kan innebära i praktiken samt bidra med kunskap om hur 

spänningsfältet kan förstås och hanteras. Vi har i studien placerat in leken i ett kontinuum där ena 

sidan står för styrd lek med nyttoaspekt och andra sidan för fri lek med egenvärde. Detta har vi 

gjort för att klargöra begreppet fri lek då det under studiens process uppstått frågetecken kring den 

fria lekens “verkliga” innebörd. Vi har reflekterat över att den fria leken sällan kan förstås som 

absolut utan istället placeras in i ett kontinuum där leken i sig får olika innebörd. Var leken placeras 

in i kontinuumet kan för vår studie relateras till pedagogernas förhållningssätt till den fria leken. 

Vår studie bidrar med resonemang kring pedagogers arbete kring fri lek i förskolan i relation till 

lekens kontinuum. Då vår studie visar på att medvetenhet kring leken kan bidra med goda 

förutsättningar för fri lek menar vi att didaktiska frågor som hur och varför i samband med lek blir 

betydelsefulla. Det skulle kunna tydliggöra den pedagogiska angelägenheten i relation till den fria 

lekens villkor. 

 

Vi har genom idéen kring lekens kontinuum bidragit med ett helhetstänk gällande förskolans 

verksamhet, detta till skillnad från forskning som fokuserar endera på lek integrerat med lärande 

eller barns egna lekkultur. Kontinuumet hjälper pedagoger att tänka att hela förskolan har sin 

utgångspunkt i leken vilket Läroplanen för förskolan beskriver och att leken då i förskolans vardag 

pendlar mellan styrd- och fri lek, detta beroende av pedagogernas didaktiska avsikt.  
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10. Förslag på fortsatt forskning 

Vår studie visar genom ett antal exempel på villkor för den fria leken inom förskolans ramar genom 

förutsättningar samt begränsningar. Den visar även hur leken privilegieras utifrån ett egenvärde 

respektive nyttovärde. Som utgångspunkt i vår studie använde vi observationer som vår 

huvudsakliga metod, under observationerna möttes vi däremot av pedagogers egna initiativ till 

berättelser som vi tolkar syftade till att förtydliga deras handlingar. Detta material kom därmed att 

utgöra vår andra metod som sedan sammanfördes med den övriga empirin. I och med 

pedagogernas entusiasm och vilja att dela med sig av sina tankar skulle intervjuer kring lekens 

kontinuum kunna ge ett fördjupat bidrag inom forskningsgenren.  
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Informationsbrev till vårdnadshavare 

 

En studie om lek i förskolan 

  

Vi är två studenter, Isabella van Dyck och Linn Gustavsson, från förskollärarprogrammet på 

Örebro Universitet som just nu skriver vårt självständiga examensarbete. Examensarbetet innebär 

att vi ska genomföra en studie inom relevant ämne för förskolläraryrket. 

  

Syftet med studien är att undersöka lekens plats i förskolan, i vilken utsträckning barn får tillgång 

till fri lek samt vilket värde den tilldelas. Med fri lek menar vi den tid då barnen på eget initiativ 

får möjlighet att uttrycka sig utifrån spontanitet och lustfylldhet. Detta utan avsikter och mål, men 

med närvarande och uppmärksamma pedagoger. Med revideringen av Läroplanen för förskolan år 

2010 fördes ett förstärkt pedagogiskt uppdrag fram kring ämnen som naturvetenskap, teknik och 

matematik. Som grund presenterades att i tidigare skede ta tillvara på barns lust att lära. I samband 

med detta har lekens plats och egenvärde i förskolan ifrågasatts. Leken i sig har en utvecklande 

potential där förmågor som bland annat kognitivt tänkande, empati och social kompetens tränas. 

  

För att samla in material till studien kommer vi att befinna oss på ditt barns avdelning XXXXX 

X/X och XXXXXX X/X. Vi har valt att använda oss av observationer där vi kontinuerligt kommer 

att föra fältanteckningar över det vi ser. Studiens genomförande utgår ifrån vetenskapsrådets 

forskningsetiska principer, se www.vr.se. Detta innebär att inga personuppgifter nyttjas, samt att 

avidentifiering av såväl barn och personal som förskola genomsyrar studien. Materialet kommer 

endast att användas i studiesyfte. Barnens deltagande beaktas med respekt för integritet och vi som 

observatörer visar hänsyn till barnens intresse att medverka. Medverkan är frivillig och kan 

avbrytas när som helst under studiens gång. 

  

Har ni några invändningar mot ert barns deltagande i studien kontakta personalen på avdelningen. 

För eventuella frågor, tveka inte att höra av er till oss. Vi nås på följande kontaktuppgifter: 

  

Linn Gustavsson 

Mail: XXXXXXXXXXXXXX 

  

Isabella van Dyck 

Mail: XXXXXXXXXXXXXX 
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