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Abstract 
 
Vi har studerat yngre barn i den fria leken, det vi betraktat är den kommunikation 

och det sociala samspel som uppstår i lekvärlden. Genom att analysera och 

reflektera vårt datamaterial har vi kommit fram till att barnen väljer att leka i mindre 

grupper och gärna med samma kamrater. Ibland kan barnen välja att leka i en 

större grupp om temat inbjuder till att vara många. Vi märkte en skillnad vid 

dialogerna i leken, de äldre barnens konversation var innehållsrikare än de yngre 

barnens. Under forskningens gång har vi sett att fast det sker förändringar i leken 

fortsätter barnens lektema utan avbrott. Den fria leken behövs i förskolan för barns 

utveckling och bearbetning av sin omvärld.  
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1 Inledning och bakgrund 
 

Vi vill undersöka hur barnen skapar meningsfulla sammanhang genom varandra under den 

fria leken. Vår erfarenhet efter att ha arbetat ett antal år på förskola är att mycket av barnens 

sociala och språkliga utveckling sker inom leken. Där kan barnen få utrymme för att prova sig 

fram på sin egen nivå. Lek är viktigt på förskolan ur en social synpunkt. Barnen lär sig bland 

annat att umgås med varandra, kommunicera, konflikthantering och turtagning. I leken kan 

barnen med hjälp av fantasin bearbeta sina upplevelser, känslor och erfarenheter.  

 

1.1 Syfte 
Vi studerar barn i den fria leken. Det vi vill studera närmare under barnens fria lek är den 

kommunikation och det sociala samspel som uppstår i lekvärlden. 

 
1.2 Avgränsning 
Fri lek är ett begrepp som innebär att barnen leker och själva skapar egna regler och mål för 

sin lekvärld. Pedagogerna har inte planerat någon aktivitet utan barnen får själva ta ansvar för 

leken. Fri lek är ett uttryck som vuxna använder, barnen säger ”ska vi leka?”.  

 

1.3 Arbetsupplägg 
I kapitel 1 presenterar vi vår bakgrund och syftet med denna uppsats. Här beskrivs även 

innehållet i följande kapitel. I kapitel 2 beskriver vi tidigare forskning som behandlar leken 

och som vi finner intressant för vår studie. I litteraturgenomgången finns också vårt 

styrdokument för förskolan, Lpfö 98. Kapitel 3 innehåller vår empiriska del, här beskriver vi 

våra metoder och här finns en genomgång av det praktiska genomförandet. Kapitel 4 

innehåller vårt resultat som består av observationer och analyser kopplade till vår litteratur. I 

kapitel 5 finns vår diskussion. Kapitel 6 utgör en sammanfattning av vår forskning. 
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2 Litteraturgenomgång 
 
I  uppsatsens litteraturdel  har vi tagit upp lekens historia, styrdokumentet och olika aspekter 

på vad lek är. Vi beskriver även leken ur barns perspektiv. 

 
2.1 Historik 
   Leken är ett arv från Fröbel vars pedagogik byggde på en övertygelse om att människan är 

hel och odelbar, undervisningen måste ha hennes totala livssituation som utgångspunkt. Han 

såg leken som den förnämsta och viktigaste verksamhets- och livsformen. Barnets självkänsla 

och självkännedom skulle öka genom leken och ge en positiv självuppfattning. Ingen pedagog 

före Fröbel har så starkt poängterat lekens betydelse för inlärning. Han var förespråkare för att 

inlärning och omsorg för de yngsta barnens utveckling skulle samordnas. Denna pedagogik 

synliggörs i Fröbels Kindergarten, en föregångare till dagens förskola. Fröbel ansåg att andra 

barn var den viktigaste inspirationen till lek, som ett barn kunde få. Barnen skulle inte bara 

dela med sig på ett konkret sätt utan upplevelsen skulle ske också på ett känslomässigt och 

intellektuellt plan. Fröbel förespråkade den fria lekens form, barnen skulle självständigt 

etablera sig med kamraterna och själva bestämma vilket material som skulle ingå i leken. 

Barnen skapade efter egna önskemål situationer där de spontant styrde sin egen inlärning. 

Fröbel såg att det egna initiativet var viktigt, för barnen lärde sig medan de lekte och då lärde 

barnen gärna och mycket. Men barnens upplevelser under leken skulle stödjas och 

uppmärksammas av läraren. Lärarens roll i leken skulle vara underordnad, de fick inte 

bestämma så att de dominerade eller befallde lekens utveckling. De skulle rekommendera, 

inspirera och egga barnen att leka mot ett visst mål. Detta var lättast genom att läraren lekte 

med eller deltog mycket nära leken. Lärarna hade inflytande över materialutbud och 

iordningställande av barnens miljö både ute och inne, detta var av största betydelse, både 

direkt och indirekt (Wallström, 1992). 

   Fröbel framställs ofta som den fria lekens upptäckare inom det pedagogiska området. Det är 

dock inte helt säkert om den lek han talar om var särskilt fri. Hans rörelselekar kunde vara 

alltför konstruerade och styrda (Fröbel, 1995). Han utgick ifrån observationer av hur barn 

lekte sedan omsatte han dessa kunskaper i utbildningsmaterialet. Metodiken till lek- och  

aktivitetsmaterialet ska tolkas mot bakgrund av hur samhället och skolsystemet såg ut, när 

Fröbel var ung. Fröbel utvecklade sina pedagogiska leksaker så kallade lekgåvor under 1830-

40-talen. Lekgåvorna består av geometriska kroppar och Fröbels tanke var att stödja barnen i 

deras arbete att förstå världen (Fröbel, 1995). I vår svenska förskola är det fröbelska arvet 
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stort. Verksamheten idag har stora likheter med den gamla svenska kindergarten och de första 

folkbarnträdgårdarna från början av 1900-talet (Wallström, 1992). 

 
2.2 Leken i styrdokumenten – en tillbakablick 
Den stora förskolereformen kom i och med barnstugeutredningen (SOU 1972:26 och 27). 

Sveriges första förskole lag kom 1975 och i samband med den byggdes förskolan ut. 

Innehållet i verksamheten och organisationen ändrades (Fagerli m.fl.,  2001). 

   I barnstugeutredningen (SOU 1972:26) är det synen på förskolebarnet ur 

utvecklingspsykologiskt perspektiv som dominerar. Grunden för det pedagogiska tänkandet 

låg hos Piagets stadieteori om barns kognitiva utveckling och Eriksons Psykodynamiska 

utvecklingsteori (Carlgren, 1999). Utredningen tar avstånd från direkt styrning och 

förmedlingspedagogik. Den försöker balansera mellan frihet och tvång vilket leder fram till 

dialogpedagogiken som modell (Tullgren, 2003).  

   Sociala lekformer framhölls som viktiga och som den vanligaste lekformen under 

förskoleperioden. I arbetsplaner och i pedagogiskt program för förskolan (Socialstyrelsen, 

1981; 1983; 1987) såg man på lek som en aktivitet där barn kunde tränas i socialt samspel. 

Det var en vardagsrealism som präglade förskolepedagogiken, leken sågs som ett medel för 

att bearbeta realistiska teman som utgick från t.ex. hemmet, samhället och naturen (Lindqvist, 

1989). I programmen skrivs det om barns utveckling och socialisation, ett växelspel mellan 

barnet och omgivningen. Här återfinns tankar om det biologiskt mognande barnet som 

utvecklas i universella stadier (Tullgren, 2003). Socialdepartementet hade ansvaret för 

barnomsorgen fram till juli 1996, då överfördes ansvaret till Utbildningsdepartementet. Den 1 

januari 1998 blev Skolverket tillsynsmyndighet och skollagen gäller och som en följd av detta 

fick förskolan sin första läroplan 1998, Läroplan för förskolan, Lpfö 98  (Fagerli, m.fl., 2001). 

     Förskolans uppdrag är enligt läroplanen att lägga grunden för ett livslångt lärande. 

Kännetecknet för den pedagogiska verksamheten är att omsorg, fostran och lärande bildar en 

helhet. 

 

2.3 Leken i läroplanen 
I förskolans läroplan betonas leken som ett pedagogiskt redskap.  

Ett medvetet bruk av leken för att främja varje barns utveckling och lärande skall prägla verksamheten i 

förskolan (Lpfö 98, s. 9).  
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Lek har blivit en viktig del av barns vardag i förskolan. Det är numera en målsättning att alla 

barn ska få utveckla sin förmåga och lust att leka. När barn leker med varandra främjar detta 

social interaktion och kommunikation. De ser innebörden i begrepp, ser samband och 

upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld. Barnet kan i den skapande och gestaltande leken 

uttrycka och bearbeta upplevelser, känslor och erfarenheter. I förskolans läroplan betonas att 

allt lärande i förskolan ska ske i lekfulla former och meningsfulla sammanhang. Förskolans 

tradition och pedagogik, där leken ingår som barnets redskap för lärande, ska prägla 

verksamheten.  

    

2.4 Teorier och tidigare forskning om leken 
Inom förskolan finns det två huvudspår, det utvecklingspsykologiska perspektivet och det 

kulturella och sociala perspektivet. 

    Inom det utvecklingspsykologiska perspektivet har barnet blivit det utvecklande barnet och 

barns beteenden observeras och bedöms som prestationer i förhållandet till utveckling. Piagets 

utvecklingsstadier har använts som stöd åt den barncentrerade pedagogiken genom att 

pedagogerna sett till vilket stadium barnet befann sig i, och arbetat därefter (Löfdahl, 2004). 

Sommer (1997) skriver att på grund av det paradigmskifte som nu äger rum har man inom 

forskningen börjat intressera sig för små barns påverkan av varandra, där man ser barns 

kompetenser och möjligheter i stället för brister. Här kommer vi in på det kulturella och 

sociala perspektivet som stämmer in på oss som gör denna uppsats. Säljö (2000) förklarar 

sociokulturellt som ett samspel och kommunikation mellan människor i en kultur. Det som 

utmärker det sociokulturella perspektivet är att synen på människan utgår från att hon är både 

biologisk och sociokulturell. Säljö beskriver lärandet som att ta med sig erfarenheter från 

sociala situationer, som sedan används i en framtida situation. Han skriver att lärandet är 

beroende av vilka kulturella omständigheter människan lever i. Lärandet ses som situerat, 

vilket innebär att lärandet sker i olika situationer och på olika vis beroende av sociala och 

kulturella förutsättningar. Med kultur menar Säljö de idéer, värderingar, kunskaper och andra 

resurser som vi skapar genom interaktion med vår omvärld. I kulturen ingår även alla fysiska 

och intellektuella redskap som vi omger oss av, så kallade artefakter, vilka hela vår vardag är 

fylld av. Säljö skriver också om mediering och beskriver ordet som ett tankeredskap vilket 

signalerar olika möjligheter och tankar för människor i olika situationer. Mediering är alltså 

ett sätt att associera till artefakters funktion och möjligheter. Kulturen är ständigt föränderlig 

och därför handlar lärandet till stor del om hur man tar till sig, förhåller sig till dessa redskap 

och förmår använda dem. Detta benämner Säljö med ett annat ord, nämligen approprierar. 
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Han använder också ett diskursivt sammanhang, där han menar att människor talar och tänker 

om något just här och nu (Säljö, 2000).  

   I ett sociokulturellt perspektiv är den vuxne viktig. Lindkvist (1995; 1996; 1997) menar att 

lekvärldar främst uppstår genom att pedagogen tillsammans med barnen skapar möjligheter 

till lek. Det poängteras även att det är sammanhanget och stämningen och inte föremålen i sig 

som ger mening åt leken (Löfdahl, 2002). För att bli delaktig i barnets livsvärld krävs det en 

stor medvetenhet hos lärarna. Vidare menar Johansson att vi aldrig kan avlägsna oss från 

livsvärlden eftersom den ständigt är närvarande i allt vi gör, erfar och upplever. Strander 

skriver att barndomen är något man alltid bär med sig och inget man lämnar bakom sig och att 

vårt eget förhållande till barn är format av våra upplevelser i barndomen (Johansson m.fl., 

2003).  

 

2.4.1 Gemensam lek 
När barn leker befinner de sig i ett speciellt medvetandetillstånd. Enligt Csikszentmihalyi 

kallas detta tillstånd för ”flow”, med det menas ett totalt uppgående i det man gör och en 

speciell känsla av herravälde över det man sysslar med. Detta är utmärkande för kreativt 

arbete och lek hos både vuxna och barn (Olofsson 1990; 1991). Användningen av metaforer i 

leken gör att man kan välja minst två tolkningssätt på det som sker eller sägs i leken. Olofsson 

(1991) menar att det omedelbara inte alltid behöver vara vad det ser ut att vara. Enligt henne 

kan det ha en annan mening eller en överförd betydelse. För att kunna leka måste man förstå 

andras leksignaler och själv kunna kommunicera lek till andra. När man leker för sig själv 

behövs det inte någon leksignal men lekkänslan och lekens medvetande finns där.  Redan på 

skötbordet föds leken, när den vuxne introducerar leken i det lilla barnets värld lär det sig att 

förstå leksignalen och visar på förutsättningarna för en lyckad lek (Olofsson, 1991). 
   När barnen är i förskoleåldern träder speciella behov fram hos barnet, som är viktiga för 
barnens utveckling och som leder till lek. En mängd önskningar uppstår som barnet inte kan 

realisera. Enligt Vygotskij är det karakteristiska för leken att det inte handlar om att 

tillfredställa enskilda utan generella önskningar (Hjort, 1996). I leken skapas betydelser och 

här utvecklas tänkandet. Leken är ett begrepp där relationen mellan teori och praktik och 

mellan barnets inre idéer och yttre handlingar, vilket gör att barnets tänkande kan utvecklas. 

Här i leken får barnet en förståelse för världen och även en egen förmåga att fundera och 

skapa sina föreställningar (Lindqvist, 1995). Olofsson (1991) skriver att i lek precis som i 

kreativt arbete blir barnen som uppslukade av leken, de varken ser eller hör. Ett utmärkande 
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drag är upplevelsen av tidlöshet, leken varar en evighet och tiden försvinner i ett nafs (a.a.). 

Enligt Olofsson (1991) sätter lekinställningen och leksignalen en ram runt det som sker. 

Leken blir en del av verkligheten utbruten ur den verkliga verkligheten. Inom lekens ram 

existerar inget annat än de inre föreställningarna och transformationerna. Man måste ha 

upplevt lekens medvetandetillstånd och kunna försätta sig i det. Man måste ha förståelse för 

transformationen av meningen med det man gör som vid hot, jaga och bråklek och 

förvandlingen av personer, ting, tid, rum och handlingar (a.a.).  

 

Fantasi 

I leken ser Vygotskij en övergångsverksamhet från småbarnets handlingsmässiga och 

situationsbundna tankeverksamhet till skolbarnets icke situationsbundna tänkande. Han menar 

att leken är en förmedlande länk mellan en yttre handlingsmässig form av tänkande till 

tänkande på ett inre plan (Hjort, 1996; Vygotskij, 1981).  

   Olofsson (1991) menar att låtsasleken är den mest avancerade och rika leken under 

förskoleåren. Den har betydelse för utvecklingen av känsla, tanke, språk och kommunikation 

samt social kompetens. I leken tränar barnen kreativitet och divergent, tänkande det vill säga 

att det inte finns bara en lösning på ett problem. Barnens fantasi, påhittighet och flexibilitet i 

tanke och handling utvecklas, de lär sig att förstå hur det kan vara och är inte kringskurna av 

hur det skall vara (a.a.). Tullgren (2003) skriver att barnen genom leken dramatiserar sina 

upplevelser och ger dem liv och tolkningar. Hon menar att tänkandet är en skapande 

fantasiprocess som utvecklas i leken då verkliga situationer ges en ny betydelse (a.a.).  

   Hjort (1996) skriver om Vygotskij som menar att ett barns största prestationer är möjliga i 

lek men i morgon kommer prestationerna att vara dess medelnivå för riktiga handlingar. I 

lekarna tycks barnet växa och vara huvudet högre än sig själv. Enligt Vygotskij är leken själva 

källan till barnets utveckling. I leken skapas en potentiell utvecklingszon (Hjort, 1996; 

Vygotskij, 1981). Vygotskij betonar att det är samspelet mellan känsla och intellekt som är 

förklaringen till fantasins utveckling i leken. Enligt honom kan man inte förklara lek som 

enbart en lustupplevelse. Det finns många fler aktiviteter än lek som kan ge mycket 

intensivare lustupplevelser (Lindqvist, 1995). Vygotskij menar att fantasin är uppbyggd av 

egna erfarenheter som har upplevts men kan även ha hämtats av andras berättelser. Barnets 

sinnesstämning inverkar på hur kombinationer av erfarenheter sätts samman i fantasin liksom 

fantasin inverkar på känslan (Löfdahl, 2002). 
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   Lenotjev menar att det är i leken som fantasin uppstår och utvecklas, han ser fantasin som 

nödvändig för att barnet ska kunna lösa konflikten mellan handling och operation. Barnet 

måste kunna föreställa sig rollen och rollhandlingarna, när det ska gestalta en roll. En annan 

nödvändighet är att barnet kan tillskriva handlingarna och tingen en annan betydelse. Han 

anser att fantasin är en produkt av leken och inte en förutsättning för den, som en del andra 

psykologer anser (Hjort, 1996; Leontjev, 1982). 

 

Kommunikation 

Torstensson-Ed menar att människan utvecklas genom kommunikation och samspel med 

andra samt genom den omgivande miljön (Johansson m.fl., 2003). Enligt Säljö är 

kommunikation och språkanvändning i det sociokulturella perspektivet centrala och utgör   

länken mellan barnet och omgivningen. Utifrån detta perspektiv blir den pedagogiska 

konsekvensen att kommunicera om vad som händer i till exempel leken och samspelet (a.a.). 

Säljö (2000) skriver att våra tankar och föreställningar kommer från vår kultur och dess 

intellektuella och fysiska redskap. 

    Kommunikationsteorins syn på lek är att lek kommuniceras. För att handlingen i leken ska 

vara på lek och inte på allvar måste de lekande vara överens om att de leker. Man kan se på 

barnens signaler genom kroppsspråk, mimik och röstläge att ”detta är lek”. Barnen måste 

förhålla sig till lekens två plan: ett faktiskt plan där man utför vissa handlingar och ett 

metaplan där signalerna ”detta är lek” talar om att handlingarna man utför inte betyder det de 

brukar göra. Bateson menar att det sett ur lekens kontext, det vill säga det 

metakommunikativa signalerandet att ”detta är lek” som handlingarna blir meningsfulla 

(Tullgren, 2003; Bateson, 1976).  

   Vid omkring fyraårs ålder utgör de jämnåriga barnen den viktigaste 

kommunikationspartnern för barnet, även om den vuxne fortfarande har en central roll i 

barnets kommunikation. Barnet klarar inte längre av att dramatisera hela sin lekidée själv.  

Det behövs fler barn som gestaltar lekens olika roller. Det här är en så kallad situationellt-

saklig form, det är den mest typiska för förskolebarnets kommunikation. Barnen försöker att 

etablera ett sakligt samarbete (Hjort, 1996). 

   I låtsaslek spelar språket en central roll, språket visar sig vara mer varierat och utvecklat än 

annars. Genom att barnen låtsasleker lär de sig ingredienserna i all kommunikation: att lyssna, 

att ta en annans perspektiv och förstå hans/hennes sätt att se, att göra överenskommelser, att 

göra kompromisser, att anpassa sig efter andras föreställningar och förslag, att själv ge uttryck 
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åt egna idéer och infall. Barnen tränar kommunikation genom både talspråk och kroppsspråk i 

låtsasleken. När barnen leker hörs tal i leken, tal om leken och tal utanför leken. Lyssnar vi 

noga kan vi höra på barnens sätt att tala om dem är i leken eller utanför leken. Enligt 

Vygotskij är språk och handling nära knutna till varandra och språket är det redskap som 

tolkar omvärlden (Olofsson, 1991). En kommunikativ kompetens krävs för att kunna tolka 

och delta i en leksituation samt för att leken ska utvecklas, bestå och kunna delas av flera 

deltagare (Löfdahl, 2004).  Löfdahl (2004) menar att statusförhållanden mellan barn har viss 

betydelse för den kommunikativa situationen. Om statusförhållandet i leken är otydligt, 

domineras kommunikationen av kamp om roll och rollkaraktär. När ledarskapet delas eller i 

lekar med en tydlig ledare finns en rikare kommunikation som innehåller både dialoger och 

flerstämmiga yttranden (a.a.). 

 

Roll och handling 

Ett sociokulturellt begrepp som är viktigt att förstå är artefakter, materiella föremål tillverkade 

av människor, en vidare definition av artefakter omfattar även det talade språket. En rad 

begrepp är inbyggda i de artefakter som finns på förskolor. Laddade begrepp på förskolorna är 

dockvrå, kuddrum och klossrum som till viss del styr vilka lekhandlingar som förväntas ske 

och på så vis formar barns handlingar och tankar i leken (Löfdahl, 2004; Wertsch, 1998). 

   Enligt Leontjev löser barnet konflikten mellan behovet av handling och oförmågan att utföra 

den på två sätt. Motivet ligger i själva handlingsinnehållet i leken och inte i resultatet, därför 

behöver barnet inte behärska de handlingar eller operationer som krävs. Innehållet i 

handlingen förändras inte om barnet ersätter färdigheter som uppfattas i de vuxnas arbete med 

andra färdigheter. Barnet använder sin fantasi och hittar på alternativa färdigheter men 

behåller samma innehåll i handlingen (Hjort, 1996; Leontjev, 1982). 

   Handlingen i leken förs framåt av sammanhanget i språket som formar lekens karaktär eller 

roller. Lekvärlden skapas och hålls vid liv, genom att utveckla ett handlingsförlopp, en 

berättelselinje. Utvecklingen inom leken sker genom tematik, ett innehåll som intresserar och 

berör barnen (Lindqvist, 2002). Vid en planerad verksamhet växer inte samspelet fram som 

när barnen leker och tar olika roller och där barnen kan träna sig i att umgås med varandra. 

Genom en pjäs kan vuxna genom sin fysiska närvaro ge liv åt litterära texter och göra det 

möjligt för barnen att kliva in i lekvärlden (Lindqvist, 1995). Tvingas barnen ut ur lekramen 

för ofta, störs den inre uppbyggnaden av leken. I låtsasleken som bygger helt på 

föreställningar, ska man hålla i minnet vem jag är, vad som är vad, var man är och vad som 
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skall hända det kräver koncentration och ostördhet för att inte tappa tråden. Genom att barnen 

tar andras roller och andras perspektiv får barn tillfälle att se sig själva med andras ögon och 

får därigenom en medveten och klar identitet (Olofsson, 1991). Det centala elementet i 

leksituationen är den roll barnet gestaltar. Det är rollen som bestämmer hela totaliteten av de 

handlingar, som barnet utför i den imaginära situationen. Rollen ger handlingarna och 

lekföremålen dess mening (Hjort, 1996; Leontjev, 1982). Det lekande barnet påtar sig 

mänskliga och sociala funktioner i rolleken. Leontjev menar att det öppna innehållet i leken är 

när barnet till exempel leker mamma medan det skapar motsvarande situation och ett lektema. 

Han säger vidare att det finns en handlingsregel i rollek som döljer sig bakom varje lekroll. 

Åtar sig barnet att gestalta en roll, till exempel mammans, uppför det sig i enlighet med de 

regler i handlingen som hålls dolda i denna funktion: mamman matar sitt barn, klär på det och 

så vidare (Hjort, 1996; Leontjev, 1982). I rolleken utvecklar barn alla former av 

kommunikationsfärdigheter. De lär sig lyssna, ta en annans perspektiv, göra 

överenskommelser och anpassa sig efter de andras föreställningar och förslag, ge uttryck för 

egna infall och idéer, vilket är viktiga ingredienser i en god kommunikation (Olofsson, 1993).  

  

Kamratrelationer 

I varje situation har vi möjlighet att ta över och ta till oss, appropriera kunskaper i 

samspelssituationer (Säljö, 2000). Löfdahl (2004) skriver att kamratkulturer kan utgöra en 

egen speciell diskurs där barn via kommunikativa handlingar skapar innebörder och begrepp 

för sin tillvaro, begrepp som blir kognitiva redskap i deras utveckling. Man kan se vissa 

kommunikativa mönster, vissa lekar som återupprepas gång på gång och mönster som anger 

ramar för vanligt förekommande lekar. I en barngrupp finns det handlingar och språkliga 

uttryck som på så vis är förtolkade, de har redan sin betydelse (a.a.). Löfdahl (2004) menar att 

barnen måste agera på det sätt som är lämpligt bland de barn som leker tillsammans. De ska 

kunna anpassa sitt språk och sina handlingar till vad som passar i en speciell situation. Det 

gäller att känna till de normer som gäller i gruppen men också att kunna tolka vilken riktning 

en pågående lekaktivitet har. En rad olika strategier utvecklas av barnen för att passa in sina 

lekhandlingar, till exempel att lämna betydelser underförstådda i förhandlingar. Barnen 

tvingas att skapa och testa antaganden om vad deras kamrater menar, vilket gör innehållet i 

leken till en gemensamt konstruerad föreställning. Saknar barnen den gemensamma 

erfarenheten eller inte kan uppfatta diskursen upphör deras kommunikation, det utvecklas inte 

någon lek (Löfdahl, 2004; Göncu, 1998). I leken har barnen stor kunskap och begrepp om 
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statusförhållanden och roller, liksom att organisera och upprätthålla kamrat-interaktiva 

episoder.  De barn i leken som har högstatusroller ägnar mycket tid i leken åt att upprätthålla 

makten, och kontrollen över dem som har lågstatusrollerna. Enligt Corsaro finns det två 

mönster i leken, det är önskan om att delta och önskan om att skydda sin lek. När han 

studerade dessa mönster fann han olika strategier för såväl inträden som uteslutning från 

leken. De flesta inträdes försök misslyckas, det tyder på att barnen värnar om sin lek, den är 

viktig för dem. Barnen avvisar sina presumtiva lekkamrater med hänvisning till att utrymmet 

inte är tillräckligt eller att de redan är tillräckligt många barn. Corsaro menar att det visar på 

en stor social kompetens hos barnen, de vet att de inte kan vara fler än de redan är (Löfdahl, 

2004). 

 

Sociala regler 

Leken är barnets livsskola den fostrar barnet andligen och fysiskt, leken är av stor betydelse 

för karaktärsdaningen och utvecklandet av världsuppfattningen hos den blivande människan 

(Vygotskij, 2002). Om någon inte följer reglerna, störs harmonin och tvingar barnet ut ur 

leken (Olofsson, 1991). Kulturella och sociala perspektiv betonar det gemensamma i leken, att 

barn tillsammans utvecklar och skapar sin egen kultur (Löfdahl, 2004). När barn leker 

tillsammans utvecklar de sin sociala kompetens och lär sig att leva med andra människor, 

skratta, bli arga utan att slåss, behärska sin styrka, kompromissa, känna sympati och empati 

(Pramling m.fl., 1999). Barnen kan tvingas ut ur leken om något stör harmonin, det kan vara 

att någon inte följer reglerna. Obalans i makt och vems påhitt som godtas. Konflikter och 

oenighet om vad som är vad och vem som är vem. Viljor och idéer måste samordnas, ibland 

hittar man en syskonsjäl och då flyter leken utan avbrott. Maktkamp, övergrepp, översitteri 

och ojämlikhet stör alltså lekens harmoni. För att behålla harmonin måste man hålla de sociala 

lekreglerna: samförstånd, ömsesidighet och turtagande (Olofsson, 1991; Garvey, 1977). 

Grunderna till dessa lär sig barnen i den tidiga leken med vuxna. Sedan finslipas de i lek med 

kamraterna. Samförstånd som båda är införstådda med att de leker och vad de leker. 

Ömsesidighet att båda är på jämställd nivå oberoende av ålder och styrka. Turtagande ibland 

är det du, ibland är det jag, som bestämmer eller tar initiativ (Olofsson, 1991). Enligt 

Vygotskij innehåller all lek regler, lekens rörelse går från lek med osynliga regler och tydlig 

imaginär situation till lek med synliga regler och dold imaginär situation. Lekens regler hör 

samman med att leken är imaginär, till exempel har barnen regler för hur man beter sig i en 

mammaroll eller vilka beteenden som är tillåtna i en ”jagalek” (Löfdahl, 2004).   
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2.5 Problemprecisering 
 
Hur påverkas barnens lek av deras kommunikation och sociala samspel? 
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3   Metod 
 

Här kommer vi att beskriva hur vi gått till väga när vi har gjort vår undersökning. Vi kommer 

att lägga samman material från två förskolor, som vi därefter bearbetar tillsammans, för att få 

ett mer ingående perspektiv på barnens fria lek. 

 
3.1 Kvalitativ metod 
Vi tänker använda oss av den kvalitativa metoden för vårt arbete. Vi tycker att det Tesch tar 

upp som gemensamma drag för begreppet ”kvalitativ forskning” stämmer väl in på det som vi 

vill gå in och studera i barnens fria lek. Det hon tar upp är Ett intresse för betydelser och de 

sätt människor förstår saker på, här jämför vi med hur barnen bearbetar på sitt sätt att tänka i 

leken det som är rådande för stunden. Hon tar även upp Ett intresse för beteendemönster här 

ser vi på barnens förändrig av sitt språk när man deltar i leken, hur de fördelar de olika 

rollerna, följer barnen samma mönster varje dag. 

   Vi tänker använda oss av observationer som undersökningsmetod. Barnens fria lek kommer 

vi att göra observationer på med block och penna samt digitalkamera och videokamera. 

Fördelar med att göra observationerna med videokamera är bland annat att det visar direkt vad 

som händer, här och nu. Om detta skriver Denscombe i sin forskningshandbok (Denscombe, 

2000; Tesch, 1990). 

     

3.2 Urval 
Vi har utfört datainsamlingen på två förskolor i två olika kommuner. Förskolorna i uppsatsen 

har vi gett fingerade namn. 

 

Backa förskola 

Dessa observationer är genomförda på en förskola som finns i ett samhälle med cirka 5500 

invånare. Avdelningen består av 21 barn i åldern tre till fem år, 9 flickor och 12 pojkar. Där 

arbetar tre förskollärare och en barnskötare, tillsammans har de tre heltidstjänster.  
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Barn på förskolan 
Tablå 3.1 Visar de barn som var inskrivna på avdelningen Svalan 2004 och vilka av dessa som ingår i 
undersökningen. 
 
Pojkar   Flickor 
namn  år namn år 
Lars  99* Mia 99* 
Gustav  99* Sara 99* 
Daniel  99 Lena 00* 
Anton  99 Kajsa 00* 
Viktor  00 Hanna 00* 
Oskar  00 Rebecka 00 
Kristoffer 00 Emelie 00 
Linus  00* Birgit 01 
Kevin  01 Evelina 01* 
Emanuel 01   
John  01*   
Timmie 01   

     
Tablå 3.1 Barn på avdelning Svalan,  höstterminen 2004. Barn markerade med * har deltagit i observation. 
 
 
Förskolans verksamhet 
 
   På denna förskola ges stort utrymme för leken, samlingen kan ställas in då intensiv lek 

pågår. Arbetssättet bygger på att finnas till hands men inte ingripa för tidigt och att 

tillhandahålla lämpligt och lockande material. Förskolans dockrum kallas hemrum och är 

inrett med spis, vask, grytor, porslin, bord, stolar och docksäng. Utemiljön består av ett stort 

kuperat grönområde. Här finns en rutschkana, sandlådor, en brandbil, asfalterade gångar, 

klätterställning, gungor och en koja av pil. Vardagsrutinerna är sådana att barnen är inne på 

förmiddagarna och ute på eftermiddagarna. Efter mellanmålet är barnen inomhus. På 

måndagsförmiddagarna har barnen rörelse eller vattenlek. Tisdags, onsdags och 

torsdagsförmiddagar har barnen tema eller fri lek. Ojämn fredagsförmiddag går avdelningen 

på skogspromenad och jämn fredagsförmiddag har barnen sångstund med hela huset som 

består av fyra avdelningar. Se bilaga 1. 

       
Lövskogens förskola 
 
Observationerna är genomförda på en förskola som ligger i en större stad. Förskolan är 

belägen i en skog. På Lövskogens förskola finns 17 barn, 8 pojkar och 9 flickor. Barnen är i 

åldern 3-5 år. Där arbetar tre förskollärare och en barnskötare som arbetar som assistent i 

gruppen, tillsammans har de 2,75 tjänster i gruppen. I situation 6 använder vi begreppet 

pedagog synonymt och avser då de förskollärare och barnskötare som är en del av arbetslaget. 
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Barn på förskolan 
Tablå 3.2 visar de barn, som var inskrivna på avdelningen Grodan 2004 och vilka av dessa, som ingår i 
undersökningen. 
 
Pojkar   Flickor  
namn  år namn år 
Mattias 98* Marie 99 
Olle  98* Sandra 98* 
Jens  99 Klara 00* 
Per  99 Ebba 00* 
Fred  00* Elin 00* 
Andreas 00 Caroline 00* 
Albin  00* Elsa 01 
   Isabella 01* 
   Anna 01* 
 
Tablå 3.2 Barn på avdelning Grodan,  höstterminen 2004. Barn markerade med * har deltagit i observation. 
 
 

Verksamhet på förskolan 

 Lövskogens förskola arbetar med inriktning uteverksamhet. På Lövskogens förskola är det 

mesta materialet flyttbart eftersom lokalerna utrymmes under sommarmånaderna och startar 

upp på nytt varje höst. Man har gjort dockvrån i en hörna i det stora samlingsrummet, vill man 

leka lite mer ostört finns där draperi att dra för. Dockvrån består av ett litet bord och två små 

stolar. Där finns en spis, koppar och tallrikar, en telefon, en docksäng och en stor korg att ha 

utklädningskläder i. I lokalerna samsas två olika grupper, lösningen fungerar bra eftersom 

grupperna har mycket verksamhet förlagd utomhus. Utemiljön är en asfalterad gård med en 

stor sandlåda. I sandlådan finns en rutschkana och ett hus. I utemiljöns norr och söderläge 

finns gräsmatta, den asfalterade gården är belägen mellan gräsmattorna. På gräsmattan i 

söderläge finns en lekstuga, men inga dockmöbler finns i lekstugan. 

    Vardagsrutinerna är att man är inne en förmiddag i veckan/grupp. Gruppen som 

datainsamlingen gjordes i är i skogen måndag, tisdag och fredag förmiddag. Onsdag 

förmiddag går man iväg längre och kommer inte hem förrän klockan 12.30. På torsdagar har 

gruppen ”inneförmiddag” med planerad verksamhet, men det finns utrymme för lek inomhus, 

som annars bara kan ske på eftermiddagarna. Se bilaga 1.  

 

3.3 Genomförande 
Vi har observerat barnens fria lek på två olika förskolor. Vi tog kontakt med förskolorna 

genom telefonsamtal. Fjorton dagar innan vi började med vår forskning besökte vi förskolorna 

och berättade för personalen om vad vi skulle göra och hur insamlingen av datamaterial skulle 

gå till. De två förskolorna var positiva till vårt arbete. Den första veckan som vi var på 
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förskolorna pratade vi med barnen och föräldrarna om forskningen. Föräldrarna fick skriva på 

ett dokument om att deras barn fick delta i observationer som var gjorda med videokamera, 

digitalkamera eller med block och penna. I dokumentet förtydligades de forskningsetiska 

principerna som vi har arbetat efter och där var inga föräldrar som inte gav sitt tillstånd till att 

deras barn deltog i forskningen kring den fria leken. Vi videofilmade och observerade med 

block och penna. När vi observerade med hjälp av videokamera var vi rörliga och förflyttade 

oss under lekens gång. På detta vis har vi kunnat observera barnens lek från olika vinklar. 

Barnen har varit medvetna om att vi har filmat dem i olika leksituationer, de har varit positiva 

till att vara med på film. I början under datainsamlingens gång tittade barnen ofta mot 

videokameran, vilket har avtagit under inspelningsperioden. Barnen har mer och mer sett 

videokameran som ett naturligt inslag under sin lek. När vi har observerat med block och 

penna har barnen inte visat samma nyfikenhet för att vi har suttit och skrivit som när vi har 

använt videokamera. Barnen var vana vid att de blev fotograferade med digitalkamera.  
 
3.4 Bearbetning 
Vi kommer att lägga samman material från två förskolor, som vi därefter bearbetar 

tillsammans, för att få ett mer ingående perspektiv på barnens fria lek. 

    I det insamlade materialet ska vi gå in och studera mönster och processer, gemensamma 

drag och skillnader. Detta kommer vi att reflektera över och bearbeta både en och två och 

flera gånger innan vi kommer fram till ett kvalitativt bra material som Denscombe (2000) 

skriver.  

 

3.5 Etiska övervägande 
De forskningsetiska principerna har till syfte att skydda den enskilda människan och 

respekten för människovärdet vid forskning. Forskningsdeltagaren ska delges information om 

forskningen innan den kan påbörjas. I de forskningsetiska principer som vi har använt och 

arbetat efter i vår forskning om den fria leken står det nedan följande (http://www.vr.se). 

 

• Forskaren har tystnadsplikt och undersökningsmaterialet kommer bara att användas 

för vetenskapligt syfte. Materialet kommer inte att lämnas till kommersiellt bruk. 

 

• Forskningsdeltagaren ska informeras om forskningens syfte och de metoder som 

kommer att användas samt hur genomförandet ska gå till. 
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• Deltagande i forskningen är frivilligt och kan när som helst avbrytas. 

 

• Forskningsdeltagaren måste ge sitt samtycke till den forskning som avses. Samtycket 

gäller bara om deltagaren dessförinnan har fått information om forskningen. För barn 

under 15 år krävs vårdnadstagares underskrift. Samtycket ska dokumenteras. 
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4 Resultat 
 

Situation 1 

Observation med rörlig videokamera på Backa förskola. Barnen som deltar i observationen 

har fått fingerade namn. Tre flickor, Mia, Sara och Lena leker mamma, pappa och barn i 

dockvrån ”hemrummet”. Leken avslutas efter sänggåendet och barnen plockar undan och går 

till middagsbordet. 

 

 
”Hemrummet” som denna förskolas dockvrå kallas är inrett som ett verkligt kök med spis, vask, köksskåp, bord, 

stolar, matta, gardiner, blommor och även verkliga tomförpackningar av smör och mjölk.  

   Rollerna bestämdes före lekens början. Mia är mamma, Sara är pappa och Lena är barn. Pappa tar hand om 

dockbabisen, byter blöja och behöver nya kläder till dockan. Mamma bestämmer genast att kläderna behöver 

strykas. Mamma stryker och därefter får pappa klä på dockan. Mamma fortsätter att stryka allt hon får tag i, tar 

barnets snuttefilt och stryker även denna. Barnet får tillbaka snuttefilten och bäddas ner i sängen av mamman.  
 
Mamma: Jag hinner inte stryka, jag ska göra mat, du får stryka. 

Pappa: Mmm. 
Mamma: Du ska stryka! 

Pappa:                Kan pappor stryka? 

Mamma: Ja, när mammorna inte har tid! 

 
Pappa stryker. Lenas mamma kommer för att hämta flickan. Leken fortsätter med två rollfigurer, mamma och 

pappa. Mamma beslutar att barnsängen blir en vuxensäng, som de ska sova i efter maten. Pappa pratar och 

pysslar om dockan. Mamma dukar och sätter fram mat, de sätter sig till bords. Mamma far genast upp för att 

hämta glas som hon har glömt, i hastigheten välter hon ner smörpaketet. Kommer tillbaka med två glas och sätter 

sig ner. Letar efter smöret, pappa berättar att smörpaketet finns på golvet. De äter. Mamma plockar undan medan 

pappa tittar ut genom fönstret. När mamma är klar säger hon att det är läggdags. Hon säger till pappa att lägga 

sig och han lägger sig i sängen. Mamma lägger sig i sängen och tar täcket över dem.  

 

 Analys: Mamman styr leken, hon är en tydlig rollfigur som vet hur hon vill att leken ska 

utvecklas. Pappa låter sig till viss del styras i leken. Barnet har en biroll i leken, deltar inte i 

lekens utveckling.  

Vi ser dialoger som förs vid strykningen och under matsituationen.  Detta kan vi koppla till 

vad Lindqvist (2002) skriver att handlingen i leken förs framåt av sammanhanget i språket 

som formar lekens karaktär eller roller. När mamma stryker och pappa klär på dockan, 

mamman stryker även barnets snuttefilt och bäddar ner barnet. Här förändrar leken innehållet 
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som Löfdahl (2004) skriver angående kommunikation i barnens lekar som både förmedlar och 

förändrar innehåll i leken. Mamma välter omedvetet ner smörpaketet, pappa ser det men 

upplyser inte mamma om det. En stund senare letar mamma efter paketet, och då berättar 

pappa var det finns. Här kan vi koppla till vad Leontjev skriver om att rollen ger handlingarna 

och lekföremålen dess mening. Det lekande barnet påtar sig mänskliga och sociala funktioner 

i rolleken (Hjort, 1996). Mamma styr lekens utveckling, genom att berätta för pappa, vad han 

ska göra. Vidare stryker hon snuttefilten och talar om för barnet att det är läggdags. Som 

Garvey skriver om de sociala lekreglerna måste barnen ha ett samförstånd, mellan de olika 

rollerna (Olofsson, 1991; Garvey, 1977). 

 

Situation 2 

Observation som har utförts med rörlig videokamera på Lövskogens förskola. Nedanstående 

text är ett utdrag ur en längre observation gjord under barnens fria lek. Leken avslutades när 

Anna valde att gå hem med sin mamma. Barnen som deltar i observationen har fått fingerade 

namn. Två pojkar och en flicka leker i dockvrån. Fred, Albin och Anna. 

 
Dockvrån ligger i en hörna i det stora samlingsrummet, vill man leka lite mer ostört finns där draperi att dra för.  

Dockvrån består av ett litet bord och två små stolar, en spis, en docksäng och en stor korg att ha 

utklädningskläder i. Här finns också telefon, koppar och tallrikar. 

   Barnen hade ingen tydlig rollfördelning, före lekens början. Fred talar om att stolen han sitter på är hans stol. 

På den andra stolen sitter Anna. Albin går iväg. Anna tar upp en tallrik från golvet och sätter framför Fred. 

 

Anna: Där! 

 

Albin kommer tillbaka och ställer sig vid bordet, han får en tallrik av Anna. 

 

Albin: Tack, Tallrik, jag har ingen, ingen, jag har ingen! 

 

Fred smäller i tallriken som står framför Albin. 

 

Fred: Här! 

Albin: Ingen stol! 

 

Anna skrattar. 

 

Fred: Men Albin, Albin. 
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Albin går till docksängen och kastar ur dockan och lägger dit en mjukishäst. Anna går till telefonen och ringer. 

Anna: Hej min mamma, det är Anna. 

Fred: Jag skall ringa till min mamma!  

 

När Anna lagt på telefonluren ringer Fred till sin mamma. 

 

Fred: Hej mamma, det är bra, ja, ja, hej, det är bra, hej. 

Albin: Jag måste ringa snabbt! 

 

Efter Freds telefonsamtal, kommer Albin till telefonen och ringer till sin mamma. 

 

Albin: Hej, Hej mamma, hej då. 

Fred: Jag måste ringa till polisen. 

Fred: Hej, hej polisen, hejsan, hejdå, hejdå polisen. 

Fred: Jag ringde polisen! 

 

Fred tar telefonluren igen och fortsätter att prata i den. 

 

Fred: Ja, ja, bara jag, bara jag, hej då, hej. 

Fred: Det var Annika som ringde, hej då. 

Fred: Ta fram den kaka, Anna. 

 

Fred tar fram en bakform ur lådan i spisen och sätter på bordet. Anna dukar fram tallrikar på bordet och 

portionerar ut lera på tallrikarna. Nu kommer Albin och vill ha mat. Han tar en tallrik på bordet och får en 

portion lera på sin tallrik. 

 

Fred: Är det makaroner? 

Albin: Jag vill ha lite, till hästen. 

Fred: Här får du 

Fred: Får jag mera?  Så! 

Anna: Så, Fred! 

Albin:  Måste ha den i spisen. 

Fred: Spisen, spisen  

 

Alla tre sätter in sina tallrikar i ugnen i dockspisen.  

 

Fred: Där, nej inte där, där! 

Albin: Där! 

Fred: Stopp! 
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De får satt tallrikarna, på plats i ugnen. De väntar vid dockspisen. 

Fred: Nu ringer det! 

Fred: Maten är färdig. 

 
Alla tre tar ut varsin tallrik med lera ur ugnen och ställer ovanpå spisen. 

 

Anna: Det ryker! 

Fred: Är det färdigt? 

Anna: Det ryker! 

 

De flyttar runt på leran på tallrikarna. 

 

Fred: Jag kan, det måste man ha, två  av. 

Fred: Så där är de. Det ryker!  

 

Anna sätter sig på den stolen hon satt. Albin sätter sig på Freds stol. 

 
Fred: Det var min plats! Det är min plats! 

 

Albin flyttar sig inte. Fred går och sätter sig på kanten till docksängen. 

 

Fred: Detta är min plats! 

 

Annas mamma kommer för att hämta sin flicka. Mamman väntar tills Anna lekt klart, Anna leker vidare. 

 

Fred: Färdigt! 

 

Fred går och sätter in sin tallrik i spisen igen. Han väntar, tar ut tallriken och går och sätter sig. 

 

Fred: La, la, la 

Anna: Nej, jag vill sitta där, Fred! 

Fred: Du kan sitta där på! 

 

Han pekar på docksängen. 

 

Fred: Där kan du sitta. 

 

Anna tittar på docksängen tar ur mjukishästen och lägger ner dockan i sängen. 
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Anna: Docka, min docka, min docka, den ska ligga där, så där. 

 

 Fred sitter vid bordet Anna sätter sig på stolen som Alvar satt på. Alvar kommer och sätter sig bakom Anna på 

samma stol som hon sitter på. 

 

Fred: Sitta där tillsammans! 

Anna: Då ville man inte. 

 

 Anna kastar en mugg mot Fred, den träffar väggen, Anna går till spisen. Albin går till docksängen och tar ur 

dockan och lägger i mjukishästen. Hon går till docksängen tar ur mjukishästen och lägger ner dockan i sängen. 

 

 Analys: Albin och Anna har starka roller i leken. När Fred säger att det ringer, maten är 

färdig, tar barnen ut sina tallrikar från ugnen. Vi ser en koppling till verkligheten, en 

mikrovågsugn. Vid telefonsamtalen ser vi ett mönster, där samtliga av barnen ringer till sin 

mamma. Under hela leken använder två barn docksängen till sitt eget ”barn”.  

   Barnen sätter in tallrikar i ugnen och väntar en stund. Fred säger att det ringer och att maten 

är färdig. Detta kopplas till Tullgren (2003) som skriver att barnen genom leken dramatiserar 

sina upplevelser och ger dem liv och tolkningar. Hon menar att tänkandet är en skapande 

fantasiprocess som utvecklas i leken då verkliga situationer ges en ny betydelse. Under 

dialogen som barnen för, när maten är färdig i spisen ser vi att språket spelar en central roll i 

låtsasleken, språket visar sig vara mer varierat och utvecklat än annars (Olofsson; 1991).  När 

ett barn ringer till sin mamma, ringer de andra barnen också till sin mamma. Här ser vi ett 

mönster att lekvärlden skapas och hålls vid liv, genom att utveckla ett handlingsförlopp 

(Lindqvist, 2002). Enligt Säljö är kommunikation och språkanvändning i det sociokulturella 

perspektivet det centrala och utgör länken mellan barnet och omgivningen. Två barn använder 

docksängen växelvis genom att ta ur den andres föremål och lägga i sin mjukishäst eller sin 

docka. Här anpassar de sina handlingar till vad som passar i en speciell situation (Löfdahl, 

2004). Albin sätter sig på en stol medan Fred talar om att det är hans plats, men Albin flyttar 

sig inte, då sätter Fred sig på docksängen. Olofsson (1991) skriver om turtagande att ibland är 

det du, ibland är det jag, som bestämmer eller tar initiativ.  

 

Situation 3 

Observationen är utförd med rörlig videokamera på Lövskogens förskola. Observationen 

gjordes under en eftermiddag och texten nedan är ett utdrag av den. Leken fortsätter efter vårt 

val att avsluta den med att katterna går bort ifrån lekstugan. Barnen som deltar i observationen 
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har fått fingerade namn. En pojke och två flickor leker ute på gården. Albin,  Sandra och 

Klara. 
 Utemiljön är en asfalterad gård med en stor sandlåda. I sandlådan finns en rutschkana och ett hus. I norr och 

söderläge på gården finns gräsmatta, den asfalterade gården är belägen mellan gräsmattorna. På gräsmattan i 

söderläge finns en lekstuga, men inga dockmöbler finns i lekstugan. 

   Barnen har en tydlig rollfördelning innan lekens början. Klara delar ut rollerna. 

 

Klara: Vill du vara mamma, vill du de? 

Klara:  Vi är kattungar, hon är störst och jag är minst. 

Klara: Man kryper när man är kattungar, så här! 

 

Klara kryper runt på marken på alla fyra. Albin är matte och Sandra och Klara är kattungar. Albin cyklar runt 

med en vagn påkopplad på cykeln. I vagnen åker kattungarna. 

 

Klara: Mjau 

Sandra: Mjau 

Klara: Mjau 

Sandra: Mjau 

 

 När Albin ska cykla fram med kattungarna till lekstugan, ställer sig en pojke på cykel ivägen för Albins färdväg. 

Albin ramlar av cykeln och blir ledsen Pojken flyttar sig och Albin cyklar fram till lekstugan med kattungarna. 

 

Klara: Nu är vi hemma! 

Albin: Kom katterna! 

Sandra: Mjau 

Klara: Jag är, vem ska va, buskatt? 

Sara: Inte jag! 

Klara: Då får jag va de! 

Klara: Sandra, leker vi? 

 

 Kattungarna lägger sig på golvet i lekstugan. Albin står och tittar på kattungarna. Sandras lillebror tittar på 

leken, men går igen. Klara talar om att det är morgon, matte ska väcka dem. 

 

Albin: God morgon! 

Klara: Nä men, du har inte sovit, gå och lägg dig, sen väcker du katterna. 

 

Albin lägger sig ner på golvet hos kattungarna. 

 

Klara: Nu har vi redan vaknat, men du sov lite mer. 

Klara: Mjau 
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Sandra: Mjau 

Klara: Mjau, du får göra mat till oss nu. Du ska äta frukost! 

Klara: Gör nu de, mjaueee 

Sandra: Mjau 

Albin: La, la, la 

 

Albin nynnar under tiden som han lägger upp mat till katterna. Han klappar katterna på huvudet. 

 

Albin: God morgon! 

Klara: Nej, det har redan varit morgon men vi vilar oss, mjau. 

Klara: Ska jag visa hur vi sedan ligger, ibland ligger vi nästan så här! 

 

Klara visar på golvet i lekstugan hur katterna ligger. Matte ger kattungarna mat. 

Kattungarna lägger sig att sova på golvet i lekstugan. Anna kommer och vill vara med i leken. 

 

Klara: Jag är ledsen!  

Klara: Albin!  Nu är vi ledsna, eller hur? 

 

Klara vänder sig mot Sandra. 

 

Sandra: Jaa 

 

Flickorna ligger hopkrupna på golvet och låtsas gråter. Alva slår Klara på ryggen. Klara vänder sig mot Albin! 

 

Klara: Kan du hjälpa oss! 

Sandra: Vi säger till fröken, därute! 

Klara: Mjau 

 

Klara lägger sig på matskålen. 

 

Albin: Akta maten, du! 

Albin: Äta maten! 

Klara: Katter får äta maten när de vill, eller är det här nån mamma som bestämmer, när katterna ska     

                             äta mat. 

Sandra: Men det gör jag inte med min riktiga katt där hemma, med skrållan. 

Klara: Inte med Isak och Malte heller, faktiskt.  

 

Matte klappar kattungarna på huvudena. Anna slår dem i ryggen. 

 
Klara: Man ska klappa försiktigt! 
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Hon klappar försiktigt på kattungen Sandra. Anna går ut ur lekstugan. Kattungarna och matte lägger sig att sova 

på golvet i lekstugan. Anna kommer in i lekstugan och häller en stor spade med grus på ryggen på Sandra. Hon 

reser sig upp och skakar av sig gruset, sen lägger hon sig ner igen. Klara talar om att det är morgon och matte ska 

väcka kattungarna. Albin klappar kattungarna försiktigt på huvudena, kattungarna vaknar. 

 

Klara: Du, säger ifrån när vi ska ut och du säger in när vi ska gå in, okej. Men du vi låtsas att vi har ett 

                          osynligt koppel. 

Klara: Kan du säga ifrån, när vi ligger och sover, kan du väcka oss när vi ska ut! 

Klara: Albin, Albin, kan du säga ifrån oss nu? 

Klara: Sandra är du, sover du?  Nu säger Albin ifrån, sover du?  

                          Ska du lyda han; då får du gå ut!  Jag sover i alla fall. 

Albin: Vakna, vakna nu, vakna!                                       

 

                                         

 Klara säger att matte ska gå ut med kattungarna. Kattungarna kryper ut ur lekstugan, matte går efter dem. Klara 

vänder sig mot den andra kattungen. 

 

Klara: Nu måste du också vara ute, om vi går till parken! Nu gick jag till parken. 

 

Kattungarna kryper iväg bort över gräsmattan och matte går efter dem. 

 

Analys: Den ena kattungen Klara styr leken. Hon har delat ut de olika rollerna från början. 

Matte har en underordnad roll i leken. Han gör som han blir tillsagd av Klara. Sandra lever sig 

in i rollen som kattunge. När hon får grus över sig, skakar hon av sig den som en katt.         

Kattungen Klara berättar hur matte och kattungen Sandra ska göra, hon berättar till   exempel  

att de ska låtsas att kattungarna har ett osynligt koppel, när de är ute. Detta kan vi härleda till 

Löfdahl (2004) som skriver att barns lekar är ett uttryck för fantasin och en möjlighet för 

barnen att skapa mening och innebörd i sin tillvaro. Matte Albin följer lekens regler under 

låtsasleken, här lär sig barnen att lyssna, att ta en annans perspektiv och förstå hans/hennes 

sätt att se, att göra kompromisser, att anpassa sig efter andras föreställningar och förslag 

(Olofsson, 1991). Sandra lever sig in i rollen som katt, till exempel när hon får grus på sig och 

skakar gruset av sig och lägger sig ner igen. Vi kopplar detta till att barnet måste kunna 

föreställa sig rollen och rollhandlingarna, när det ska gestalta en roll (Hjort, 1996; Leontjev, 

1982). När katterna är ute och åker vagn efter cykeln, kommunicerar de hela tiden genom 

jamande och det kan vi koppla till Löfdahl (2004) som menar att det krävs en kommunikativ 

kompetens för att kunna tolka och delta i en leksituation, samt för att leken ska utvecklas, 
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bestå och kunna delas av flera deltagare. Kattungarna ligger hopkrupna på golvet och 

låtsasgråter, barnen tränar enligt Olofsson (1991) sin kommunikation genom både talspråk 

och kroppsspråk i låtsasleken. 

 

Sammanfattningsvis vill vi påtala att leken fortgår trots störande moment, vilket återkommer i 

alla tre observationerna. Samtliga observationer har verklighetsförankrad lek, vilket vi ser i 

familjelivet exempelvis matsituation, strykning, mikrovågsugn, telefonering och husdjur. 

Omvårdnaden genomsyrar familjelivsleken, barnen kommunicerar och tar hand om 

familjemedlemmar och husdjur. Mat är ett genomgående tema i barnens lek. 

 

Situation 4 

Observation med rörlig videokamera på Backa förskola. Denna observation avslutas när det 

blir dags för middag. Barnen som deltar har fått fingerade namn. Fyra pojkar och tre flickor 

lyssnar på musik av Markoolio. Lars,  Gustav, Linus, John, Kajsa, Hanna och Evelina. 

 
Barnen är i ett rum som innehåller en soffa och en bänk med stereo. Här finns även ett skåp med bland annat 

hattar, filtar, hinkar och halsband. 

   Lars står på en stol och showar. Evelina och Hanna ger halsband till Lars. John sätter sig på en stol och vaggar 

en dockvagn i takt till musiken. Alla rör sig i takt till musiken. Barnen sätter hinkar på huvudet och rör sig i takt 

till musiken. Linus ställer sig på en stol och showar och tittar på Lars. Lars tittar på Linus och ler. Gustav ligger 

på soffarmstödet och ler mot barnen. Lars ger sin hink till Hanna, nu har Hanna två hinkar på huvudet och 

barnen skrattar och dansar. En vuxen ropar att maten är framdukad. Leken avbryts.  
 

Analys: Lars har en stark rollfigur som gör att leken fortgår. Leontjev skriver att det är rollen 

som bestämmer hela totaliteten av de handlingar, som barnet utför i den imaginära situationen 

(Hjort, 1996; Leontjev, 1982). Samtliga barn deltar i leken genom att följa musikens rytm. Detta 

stämmer in på vad Lindqvist (2002) skriver om att utvecklingen inom leken sker genom 

tematik, ett innehåll som intresserar och berör barnen. Barnen tänker, fantiserar och leker på 

en och samma gång (a.a.). Enligt Olofsson (1991) tränar barnen både talspråk och 

kroppsspråk i låtsasleken. I denna lek kopplar vi till Vygotskij som menar att ett barns största 

prestationer är möjliga i lek men i morgon kommer prestationerna att vara dess medelnivå för 

riktiga handlingar. I leken tycks barnet växa och vara huvudet högre än sig själv (Hjort, 1996; 

Vygotskij, 1981). Vi kan också referera till Löfdahl (2004) som menar att barnen måste agera 

på det sätt som är lämpligt för situationen.  
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Situation 5 

Denna observation är skriven med block och penna på Lövskogens förskola. Observationen 

görs under en längre tidsperiod och avslutas med att barnen går ut och leker. Den text som 

följer nedan är en del av observationen. Barnen som deltar i observationen har fått fingerade 

namn. Tre flickor leker i dockvrån. Elin, Ebba och Caroline.  

 
Barnen har en otydlig rollfördelning innan lekens början. Alla tre är mammor. Caroline står och tittar ut genom 

fönstret. Ebba letar i utklädningskorgen och hittar ett docktäcke, som hon ger till Elin. 

 
Ebba: Du måste ha det här bak som slöja! 

 

Hon försöker sätta fast det som slöja på Elin. Alla tre står och tittar ut genom fönstret. Ebba plockar upp en 

balettkjol ur utklädningskorgen. Hon lägger den runt halsen som en sjal. 

 
Caroline: Man har den inte runt halsen, man har den här! 

 

Hon tar sjalen från Ebba och sätter den runt midjan på sig själv. 

 
Ebba: Nu måste ni lyda mig! 

 

Hon lägger två docktäcken som duk på bordet. 

 
Ebba: Ni får inte spilla på duken, som jag har köpt. 

 

Elin sitter på en stol vid bordet. Hon går och hämtar en docka i docksängen. 

 
Elin: Babiesen är sömnig! 

Caroline: Jag har ingen baby! 

 

Hon börjar leta efter en docka i utklädningskorgen.  

 
Caroline: Ebba jag leker inte med dig! 

 

Hon börjar ändra täckena som ligger delade på bordet. Hon lägger dem vid sidan om varandra. 

 

Elin: Du får inte göra så där! 
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Ebba står vid fönstret och vrider på en stor plastklocka. Caroline tar upp en hatt ur utklädningskorgen och sätter 

på sig. 

 

Elin:  Jag ska gå till jobbet! 

Ebba: Jag ska skynda, skynda! 

Elin: Jag ska gå till jobbet! 

Ebba: Vi ska ut och simma! 

Elin: Det kan jag vara med på! 

Caroline: Varför då? 

 
Ebba börjar klä en av dockorna som ligger i docksängen. Hon brer ut en kimono på golvet. Elin lägger babiesen 

på kimonon. Flickorna börjar vagga dockan i kimonon. Caroline kommer och knuffar undan Elin och börjar 

vagga dockan.  

  

Elin: Ebba, du sa att jag skulle hålla här! 

 

Ebba går ifrån sin plats. Caroline tar platsen och hon och Elsa fortsätter att gunga dockan. Ebba står och svänger 

med balettkjolen, hon tar några danssteg och snurrar runt. 

 

Caroline:  Ebba du har gjort fel, klänningen är på fel håll. 

 

Caroline vänder på dockans huvud. Per kommer och undrar vad flickorna leker. Han tittar på Elin och väskan 

hon har. 

 

Per: Så bär man inte en väska. 

Elin: Min mamma har gjort det! 

Per: Den väskan är för lång för dig.  
Elin: Vad synd att jag ska gå! Det var väldigt synd! 

 

Per går ifrån dockvrån.  

 

Caroline: Jag vill gå ut! 

Ebba: Det vill inte jag! 

Caroline:  Men då leker vi där ute! 

 
Barnen går ut. 

 

 Analys: Ebba och Caroline vill båda ha den ledande rollen. Detta tar Olofsson (1991) upp 

som något som kan störa harmonin i leken. Det kan vara obalans i makt och vems påhitt som 
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godtas. Konflikter och oenighet om vad som är vad och vem som är vem. I leken hörs barnen, 

vid flera tillfällen påtala saker till varandra som person, till exempel när Elin säger till Ebba: 

du sa att jag skulle hålla här. Detta kopplar vi till Olofsson (1991) som tar upp att när barnen 

leker hörs tal i leken, tal om leken och tal utanför leken. Lyssnar vi noga kan vi höra på 

barnens sätt att tala om dem är i leken eller utanför leken. Säljö (2000) skriver att våra tankar 

och föreställningar kommer från vår kultur och dess intellektuella och fysiska redskap, så 

kallade artefakter. Detta kan vi se när Ebba lägger två docktäcken som duk på bordet. Elin 

klarar inte att Per ifrågasätter det hon gör utan försöker på ett smidigt sätt ta sig ur situationen. 

Lindqvist (1995) skriver att i leken får barnet en förståelse för världen och även en egen 

förmåga att fundera och skapa sina föreställningar. Per försöker komma in i leken men går 

igen. Detta kopplar vi till Löfdahl (2004) som tar upp Corsaro som menar att de flesta inträdes 

försök misslyckas, det tyder på att barnen värnar om sin lek, den är viktig för dem. Han ser 

det som en stor social kompetens hos barnen, de vet att de inte kan vara fler än de redan är 

(Löfdahl, 2004). 

   

Situation 6 

Observation som är skriven från den reflekterande dagboken gjord på Lövskogens förskola. 

Den här observationen valde vi att skriva i sin helhet. Barnen som deltar i observationen har 

fått fingerade namn. En flicka leker själv, två pojkar startar ett samspel med flickan.  Isabella, 

Fred, Albin, Olle och Mattias.  

 
Lekplatsen ligger mitt i skogen. Här finns gungor, två liggande stora trädstammar, en sandlåda med ett hus. 

Huset är byggt som ett indiantält. På baksidan av huset finns en liten rund öppning, framsidan av huset är helt 

öppen. Den stora öppningen, ligger mot sandlådan och den lilla öppningen ligger mot de liggande 

trädstammarna, som är omgivna av högt gräs. 

   I denna lek finns ingen rollfördelning. Isabella sopar golvet och sjunger inne i huset. Fred går fram till husets 

lilla öppning och kastar in en grästuva. Isabella kastar tillbaka den genom öppningen. Fred fortsätter att kasta in 

grästuvor, Isabella kastar tillbaka dem. Albin får syn på dem och börjar kasta in grästuvor genom öppningen i 

huset. Olle som sitter gränsle över taket, hoppar ner och försöker hindra dem att kasta fler grästuvor. Mattias 

kommer och hjälper honom och tillsammans får de slut på grästuvekastningen. Men Albin står och viftar med en 

grästuva, fram och tillbaka. Den träffar Mattias öga och han börjar gråta. Han springer och gömmer sig bakom 

ett träd. En av pedagogerna går för att trösta honom. Fred börjar igen med att kasta in grästuvor i huset. Isabella 

kastar ut dem, men så blir hon ledsen. En av pedagogerna tröstar henne och pratar med Fred. Isabella börjar sopa 

och sjunga i huset. Plötsligt börjar hon skrika högt. Hon är vänd mot sandlådan och den stora öppningen i huset. 

En pedagog går dit. Albin står där och tittar. 
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Pedagogen: Varför skriker du, Isabella?  
Isabella: Albin står där, han kastade gräs på mig. 

 

Albin går bort till Fred som klättrar på de liggande trädstammarna. Isabella fortsätter att leka i huset. 

 

Analys: Isabella vill leka själv och detta refererar vi till Olofsson (1991) att när man leker för 

sig själv behövs det inte någon leksignal men lekkänslan och lekens medvetande finns där. 

Fred och Albin försöker få Isabellas uppmärksamhet genom att kasta in grästuvor i huset. 

Enligt Löfdahl (2004) krävs det en kommunikativ kompetens för att kunna tolka och delta i en 

leksituation samt för att leken ska utvecklas, bestå och kunna delas av flera deltagare. Olle 

och Mattias hjälper Isabella när hon gråter. Pramling, m.fl., (1999) menar att när barn leker 

tillsammans utvecklar de sin sociala kompetens och lär sig att leva med andra människor och 

att känna sympati och empati för varandra. 

    I denna lek vill vi påtala som Löfdahl (2004) skriver att en kommunikativ kompetens krävs 

för att kunna tolka och delta i en leksituation samt för att leken ska utvecklas, bestå och kunna 

delas av flera deltagare. 
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5 Diskussion 
 

Vi tycker att det har varit intressant och lärorikt att forska om barns fria lek. Vårt syfte har 

varit att betrakta den kommunikation och det sociala samspel som uppstår i lekvärlden. 

   I dockleken i hemrummet funderar vi på pappans erfarenheter av vad en pappa gör i 

hemmet. Pappan sköter om babiesen, men kan inte tänka sig att stryka. Han säger inte till sin 

fru när hon välter ner smörpaketet. Kan detta innebära att Saras pappa aldrig stryker eller 

plockar upp något från golvet. Men kan tänka sig att byta blöjor på småbarn. Genom dialogen 

mellan mamma och pappa angående strykning får pappan mod till att stryka. Detta kopplar vi 

till Lindqvist (2002) som skriver att handlingen i leken förs framåt av sammanhanget i språket 

som formar lekens karaktär eller roller. I familjeleken kan vi se ett samspel mellan mamman 

och pappan medan barnet får en mindre framträdande roll. Detta kan vi se som att rollen som 

barn har en lågstatusroll i leken (Löfdahl, 2004).   

   När vi tittar in i dockvrån ser vi en bit verklighet som barnen bearbetar i sin lek. Här tänker 

vi på Fred som gör Anna och Albin uppmärksamma på att maten är färdig när 

mikrovågsugnen ringer. Det som bland annat framgår i leken är barnens erfarenhet av en 

mikrovågsugn. Förekommer detta som en vanlig matsignal för barnen i deras vardag eller är 

det deras medvetenhet om sin närmiljö som ger dockspisen en annan funktion. I leken är det 

två barn som vill använda docksängen men ingen av dem kommer på att deras barn kan sova 

tillsammans. Barnen är införstådda med att de leker och vad de leker. Hästen är i deras 

fantasivärld levande och kan inte sova i samma säng som en baby (Olofsson, 1993). När 

barnen skiftas om att telefonera, ser vi liksom Säljö att kommunikation och språkanvändning i 

det sociokulturella perspektivet är centrala och utgör länken mellan barnet och omgivningen 

(Johansson, m.fl., 2003). 

    I kattleken har kattungen Klara en ledande roll, hon styr leken. Vi vet att hon har en 

erfarenhet av katter och hon vet hur de ska behandlas. Hon visar detta tydligt genom att tala 

om att katterna ska ha mat flera gånger om dagen. Vid ett tillfälle i leken visar hon hur man 

ska klappa en katt. Genom hela leken kommunicerar katterna genom jamande. Detta kopplar 

vi till en kommunikativ kompetens som krävs för att kunna tolka och delta i en leksituation 

samt för att leken ska utvecklas, bestå och kunna delas av flera deltagare (Löfdahl, 2004). 

Sandra lever sig in i sin roll, det märks tydligt när hon får grus på sig. Sandra varken gråter 

eller skriker, utan bara skakar av sig gruset. Här kan vi se att Sandra gestaltar en roll och 

uppför sig enligt de regler som är lämpliga för katter (Hjort, 1996; Leontjev, 1982).  
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   I showleken deltar samtliga barn i rummet genom att följa musikens rytm och leken 

utvecklas till ett tema. När Linus klättrar upp på stolen bredvid Lars, försöker han uppnå 

samma status som Lars har i leken. Han vill vara i centrum och lever sig in i rollen som artist. 

Lars ger sin hink till Hanna och sedan har hon två hinkar på huvudet och hon försöker fånga 

barnens intresse och alla barnen skrattar. Hanna anpassar sitt agerande till vad som stämmer 

in i leken och dess tema. Här märks samspelet och kommunikationen mellan barnen som 

verkar veta hur de ska agera för att behålla den röda tråden i leken (Löfdahl, 2004). 

   I situation fem kan vi se att leken har svårt för att komma igång. Flickorna har många 

dialoger med varandra men kommunikationen verkar inte samla flickorna runt ett gemensamt 

tema i leken. Detta kan kanske bero på den otydliga rollfördelningen i lekens inledning. 

Samspelet kommer inte riktigt fram i leken utan man ser mer en tendens till tävling om den 

ledande rollen (Löfdahl, 2004). Det som vi gärna vill ta fram i leken med grästuvorna är 

pojkarnas sätt att närma sig flickans lek. De har inte riktigt klart för sig hur man gör, men får 

igång ett samförstånd som först fungerar mellan flickan och dem, men som sen utvecklar sig 

till något som de inte kan styra över (Hjort, 1996). De större pojkarna visar empati för flickan 

och hjälper henne ut ur situationen (Pramling m.fl., 1999). De kommunicerar genom att kasta 

grästuvor mellan varandra. Detta kan vi koppla till Löfdahl (2004) som skriver om att det 

krävs en kommunikativ kompetens för att kunna tolka och delta i en leksituation samt för att 

leken ska utvecklas, bestå och kunna delas av flera deltagare. 

   Under vår datainsamling har vi sett att barnen ofta väljer att leka i mindre grupper och gärna 

med samma kamrater. Ibland kan de samlas i en större grupp om temat inbjuder till att vara 

många. Det märktes att dialogerna blev innehållsrikare när de äldre barnen konverserade i 

leken. De yngre barnen hade svårt för att hålla en dialog levande. Vi har sett att fast det sker 

förändringar i leken fortsätter barnens lektema utan avbrott. Under tiden vi observerade 

barnen, hade de svårt för att se oss som observatörer istället för pedagoger. De ville gärna 

ställa frågor till oss och inte till övriga pedagoger, kanske naturligt med tanke på att vi befann 

oss nära barnen när vi observerade. När vi senare betraktat videofilmerna upprepade gånger 

såg vi barnens lek och agerande tydligare än när vi observerade med block och penna. Vi har 

upplevt att barnens kommunikation är svår att analysera på grund av dess komplexitet men är 

relevant för vår studie av den fria leken.    

   Vi vill med denna forskning tydliggöra vikten av den fria lekens betydelse i barns 

utveckling. I sin roll som lärare bör man tänka på vikten av den fria leken för barnen. 

Eftersom barnen utvecklas genom leken där de bearbetar erfarenheter och upplevelser. 
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6 Sammanfattning     
 

I litteraturgenomgången har vi inriktat oss på det sociokulturella perspektivet. I detta 

perspektiv är kommunikation och samspel centrala och utgör ett samband mellan barnet och 

omgivningen. I dag ser vi leken som ett redskap för barnens utveckling. I leken får barnen 

möjlighet att använda sina erfarenheter och sätta in dem i ett sammanhang i leksituationen. 

Enligt Lpfö 98 ska förskolans verksamhet präglas av ett medvetet bruk av leken.  

   Av de undersökningsmetoder vi använt upplevde vi videofilmningen som mest användbar. 

Vid bearbetningen av datamaterialet, kunde vi sätta oss in i barnens agerande i leken, därför 

att vi kunde uppleva situationerna gång på gång, jämfört med observationer med block och 

penna. Genom våra observationer och analyser har vi bearbetat datamaterialet och belyst 

barnens sociala samspel och kommunikation. Vi har upplevt det svårt att analysera barnens 

kommunikativa situationer, eftersom detta område är så komplext. Men vi har försökt att 

studera detta område genom barnens olika uttryckssätt att kommunicera i leken.     

   Slutligen vill vi påtala att den fria leken bör ha ett stort utrymme i förskolans verksamhet, 

eftersom barnen här har möjlighet att bearbeta sina upplevelser och därigenom utvecklas och 

växa i sitt eget lärande.   
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Tabell 3.3 Synliggör hur mycket fri lek det finns utrymme för i den dagliga verksamheten  
                 och hur mycket tid för fri lek barnen har/vecka 
 . 
Vecka Backa förskola 

Inriktning: 
lekpedagogik 

Tid 
förmiddag 

Tid för 
Fri lek  
Backa fsk

Lövskogens fsk 
Inriktning: 
uteverksamhet 

Tid 
förmiddag 

Tid för  
Fri lek 
Lövs. fsk 

  Plan.verksamh. 9.00-10.00 0 Måndag Planerad 
verksamhet 9.00-11.30 0 Utelek 10.00-11.00 1 

    Plan.verksamh. 11.00-11.30 0 
  Plan.verksamh. 9.00-9.15 0 Tisdag Tema/innelek 
9.00-11.30 2,5 Utelek/skog 9.45-10.45 1 

    Plan.verksamh. 11.00-11.30 0 
  Utevistelse/   Onsdag Tema/innelek 
9.00-11.30 2,5 Lång gångväg 9.30-12.00 2 

       
  Plan.verksamh. 9.00-10.30 0 Torsdag Tema/innelek 
9.00-11.30 2,5 Innelek 10.30-11.00 0,5 

    Plan.verksamh. 11.00-11.30 0 
Innelek 9.00-10.30 1,5 Plan,verksamh. 9.00-9.45 0 Fredag 1 
Plan.verksamh. 10.30-

11.30 
0 Utelek/skog 10.15-11.15 1 

Plan.verksamh. 9.00-9.15 0  Fredag 2 
Utelek/skog 9.45-11.15 1,5 

 
 

Tid för fri lek,förmiddag/vecka 9  5,5h 
Tid för fri lek/förmiddag  9/5=1,8h  5,5/5= 

1,1h 
 
Måndag Utelek 12.30-

14.30 
2 Utelek 13.00-14.30 1,5 

 Innelek 15.00-
17.00 

2 Innelek 15.00-17.00 2 

Tid för fri lek/eftermiddag 4h  3,5h 
    
Tisdag   4   3,5 
Onsdag   4   3,5 
Torsdag   4   3,5 
Fredag 1 
Fredag 2 

 4  3,5 

 
Tid för fri lek/eftermiddag i veckan 20/5=4h  17,5/5 

=3,5h 
 

Tid för fri lek/dag (i snitt) 1,8+4 
=5,8 

 1,1+3,5 
=4,6h 

    
Tid för fri lek/vecka (i snitt)  5×5,8 

=29h 
 5×4,6 

=23h 
Ordförklaring: ”innelek”= barnen leker inomhus på förskolan 
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                                         ”utelek”= barnen leker utomhus på gården eller i skogen 
Planerad verksamhet 
Vi har räknat med att barnen har en vistelse tid på förskolorna mellan kl. 9.00-17.00. 

Lunch äter man kl. 11.30-12.30.  

Lövskogens förskola har planerad sagoläsning efter lunch måndag, tisdag, torsdag och fredag 

beräknad tid för denna är 30 minuter.  

Mellanmål äter man kl.14.30-15.00.  

Utedagar i skogen, vi har räknat med 15 minuter till påklädning och 15 minuter till att gå till 

skogen samt 15 minuter att gå hem ifrån skogen.  

Lövskogens förskola har en längre utedag på onsdagar med längre gångväg, då har vi räknat 

med 30 minuters gångväg till skogen och 30 minuters gångväg hem samt 30 minuters 

planerad sagoläsning i skogen. Vi har lagt tid för påklädning, gångtid till och från skogen 

samt tid för sagoläsning till den planerade verksamheten.  

 
Tabellen visar 
Det man kan läsa ut av tabellen är att i Backa förskola har barnen möjlighet till fri lek ute eller 

inomhus 29 h/vecka. Detta ska ses emot den planerade verksamheten som uppgår till 11 

h/jämn vecka och 11 h/ojämn vecka. Till den planerade verksamheten tillkommer 1 h 

lunch/dag och 0,5 h mellanmål/dag. Detta utgör 7,5 h/vecka som vi tillför till den planerade 

verksamheten som då blir 18,5 h/vecka. 

 Backa förskola har ett tema under höstterminen, som man har valt att arbeta med 3 

dagar/vecka eftersom bara 1 barn kan utföra temat/förmiddag, har man valt att resten av 

gruppen får ha fri lek. Därför har vi tagit upp tiden 2,5 h tisdag, onsdag och torsdag förmiddag 

på både fri lek och planerad verksamhet.  

   I Lövskogens förskola har barnen möjlighet till fri lek ute eller inomhus 23 h/vecka. Detta 

ska ses emot den planerade verksamheten som uppgår till 7,5 h/vecka, vi ska lägga till 0,5 h 

sagoläsning/dag och får då 10 h planerad verksamhet/vecka. Till den planerade verksamheten 

tillkommer 1 h lunch/dag och 0,5 h mellanmål/dag. Detta utgör 7,5 h/vecka som vi tillför till 

den planerade verksamheten som då blir 17,5/vecka. 
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Resultat av tabell 
Det vi kan få fram av tabellen är att båda förskolorna har utrymme för barnens fria lek. Det 

finns större utrymme för fri lek på eftermiddagar eftersom den planerade verksamheten är 

under förmiddagarna. Backa förskola har mer fri lek inlagd under förmiddagarna, vilket 

stämmer överens med deras lekpedagogiska inriktning. 
   

 


