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1 Inledning  
 

 

(Won't you come out and play with me) 

Step by step, Heart to heart 

Left, right, left 

We all fall down, Like toy soldiers 

Bit by bit, Torn apart 

We never win 

But the battle wages on 

For Toy soldiers 

 

 

Det var i början av 90-talet när Martika (en amerikansk sångerska) och barnkören sjöng dessa 

ord, för oss hade det inte någon meningsfull betydelse då vi bara tyckte om låten. Ju äldre man 

blev alltmer meningsfull blev refrängen som dessutom blev den centrala orsaken till varför vi 

valde att göra denna studie. Trots låtens kryptiska och metaforiska språk når budskapen sin 

mottagare, människan vill framhäva sin unikhet men inte framstå som udda, risken är stor att 

människans unikhet försvinner alltmer genom socialisationens gång. Frågan uppstår hur bevarar 

människan sin unikhet eller personliga identitet?  

Dagens samhälle gör det allt svårare för människan att bevarar sin originalitet, därför valde vi att 

vända oss till en tid där unikhet, originalitet och personlig identitet är åtkomliga. Onekligen 

hävdar vi också, som Alice Miller, om hur människan idealiserar sin barndom men saknaden av 

sådan frihet (även om det varade en liten stund) medförde att studiet verkställdes.  

 

Vygotskij hävdade att varje människa föds med fantasi, en egenskap som också är källan till 

individens unikhet och kreativitet vilket för oss till nästa fråga; vad händer med den fantasin då 

människan når vuxenvärlden? Med sådana frågor i baktanken vilka vi inte direkt hade något svar 

blev barnens fria lek studiefenomenet.  

Studiet fria leken erbjuder en resa genom tiden likaså som den erbjuder en socialpsykologisk 

tolkning av vad fria leken betyder för barnets jagutveckling. I sin sociologiska vision påstår Mills 
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att människan har blivit mer reservant och frånvarande från sig själv, inte sann mot sina känslor 

eftersom människan blir lärd, uppfostrat redan från födelsen att kontrollera sig själv. I Mills ögon 

hade människan förrådd sin natur, därför kartlade han sin sociologiska vision vilket var en 

sammanställning om hur människan kunde frigöra sig. Eftersom det är en pågående debatt i 

förskolevärlden om att dokumentära barnets progress genom åren påverkar den begränsande tiden 

om fria leken. Dokumentationen om barnets framgångar innebär att barnets fria lek blir sekundär. 

De flesta av barnen i förskoleåldern tillbringar det mesta av sin tid på förskolan, de flesta barnen 

är 40 timmar i förskolevistelse per vecka vilket innebär att fria leken är mest anträffbar på 

förskolorna. I strävan att förstå sig på fenomenet utifrån en socialpsykologisk tolkning innehåller 

studiet om vad fria leken kan erbjuda för människans pågående process i identitetsskapandet.  

 

1.1 Problemformulering 
 

Problematiken vi känner till är även motivet bakom studiet, barnen blir utlämnade på förskolorna 

och det är förskolornas uppgift att se till att barnen upplever trygghet. Dock detta kan vara 

problematiskt eftersom förskolorna är tvungna till att dokumentera barnens utveckling. 

Förskolorna blir överbelastade av att göra dokumentationer av varje barn vilket kan medföra brist 

på att låta barnen leka fritt.  De socialpsykologiska aspekterna som studiet problematiserar är att 

barndomen lider av brist på ontologisk trygghet och bearbetning av förträngda känslor. Vi 

betraktar barndomen som den avgörande rollen i människans identitetsskapande, därför blev det 

också studiesyftet.  

 

1.2 Syfte och frågeställning  
 

Det bakomliggande motivet till denna studie har varit att undersöka fria lekens effekt på barnet. 

Närmare bestämd, syftet med denna uppsats är att genom kvalitativt fältarbete undersöka vilken 

meningsfull effekt kan fria leken erbjuda i barnets vardagsliv. Därför blev också frågeställningen:  

Vilken betydelse har den fria leken inom några barngrupper under förskolvistelse?  
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1.3 Bakgrund  
 

Även i antikens tid fanns skrivelser om fria leken betydelse, Platon hänvisade de yngre pojkarna 

och den fria aktiviteten och hur betydelsefull det var för idévärldens själ.  

1867 skrev en svensk lärotidning en artikel om hur de ska införa fria leken i svenska skolornas 

dagordning, frågan här framställdes om fria leken skall inkludera andra lekande verktyg, i 

Göteborg hade fria leken etablerats i skolorna och bemöttes med stor uppmärksamhet av 

eleverna.  

Det narrativa eller berättande självet börjar skapas från c:a tre års ålder. Barnets förmåga att tolka 

andra människors handlingar och tidigare intryck sätts i sammanhang i syfte till bearbetning. Fria 

lekens betydelse är källan till barnets välbefinnande som erbjuder för barnet att berätta sin egen 

historia utifrån en egen konstruktion.  

Barnet kan berätta sin egen historia, självbiografi och på sätt göra sig själv till en annan. I 

identitetsskapandeprocessen är fria leken en viktig del av självet både för sin självbekräftelse och 

för att säkra kontinuitet i denna känsla. Genom lek barnen skapar versioner av sig själva som 

karakteriserar varje specifik känsla barnet upplever.  

 

I leken lär barnet självrespekt, självbedömning och självbild vilka har både positiv och negativ 

riktning. Därför leken måste bevara sin kontinuitet och barnet måste uppleva friheten om att 

återskapa sin berättande.  

I boken ”Utvecklingspsykologiska perspektiv på barns uppväxt” 1 beskrivs fria leken som en 

avgörande faktor till barnens identitetsskapande. Boken lyfter fram de psykologiska och sociala 

aspekter som fria leken bidrar till barnets utveckling. De beskriver leken som en del av barnets 

personlighet vilka också synliggör vad barnet kan åstadkomma genom att få möjligheten att leka 

fritt.  

Författarna kartlägger fria lekens förändring som har skett under de senaste decennierna samt 

synliggör vilka effekter och bieffekter förändringen har haft i leken. Boken är influerad av flera 

olika teoretiker som har skrivit om barn, en av teoretikerna är Winnicott vilka har använd hans 

                                                 
1 Askland L. & Sataoen O. S. 2003 
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terapeutiska undersökning om barnens lek. Winnicott gjorde en undersökning som sedan blev en 

bok ”Lek och verklighet” (1971) genom att observera barnens lek i hans terapeutiska sektioner.  

 

Däremot boken ”Utvecklingspsykologiska perspektiv i barns uppväxt” ger en historisk 

genomgång av barnens uppväxt vilket i boken leken blir den centrala teman. Författarna lyfter 

fram de faktorer som är viktiga för ett barn att fullfölja leken och bland de viktigaste faktorerna är 

barnets frihet om att vara spontan. Leken betraktades vid denna bok som spontan, vuxna får gärna 

uppmuntra och vägleda leken men inte styra eller pressa barnens vilja att leka. Det var 

underförstått att leken skulle var fri och tillgänglig för barnet eftersom synen på leken var positiv.  

 

1.4 Begreppsdefinitionen  
 

Begreppet fria leken kan uppfattas på flera olika sätt, men i uppsatsen definieras den som barnets 

möjlighet om att bestämma när och hur hon/han ska leka. Fria lekens definition i studiets 

sammanhang tolkas som barnens egen tillsägelse om hur han/hon vill leka utan styrning eller 

press av vuxna som finns i omgivningen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 6 

2 Metod  
 

2.1 Vetenskapsteori  
 

Vår undersökning grundar sig på en hermeneutisk syn som går ut på att tolka data med hjälp av 

teoretiska utgångspunkter och den insamlande data. Utifrån detta perspektiv får läsaren en 

förståelse om vilken betydelse kan fria leken ha för barnet. Med hjälp av hermeneutisk tolkning 

tas reda på vilken betydelse har fria leken har för dessa barns utveckling. En av nackdelarna med 

hermeneutisk tolkning är att en samhällsforskare tolkar och förstår en värld eller objekt som 

redan är tolkad av de sociala aktörer själva. Värderingar och tolkningar gör svårare för forskaren 

att bevara sin neutralitet när han/hon befinner i aktörernas handling2.  

Detta kan vara ett problem för den som tolkar exempelvis ett fenomen eftersom tolkningar skall 

motiveras, hänvisas till andra tolkningar samt innehålla relevans vilket det kan leda till att man 

går lätt vilse och tolkningarna kan gå förlorade utan mening.  

Vi anser att hermeneutisk tolkning underlättar att förstå fenomenet i fråga samt erbjuder oss att se 

fenomenet utifrån olika infallsvinklar.  

 

Hermeneutiken är en vetenskapsteori som strävar efter att förstå människor. Hermeneutikens 

metodologi handlar om tolkning och förståelse. Förståelse får inte enbart uppfattas som ett 

teoretiskt begrepp utan har även en känslomässig bakgrund som kan handla om att kunna leva sig 

in i och förstå mänskliga handlingar. Eftersom människor är historiska varelser som lever i olika 

realiteter förstås världen utifrån olika livsbetingelser och perspektiv. Människans ofrånkomliga 

förförståelse blir utgångspunkt för tolkningar av världen.  

Förförståelse är den kunskap och de föreställningar individen har om fenomen i sin omvärld. 

Tolkningens uppgift är att medla mellan olika förståelsehorisonter och överbrygga skillnader i tid 

och rum. För att kunna bibringa en förståelse för ett fenomen är det viktigt att se fenomenets plats 

i samhället och historien som en helhet.  

Hermeneutiken är en holistisk vetenskapstradition men tillskriver ens skyldigheterna stor 

betydelse för hur denna helhet utvecklas. Arbetsmetoden, som går ut på att öka förståelsen, 

                                                 
2 Gilje & Grimen, 1992 
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innebär ett pendlande mellan helhet och delar, förflutet och framtid, subjektivt och objektivt och 

mellan olika analys- och abstraktionsnivåer. Kriterierna för en trovärdig tolkning är att tolkningen 

skall hänga ihop på ett logiskt sätt. Samtidigt skall förståelsen ha ett förklaringsvärde. Hur själva 

tolkningen sedan förmedlas blir oerhört väsentligt för hur den kommer att uppfattas3.  

Därför är det viktigt att tolkningarna motiveras, hänvisas till andra tolkningar och har mening 

vilket i den vetenskapsteorin kallas det för den hermeneutiska cirkeln. Den hermeneutiska cirkeln 

betecknar det förhållandet att all forskning består av pendling mellan helhet och del, mellan det 

man tolkar och den kontext som tolkas4.  

 

2.2 Val av metod  
 

Vi har valt att använda oss av kvalitativ metod, syftet med undersökningen medförde att vi valde 

att använda oss av en kvalitativ ansats.  

De två vanligaste metoderna för utförandet av olika studier är kvantitativa och kvalitativa 

metoder. Kvantitativa metoder innebär sådana studier som går ut på enkätundersökningar, 

innehållsanalys och statistisk analys. Den kvantitativa metoden utgår från att den positivistiska 

vetenskapsteorin som innebär sökandet efter ”säker” och ”ofelbar” kunskap. Medan kvalitativa 

metoder innehåller studier som fältarbete (intervjuer), fallstudier, narrativa metoder (intervjuer 

och livshistorier) samt historisk-komparativa studier. Kvalitativa metoder bygger på den 

hermeneutiska vetenskapsteorin som är en humanistisk tolkningsmetod som grundar sig på att 

förstå människan5.  

 

Vi menar att den kvalitativa ansatsen möjliggör för oss att fånga betydelsen om dessa 

individernas/barns sociala band både på kognitiv och på emotionell nivå. En viktig anläggning 

för detta fenomen är att lyfta fram de sociala aspekterna på mikro/makro nivå.  

Vi vill genom observering av barnens lek, försöka skapa förståelse om vilken betydelse kan fria 

leken ha för deras självbild. Utifrån observationer och intervjuer tror vi att vi kan få information 

om hur fria leken kan påverka tänkandet och handlingen. John Locke påstod att människan föds 

                                                 
3 ibid 
4 ibid 
5 Trost 2001 
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som en tabula rasa vilket i sin definition är att människan föds blank. Lockes filosofi var att 

känneteckna om hur människa genom kunskap och erfarenhet når visdom. Han menade att 

visdom och erfarenhet lämnar sina spår. Allwood menar att även filosofisk tänkande har sin 

mening i vetenskaplig undersökning6, vilket vi tror att genom fria lekens manifestation vi lär oss 

om vilken betydelse fria leken har för barnens själ eller snarare jaget.  

 

2.3 Förförståelse  
 

Vår förförståelse om fenomenet i fråga är, vi tycker att förskolan har förvandlats till en komplex 

miljö. Varför vi väljer att kalla det komplex miljö är just för att förskolan är en institution som 

anammar barnet i mål att göra den till en social varelse. Att försöka uppfylla den önskemålen 

krävs att vissa uppgifter måste genomföras, d v s små barn skall utföra uppgifter, sedan skall 

dessa uppgifter dokumenteras för att på så sätt kan vi kronologiskt sätt följa barnens utveckling 

genom åren.  

 

Förr i tiden tillbringade barnen mer tid hemma och hade ganska fria händer om vilken lek de 

skulle leka, och ändå kunde samhället producera figurer som Einstein, Freud, Da Vinci etc. 

Figurer som har haft stor betydelse i mänsklighetens framgång, sannolikheten är att dessa figurer 

har haft en ganska fri barndom. Vad vi försöker säga är att trots att det inte funnits förskolor eller 

dagis i dåtiden har människorna kunnat bibehålla sin kreativa sida. Eftersom de flesta barnen i 

dagens samhälle tillbringar största delen av deras tid i förskolan, blev det naturligt att fria leken är 

mest synlig på barnens förskolevistelser.  

 

Vi anser att förskolan har blivit en miljö där barnen måste genomföra flera olika uppgifter, vilket 

medför att tiden inte räcker till för barnen att vara kreativa och leka fritt. Numera prioriteras 

mätning av barnens intelligens före tryggheten och glädjen som barnen kan finna i leken. 

Eftersom vi båda två är mammor har vi haft möjligheten att följa förskolornas planprogram om 

hur de arbetar. Det är varierande från förskola till förskola men målet är i stort sett densamma, d 

v s dokumentation av hur barnen utvecklas Vi jobbar dessutom på förskolor vilket har bidragit till 

                                                 
6 Allwood, 2004 
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att berika vår förförståelse och ge en viss aning om hur en förskolas vecka kan se ut. Till 

forskarnas fördel kan förförståelsen vara en enorm hjälpande hand samtidigt som det kan vara en 

nackdel och bilda fördomar gällande studieobjektet.  

Därför är det viktigt att vi inte påverkas av vår förförståelse eftersom risken att ha för mycket 

förförståelse om forskningsområdet kan innebära att forskaren inte kan genomföra en fördomsfri 

undersökning. Det är viktigt att bortse från sina egna personliga och moraliska aspekterna för att 

det möjliggör att skapa eller bibehålla någon form av objektivitet gentemot studieobjektet.  

 

Det är svårt att utföra en absolut värderingsfri forskning i sådana fall, dock är forskarens roll en 

sökning efter sanningen där man kan avslöja varje mysterium, det okända och förklara det som 

sker7. Det vi nämnde ovan är en slags introduktion till vår förförståelse, vi tror nämligen att fria 

leken kan bidra väldigt mycket till barnens jag utveckling, det ger spontanitet vilket leder till 

kreativitet. Viktigast av allt ger leken en trygghet i sig själv, samtidigt som det produceras glädje 

och sorg under processens gång.  

 

Fria leken representerar frihet där människan fortfarande inte är ”plugget” i något system. Vår 

förförståelse är att dagens barn inte har möjlighet att bibehålla sin personliga identitet eftersom 

föräldrarna är tvungna att lämna dem på dagis. Dagisen måste sysselsätta de för att barngruppen 

är stor antal, vilket innebär att dagisen måste införa någon form av rutiner för att kunna handha 

med barnen. Detta medför att barn börja likna mer och mer en vuxen, de har sysselsättningar att 

uppfylla, ansvar väntar dem likaså som ger bekymmer men inte frihet. Kraven på barn utgör att 

fria leken åsidosätts och det blir alltmindre utrymme för att agera fritt som barn och leka där 

hon/han hittar självet och sätter sig i ett större sammanhang.  

 

 

 

 
 

                                                 
7 Solvang och Holme, 1991 
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2.4 Tillvägagångssätt  
 

När vi väl hade bestämt studiefenomenet dök frågan om hur vi närmar oss studieobjektet. Från 

början ville vi grunda vår studie endast utifrån observationer men efter en omvärdering bestämde 

vi att genomföra ytterligare fyra intervjuer med förskolepedagoger och fyra observationer vid 

olika förskolor i regionen Halland. Förskolepedagogerna används här som ett hjälpande verktyg 

vilket ger oss en bredare bild om fria lekens betydelse. Vi ville ha två förskolepedagoger som har 

jobbat inom barnomsorgen mer än 20 år och två förskolepedagoger som har jobbat i mindre än 10 

år. I samband med intervjuerna ville vi själva iaktta fria leken och bilda en egen uppfattning om 

hur fria leken manifestas, vilken påverkan den har och när är den mest påträffbar. Anledning till 

varför vi ville ha två erfarna förskolepedagogerna grundade sig av vår efterfrågan om att få en 

ännu bredare bild och kanske en historisk tillbakablick. 

Frågorna var dock desamma till alla fyra informanterna, kombinationen av informanterna hade 

som strävan att få en omfångsrik information om fria lekens betydelse.  

 

Observationerna tog plats då fria leken syntes bäst, nämligen då barnen befann sig både inomhus 

och utomhus men fick anvisning av pedagogerna att de kunde leka fritt. Vi bestämde att en av oss 

spelar som en dold observatör d v s inte informerar varken ordinarie personal och informanter om 

forskarens egentliga anledning att finnas där. Den andra medlemmen d v s den andra 

uppsatsförfattaren ägnade sig åt att göra samtalsintervjuerna med de utvalda informanterna.  

Vi genomförde fyra olika observationer där forskaren uppfattades både av personal och av barn 

som vanlig personal, d v s gick forskaren in på studiefältet som en dold observatör. Dold 

observatör innebär att forskaren ger sig ut på fältet med en förklädd identitet. D v s att forskaren 

inte avslöjar sin riktiga identitet utan yttrar sig vara någon annan. Detta kallas även för en dold 

undersökning där forskaren väljer ut sina informanter och observerar de i smyg utan att be om 

deras tillåtelse eller underrätta sina informanter att de medverkar i en undersökning8.  

 

Risken med en ”covert research” eller dold undersökning kan innebära att forskarens riktiga 

identitet avslöjas, därför är det viktigt för forskaren att ha i åtanke hur han/hon för en diskussion 

                                                 
8 Davies. 1999, s.51 
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som har för syfte att samla in data9.  

 

I strävan att forskaren inte avslöja sig, använder hon (forskaren) sig av fältanteckningar vilka hon 

skrev efter observationen tog plats. Forskaren gjorde en rekapitulation om det hon iakttog i 

samband med reflektioner vilket innebär att hon alltid relaterade observationerna i reflektion till 

vår frågeställnings syfte.  

 

Det fanns tillfällen där forskaren kunde skriva sina iakttagelser samtidigt som hon iakttog men 

vanligtvis blev forskaren tvungen att hitta en plats där hon skrev sina fältanteckningar ifred. Som 

stödhjälp till fältanteckningarna gjorde vi en guide där vi använder oss av fyra rubriker som 

omfattar hur fria leken kan påverka ett barn.  

 

De fyra rubrikerna utformades under hänsyn till studiets syfte vilka är;  

• Rollek 

• Symbollek 

• Socialsamspel  

• Trygghet 

 

Under dessa rubriker skrev forskaren sina anteckningar om iakttagelserna som utfördes. Det är 

oundvikligt för forskaren att inte stöta på hinder i mål att genomföra en undersökning, därför är 

det viktigt att försöka övervinna hindren som i detta fall innebar att gå runt hindren och inte 

krocka med den.  

 

En av riskerna som forskaren bör överväga innan han/hon börjar själva undersökningen är 

minimera riskerna att råka ut för är ”going native” vilket betyder enligt Davies (1999) att 

forskaren närmar sig väldigt nära studieobjektet och förlorar sin objektivism närmare sagt 

glömmer sin roll i forskningsområdet. För forskaren som hade ett pedagogiskt arbete att utföra 

och samtidigt observera, blev risken att going native lite komprometterade därför att pendling 

mellan dessa två roller upplevdes vara svår och riskerna var någorlunda större att påverka 

forskarens perception. För att kunna åtskilja dessa två roller utformade vi en plan där forskaren 

                                                 
9 Ibid, s.57 
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under observationstillfällena distanserade sig från informanterna och iakttog de utan att forskaren 

själv blev inblandad, detta minimerade risken att samtala och skapa nära kontakt med 

informanterna.  

 

Varje observationsobjekt observerades tre gånger som innehöll ca en och en halv timme. Detta 

innebär att forskaren observerade de fyra valda barngrupperna varav varje barngrupp 

observerades tre gånger. Vår efterfråga om att få information blev att vi måste successivt närma 

oss studieobjektet vid upprepade gånger. Sammanlagt blev det 12 genomförda observationer. Vi 

ville ta fasta barnens fria lek vid olika tidpunkter, vilket ledde till att informanterna observerades 

både inomhus och utomhus.  

Vi besökte fyra olika förskolor i regionen Halland. Vi valde att genomföra 

observationerna/intervjuarna på de arbetsplatserna som vi brukar vikariera. Detta blev också en 

av anledningen att inte notifiera någon om observationerna eftersom undersökningen grundar sig 

åt ett gott syfte, som därmed inte kränker något av barnen utan har som ambition att lyfta fram 

barnens lekfulla sida. När observatören/intervjuaren blev nöjda med datainsamlingen, började vi 

skriva och sammanställa materialet.  

 

2.5 Urval  
 

Valet av urval har sina rötter då vi anser att barndomen är vår fundamentala förutsättning som 

projiceras vidare i människans liv. Vi kopplade barndom med lek, leken blev en central begrepp i 

diskussion om barndomen. Antagelsen är att leken är en av den viktigaste delen i barnens helhet. 

Genom lek utvecklar barnet både motorik och självuppfattning, som också medför glädje, sorg 

och symboliserar självbekräftelse. Vår misstanke är dock studieobjektets hypotes. Då urvalet inte 

är helt slumpmässigt är urvalsmetoden inte ett sannolikhetsurval utan ett slags 

”bekvämlighetsurval”. Ett bekvämlighetsurval lämpar sig i detta sammanhang då avsikten inte är 

att göra generaliseringar10.  

Leken är präglad av ett s.k. system där reglerna bryts, ändras och ingenting är omöjlig. Tanken 

om obegränsad möjlighet, som gestaltas i lekens gång, blev en grundläggande faktor till vår 

                                                 
10 ibid 
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ämnesval. Vi valde att koncentrera oss till barn från 3-6 års ålder delvis för att begränsa oss och 

för att barnet vid 3 års ålder börjar berätta berättelser i mera dramatiserande tolkning om sin egen 

uppfattning om den uppfattade verkligheten.  

 

Vi ville se om leken fortfarande hade någon form av effekt hos dessa barn i motsvarande ålder. 

Antagelsen är att vid den här fasen har familjen och institutionen haft tid att påverka barnets 

någorlunda ”realistiska” kunskap om verkligheten de lever i. Informanterna som deltar i 

observationerna är barn som går på vanliga förskolor i regionen Halland medan informanterna till 

intervjuerna är en självselektion där vi anser att informanternas arbetserfarenhet täcker en period 

där synen om hur vi uppfostrar barn har genom tiden förändrats.  

 

2.6 Etik  
 

Beträffande de etiska aspekterna som en forskare bör respektera är att se till att 

undersökningsdeltagarna inte negativt påverkas av undersökningen, därför är det viktigt att 

forskarens roll och moraliska beteende är mer än etisk kunskap och kognitiva val. Det omfattar 

även forskarens persona, hennes känslighet och engagemang för moraliska frågor och handlingar. 

Det finns tre etiska aspekter av forskarrollen, för det första ska forskaren ha ett vetenskapligt 

ansvar så att forskningsprojektet frambringar kunskap som är värt att veta och som är 

kontrollerad och verifierad. För det andra intar forskaren olika roller i relation till sina 

undersökningspersoner, t ex exploatör, reformivrare, förkämpe och vän.  

 

Man kan diskutera de etiska problem som är kopplade till de olika rollerna, t ex om en forskare i 

förkämpes roll ska publicera information som kan sätta undersökningspersonerna i dålig dagsljus. 

För det tredje kan forskningens oberoende hotas både uppifrån och nerifrån, både från 

finansiärerna av ett projekt och av dem som deltar i projektet.  

Om man inte har något band till dessa grupper kan forskaren bortse från vissa upptäckter och 

göra en så fullständig och opartisk undersökning som möjligt11. En ytterligare aspekt som 

forskaren bör kunna erbjuda till sina informanter är den konfidentiella frågan. Konfidentiell - 

                                                 
11 Kvale, 1997 
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betyder att privata data som identifierar undersökningspersonerna inte kommer att redovisas. 

Detta kan ske bara om undersökningspersonerna godkänner att den informationen kan publiceras. 

Att skydda undersökningspersonernas privatliv genom att förändra namn och identifierande drag 

är viktigt för redovisningen av intervjuer.  

 

Att bevara det konfidentiella kan ibland skapa rättsliga problem, t ex om man som forskare har 

fått kännedom om misshandel, felbehandling, barnmisshandel, missbruk av droger osv. hos den 

intervjuade. Det finns fall där forskningsrapporter har innehållit information som lett till rättsliga 

åtgärder, och det finns fall där forskare hellre gått i fängelse än att avslöja information från 

undersökningspersonerna. Det finns en konflikt mellan det etiska kravet på det konfidentiella och 

principer för vetenskaplig forskning som t ex intersubjektiv kontroll och möjlighet för andra 

forskare att återskapa resultat12.  

 

Davies (1999) menar att forskaren har ansvar till sin undersökning och sina informanter, 

forskaren bör inte glömma de etiska aspekterna i sökande efter sanning. I vårt fall anser vi att 

barnen inte exploateras för ett negativt syfte och dessutom är undersökningarna utformade på så 

sätt att barnen inte påverkas på något sätt utan helt enkelt iakttas för ett gott syfte. Vi ska även ha 

i åtanke att inte betrakta de som ”avvikande” utan försöka bilda lärdom om hur de manifesterar 

sitt eget jag genom fria lekens gång.  

 

2.7 Operationalisering av teorierna  
 

När en teoretisk definition av ett centralt begrepp har blivit fastställd är nästa steg att utveckla 

operationella indikatorer på begreppet, dvs. att göra detaljerade beskrivningar av hur man genom 

empiriska observationer tänker tilldela analysenheternas värden på variablerna, d v s mäta 

fenomenet13.  

 

De operationaliseringar vi använder i våra undersökningar har stor betydelse för vilka resultat vi 

kommer fram till och vilken säkerhet resultatet har. Det skall inte vara ett stort avstånd mellan 

                                                 
12 ibid 
13 Esaiasson m fl, 2002 s 57 
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den teoretiska definitionen och dess operationella indikatorer14.  

Om variabeln i empirisk undersökning fria leken är mest avsevärt i barnens jag utveckling, då är 

det mest lämpligt att vi mäter eller sätter den mot de teoretiska definitioner som klargör och ger 

en socialpsykologisk värde i variabelns betydelse. Exempelvis om empirin indikerar att fria leken 

betraktas som positiv fenomen i barnets jag utveckling ställer vi variabeln mot Vygotskijs 

teoretiska definition om fria leken.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                 
14 ibid 
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3 Teori  

3.1 Introduktion  
 

Vårt teoriska perspektiv består av olika teorier som bemärker förståelsen kring fenomenet. 

Teorierna kan bidra till att skapa en djupare förförståelse kring fenomenet samt tillföra en bättre 

förklaring till vår ämnesval. Vi vill att med hjälp av teorierna skapa en betydligt bredare bild om 

dessa barns upplevelse där vi analyserar resultatet utifrån teoretiskt bakgrund.  

 

3.2 Spontanitet  
 

Winnicott lyfter fram de positiva krafterna hos barnen som gör de till en integrerade varelse. Han 

menar att varje enskild barn börjar i ett ointegrerat tillstånd vilket innebär att barnets själv är 

odefinierade och är beroende av modersomsorg.  

Detta är en utvecklingsprocess som varje barn genomgår under sina första år. Winnicot riktar sig 

mer åt personlighetens integrering vilket betyder att människans personlighets utveckling kan 

omfatta en rad emotionell utvecklingsstadium och Winnicot är intresserade att se hur den 

känslomässiga kan ha för påverkan i människans personlighet.  

Winnicot menar att barn under uppväxt och utveckling i omognadens tid behöver uppleva i 

begränsade tid att kunna bestämma själv om sin egen ”öde” eller rättare sagt har behov att vara 

någon gång under dagen uppleva ansvar och bestämma. Detta fungerar bäst när barnets eget 

förslag och inte något vi vuxna kommit på. Då barnets eget förslag genomförs oberoende om det 

är i lek form eller annat spontaniteten gestaltas och så småningom kommer barnen att kunna 

identifiera sig med oss och acceptera våra förståndiga påbud utan alltför allvarlig förlust av sin 

egen självkänsla och egna rättigheter.  

 

Vidare beskriver Winnicott hur barnet upplever separationen från modern, när barnet separeras 

från modern hamnar det i tillstånd av att inte vara sammansmält med modern (symbios) men att 

inte heller ha ett eget jag. Barnet hamnar ofta i en frustrerad situation mitt emellan. För att kunna 

lösa denna frustration använder barnet sig ofta av ett övergångsobjekt, en nalle, filt eller leksak av 
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något slag15.  

Begreppet övergångsfenomen eller övergångsobjekt är varken modern eller barnets eget jag utan 

något som barn kan projicera sina konflikter på och samtala med som någon annan men samtidigt 

barnet självt. Övergångsobjektet symboliserar en förening mellan moder och barn och detta kan 

lokaliseras i barnets lek objekt. Winnicott försökte lokalisera var leken finns och när den 

uppträder, han menar att övergångsfenomenet är bland de första lekar upplevelserna barnet själv 

upplever. Barnets lek kan ses som ett övergångsobjekt när separationen mellan barn och moder 

sker16.  

 

3.3 Kreativitet och Fantasi  
 

I sitt försök att spåra människans fantasi och kreativitet vänder sig Vygotskij till människans 

tidiga ålder d v s förskoleåldern (2,3-6 år), där han kunde lokalisera och definiera vad fantasi 

innebär. Grunden för barnets skapande finns redan i leken. I leken tolkar barnet sina upplevelser 

och ger dem liv. I leken tenderar barn att dramatisera och omvandla genom att framhäva det 

typiska. I leken berättar barn en historia, i form av överdrivenhet vilket i det ingår de estetiska 

och kulturella formerna. Lek och berättelse hör nära ihop, barnets reflekterande sida gestaltas 

genom lek17. Vygotskij menar att varje människa föds med förmågan att leka eller som han säger; 

alla människor är kreativa, även det lilla barnet. Kreativitet kallar han för fantasi och fantasin är 

lika verkligt som verkligheten, det finns ingen motsättning mellan fantasi och verklighet.  

 

Fantasi är inget primitivt eller metafysiskt utan är en kombinationsförmåga som hör ihop med 

verkligheten på olika sätt. Genom fantasin tolkas erfarenheter och känslor, medvetandet gör en 

förening av känslor med betydelse d v s tanken och känslan hör ihop. Fantasiprocessen är en 

tolkningsprocess med komplex av förvandlingar, särskiljanden, omgrupperingar, förtätningar, 

krympningar och överdrifter18. 

 

                                                 
15 Igra L. 1997 
 
16 Winnicott D. W  1981 
17 Vygotskij, 1995 
18 ibid 



 18 

Kreativitet definierar Vygotskij som en mänsklig aktivitet som skapar något nytt, oberoende av 

skapandet är ett ting i den yttre världen eller en konstruktion av intellekt eller känslan.  

 

Vygotskij urskiljer två typer av människans grundläggande beteende och handling, den ena kallar 

han för återskapande eller reproduktiv som förknippas med minnet. Det kännetecknar 

människans kapacitet att upprepa tidigare händelse, en reproduktion av tidigare intryck som 

återupplivas. Utöver människans förmåga att reproducera tidigare händelse/intryck, kan 

människans kreativa fantasi reproducera evenemang som han/hon inte fysiskt inte upplevt. Detta 

innebär att om människan varken har varit i någon form (exempelvis kommunistisk land, eller 

kommunikation med Aliens) av specifikt förgångna eller framtid ändå kan människan ha sin egen 

förställning, bild och uppfattning om dem.  

 

Vygtoskij (1995) menar att människans hjärna inte bara är ett organ som bevara och reproducerar 

våra tidigare erfarenheter, den är också ett organ som kombinerar. Det är människans kreativa 

sida som bearbetar och skapar nya situationer och nytt beteende av element ur dessa tidigare 

erfarenheter. Denna typ av kreativa aktivitet som har sin grund i hjärnans kombinatoriska 

förmåga kallas (inom psykologin) för föreställning eller fantasi. Fantasin är grunden för varje 

kreativ aktivitet inom kulturens alla områden och möjliggör det konstnärliga, vetenskapliga och 

tekniska skapandet. Rättare sagt allt som omringar oss som är skapad av den mänskliga handen, 

hela kulturens värld i motsats till naturens är en produkt av den mänskliga fantasin och mänskliga 

skapandet som finns i fantasin19.  

 

Vygotskij (1995) menar att redan i tidig ålder finner vi hos barnet kreativa processer som bäst 

kan iakttas i dess lekar. Flickan som leker med dockan och föreställer sig att hon är dess mor eller 

pojken som i leken förvandlas rövare, sjöman och soldat är en lek uppvisning av autentisk och 

kreativitet.  

 

Vygotskij (1995) menar att barnets lek fungerar mycket ofta som ett eko av vad det sett och hört 

från vuxna med en icke- exakt reproduktion av tidiga erfarenheter men fantasin kommer till liv. 

Barnets lek är inte en enkel minnesbild av det upplevda utan en kreativ bearbetning av upplevda 

                                                 
19 ibid 
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intryck, det är deras sätt att kombinera dem och därmed skapa ny verklighet som motsvara 

barnets egna behov och intresse. Barnet införlivar det yttre till sitt eget inre genom 

internalisering. De normer och värderingar som finns i samhället och kulturen blir till inre 

mentala processer hos individen.  

 

3.4 Leken  
 

Leken har en avgörande funktion för barnets utveckling. Piagets teoretiska beskrivning om lekens 

betydelse för barnets utveckling särskiljer sig inte mycket från Vygotskijs, men med vissa 

distinktioner Piaget ger en konkret beskrivning till vilken nytta leken kan vara för barn.  

Leken möjliggör för barnet att bearbeta all de intryck, problem, motsättningar osv som barnet 

möter. Genom att upprepa sina lekar och utvidga dem med fler och fler detaljer kan barnet 

generalisera och bilda ett tankemönster. Det stärker och berikar kunskapen och förståelsen om 

omvärlden vilket innebär att det är en avgörande faktor till barnets anpassning till omgivningen. 

Piaget väljer att kalla detta även som en form av assimilation (anpassning)20.  

 

Piagets beskriver leken också som en kompensationsaspekt för barnets maktlöshet, den är mest 

påträffbar i symbollekarna (roll lek). Barnet kan återskapa sin känslomässiga upplevelse och 

problem och därmed till en viss mån avhjälpa konfliktsituationerna. Barnet kan leka som en björn 

som kompensation för sin svaghet, eller kan leka med en låtsasvän som kompensation för att inte 

ha någon lekkamrat. Detta kan även betyda att barnet använder sin fantasivän för att uttrycka 

önskningar och rädsla21.  

 

Piagets karaktäriserar symbolleken som den mest betydelsefulla leken för barnets förståelse om 

verkligheten. Leken uppkommer ur en funktionslust, menar Piaget. Leken tillfredställer barnets 

behov, den utvecklar barnet motorisk och psykisk i den sammansmältande anpassningsfunktionen 

till jaget22.  

En annan karakteristik som Piaget intresserade sig av var användning av språket hos barn. Han 

                                                 
20 Jerlang E. Egeberg S. Halse J. Jonassen J A. Ringsted S. & Wedel- Brandt B. 2006 
21 ibid 
22 ibid 
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kallade språket för ett teckensystem och gav en beskrivning vad språket hade för mening i 

barnens värld. Språket utvecklas övervägande genom imitation av den sociala omvärldens 

teckensystem. Barnet använder språket delvis som en kommunikationsredskap för att möta sina 

behov, delvis som en guidande fenomen till de handlingar som barnet utför. Han kallar detta för 

ett egocentriskspråk. Termen är präglat av tanken att förskoleåldern strukturellt sett är 

egocentrisk därför kan språket också ses som egocentriskspråk23. Detta betyder att barnet talar ur 

sin synvinkel utan att ta hänsyn till lyssnarens synpunkter. I senare ålder menar Piage att det 

egocentriska språket försvinner och förvandlas till ett socialtspråk. Språket blir det inre språket 

och fungerar som ett kommunikativt språk d v s barn kan utveckla dialoger, diskussioner 

eventuellt små debatter24.  

 

3.5 Trygghet  
 

För att få vardagen att fungera i vår alltmer skenande värld behöver vi känna en form av trygghet 

och tillit, dels till oss själva, dels inför vår omvärld. Det är direkt bunden med skapandet av en 

tidig känsla av ontologisk trygghet, känslan av att det finns en kontinuitet och ordning i 

händelserna, inklusive sådana som inte befinner sig inom direkt synhåll för individen. Denna 

trygghet skapas eller byggs upp mycket tidigt i barndomen och den medför att människan klarar 

av kriser och riskfyllda situationer. I det sen moderna samhället har individen ett behov av att 

skapa tillit i en mer svåröverskådlig värld. Utgångspunkten för teorin bygger på att samhället blir 

så specialiserat att det är svårt för individen att ha kunskap om allt som rör henne. För att känna 

ontologisk trygghet måste individen ha ett förtroende för de moderna institutioner, som kallas för 

abstrakta system. De abstrakta systemen är svåra att överblicka eller begripa och påverkar den 

moderna människans vardagsliv25.  

 

Identitetsskapandet är beroende av samspelet med andra människor som påverkar vårt handlande 

och värderingar. Vissa av de främsta identitetskällorna innefattar kön, sexuell inriktning, 

nationalitet, etnicitet, samhällsklass. Dessa egenskaper används för att identifiera sig själv och 

                                                 
23 ibid 
24 ibid 
25 Giddens 1999 
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andra. Det finns två typer av identitet som Giddens (2003) tar upp. Dessa är social identitet och 

personlig identitet som är både skiljbara och förknippade med varandra. Social identitet handlar 

om de kännetecken som andra tillskriver en viss individ och anger vad den personen är t ex 

student, mamma, muslim. Samtidigt relaterar man individen till andra individer som uppvisar 

samma kännetecken. Som individ har man oftast en social identitet som omfattar mer än ett 

attribut, en person kan vara både student, mamma och medlem i någon förening. De flesta 

människor organiserar sina egna identiteter i flera dimensioner som drar åt olika håll samtidigt 

som man organiserar sina erfarenheter och sin mening med livet vid en primär identitet som är 

förhållandevis kontinuerligt över tid och rum.  

 

Sociala identiteter innefattar en kollektiv dimension där individen känner samhörighet med andra. 

Gemensamma identiteter som grundar sig på en uppsättning gemensamma mål, värderingar, 

erfarenheter kan utgöra en viktig bas för sociala rörelser. Den personliga identiteten skiljer sig 

ifrån den sociala identiteten genom att markera skillnader mellan individer. Det handlar om en 

utvecklingsprocess där vi formulerar en upplevelse av oss själva som en unik varelse som har 

unika relationer till omgivningen. Samspelet mellan individ och samhälle bidrar till att koppla 

ihop individens personliga och offentliga världar. Även om den kulturella och sociala 

omgivningen är viktig är det individens handlingsförmåga, frihet och valmöjligheter som är 

centrala när det gäller formandet av den personliga identiteten26.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
26 Giddens. 2003 
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4 Resultat  
 

I det här avsnittet kommer vi att sammanställa observationerna som vi har genomfört samt 

intervjuerna som vi utförde med de fyra förskolelärarna. Informanterna benämns som Malin, 

Lotta, Agneta och Marie. Observationerna har indelats i olika teman med anledning till att 

underlätta för läsaren.  

 

4.1 Observation  
 

4.2 Rollek och återskapning  
 
Jag började observera barnen efter klockan 10.00 då samlingen blev över. Dessa barn som jag 

valde observera är från 3 till 6 år gamla, i barngruppen är 18 i antal barn men det är fåtal gånger 

som alla barnen är på förskolan samtidigt. Observationen började då fria leken kom igång. 

Barnen delade sig i sina grupper och började leka, varje grupp bestod av båda könen.  

Under mina observationer som är varierande från dag till dag har jag uppfattat att varje lek, även 

när den är fri, alltså då barnen själva väljer hur leken skall ta sin plats, har sin struktur och regel.  

 

Jag närmade mig lite diskret till informanterna och började lyssna hur dem leker och vad som 

sades till varandra. Innan fria leken började barnen bestämde själva vilken lek och med vem de 

skulle leka därefter började leka. Under lekens tillträde samtalade de med varandra och upplyste 

varandra om lekens regler. Leken förde samhörighet med varandra och utvecklade förståelse om 

varandras styrkor och svaga sidor. Detta kunde jag uppfatta genom att de lyssnade på varandras 

åsikter, vissa gånger höll med varandra och andra gånger sade de emot men ändå lekte barnen 

tillsammans.  

Denna sort lek där barnen börjar imitera vuxna eller helt enkelt demonstrerade sin 

verklighetsuppfattning möjliggjorde för barnen att återuppleva det vardagliga livet som omkretsar 

dem. Leken ”mamma pappa och barn” är en av de vanligaste lekarna som finns bland 

informanterna, det är en lek som dagligen tar plats.  

När barnen lekte mamma, pappa och barn upptäckte jag att kön inte spelade roll en pojke kunde 
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var mamma eller en flicka kunde vara pappa. Reglerna vid denna sort lek var underförstådda d v 

s att alla barnen hängde med utan att behöva upplysa varandra om reglerna. Leken gestaltades 

ofta inomhus där vissa lekande redskap inkluderades, vilka var ett hjälpande medel att genomföra 

leken. När rollfördelning gjordes återskapade barnen deras verklighet som de har hemma. Vid 

flera tillfällen iakttog jag att mamman var ledaren i leken, mamman gav instruktioner om vad 

som skulle göras. Exempelviss sa mamman till pappan att handla mat eller gå ut med hunden etc. 

Detta kunde jag tolka som en lugnande lek som alla deltagande sjönk ner i sin roll, där fanns inga 

protester eller konfrontationer utan leken gestaltades magnifikt som en teaterpjäs.  

 

Deltagarna som deltog vid denna lek gjorde alla de dagliga sysslorna som individerna i en 

”normal, traditionell” familj gör. Pappa åkte till arbetet, sa hej då till familjen medan mamma 

gick och lämnade barnet på dagis eller så fanns det andra scenariot där barnet var så pass liten där 

mamma blev kvar hemma. Scenariot när mamman lämnar barnet på dagis upprepade sig vid flera 

tillfällen under lekens gång, barnet låtsades var ledsen och mamman skyndade sig till arbetet. 

Konversationen emellan mamma och barn gestaltas ofta i form av att mamma hade bråttom och 

barnet blev kvarlämnad.  

 

Vidare, medan leken pågick kom mamman och sa till pappan nu kan vi åka hem vilket det var 

förundrade att de skapade en hel värld och ändå levde i sin nutid. Det påverkade inte negativt att 

mamman sade högt att pappan kunde återvända hem och barnet också gick hem själv. Scenariot 

där mamman eller pappan går att hämta barnet blev aldrig påträffbar i mina observationer utan 

när alla deltagarna förstod att det var dags att återvända hemma de gjorde det. Vid alla tillfällen 

där barnen lekte mamma, pappa och barn kunde jag se att föräldrarna hämtar barnet från dagis. 

Ingen av deltagarna sa någonting om det, inte ens barnet själv men fortsatte leka genom att 

återuppleva deras verklighet.  

 

4.3 Kreativitet  
 

När barnen befann sig ute lekte de oftast i sandlådan eller sprang omkring. Där hade barnen 

möjlighet att umgås med alla barnen från olika avdelningar.  

Vissa barn lekte i sandlådan, vissa lekte genom att jaga varandra, vissa tyckte om att leka på 



 24 

vattenpölar och det gav glädje men också emellanåt sorg. De barnen som lekte på sandlådan 

byggde allt möjligt, de grävde, skapade städer som innehöll allt från djur till bilar. Det fanns en 

bladning av olika slags samhällen de diskriminerade inte. Genom att bygga, gräva, jaga och 

hoppa på vattenpölar barnen upptäckte sina styrkor och svagheter.  

 

Utevistelsen gav möjligheten att expandera deras fantasi värld, fria leken medförde att 

rollövertagning eller dagens mål kunde visualiseras i form av samspel. Inom förskolans gård 

kände de sig trygga och vuxna som befann sig i närheten symboliserade bara för att finna 

tillhands. Leken jaga varandra vanligtvis omfattade pojkar jagar flickor och vice versa. I leken 

förekom en väldigt stor mängd av springande, jag kunde se att de inte var bundna i tid eller rum.  

 

Det spelade inte roll att det var halt, blöt eller att man helt enkelt blev trött att springa, barnen 

sprang och det dåliga vädret hindrade de inte om att leka. Trots deras medvetande om vädret 

barnen genomförde leken till maximum, detta hindrade de inte att upprätthålla sina mål. Där blev 

jag medveten om att deras vilja att leka är så stark att även när det regnar hindrar inte deras 

förmåga att fantisera vidare, detta påvisade hur pass högt värdesatte barnen sin fantasi.  

Vidare upptäckte jag att barnen kunde snabbt ändra sig och börja leka med något annat. Skiftning 

mellan lekarna skedde ofta, de gav bekräftelse till sin egen begär d v s det fanns barn som höll på 

att bygga men kanske kände sig på att springa började leka jaga.  

 

Vattenpölarna var en hit bland barnen om det fanns någonstans vattenpölar barnen sprang dit. 

Hoppade om och om igen på samma vattenpöl även att dem var rätt påklädda med regnkläder de 

var inte helt täckta. Vattnet gick igenom stövlarna eller regnkläderna men barnen brydde sig inte 

de levde i nuet. En annan iakttagelse som jag gjorde under mina observationer är då när ett av 

barnen av någon anledning blir ledsen och kanske gråter högt och det är som en verklighets 

alarm. Alla barnen kommer springande mot gråtande barnet för att se vad som har händ. Det är 

nästan som en väckarklocka, bara när ett barn är riktigt ledsen då reagerar barnen och bryter sin 

lek d v s lämnar sin fantasivärld. Efter det tas reda på vad som har hänt återvänder barnen till sin 

lek och fortsätter att leka. Det är tydligt att det finns inga gränser eller att deras lek inte är 

tidsbunden utan är spontan och utformas efter deras egen tankevärld.  

 



 25 

4.4 Fantasi  
 

I min tredje fas av observationerna koncentrerade jag på barnens spontana sida. I mina tankar 

tänkte jag att barnen i allmänt är ganska spontana och mina informanter som inte var medvetna 

om observatören bland de lekarna fortsatte som vanligt. Vid denna del ville jag fånga deras 

spontanitet i fria lekens gång, och med dessa tankar i mitt sinne det fångade mitt öga något. En 

grupp barn hade bestämd att leka polis och tjuvar, poliserna hade fångat tre tjuvar som satt i 

fängelse.  

Den hela leken är en imaginär miljö, fängelset är en bänk som finns ute på gården, bredvid 

bänken finns ett träd vilka båda är placerade jämte till trottoaren.  

I den leken ingick från början bara 5 antal barn i olika åldrar men efter ett tag det blev mer barn 

som deltog i leken. Barnen bestämde vilka som skulle vara poliser och vilka skulle vara tjuvar, 

det var blandade kön. Polisen sprang efter tjuvarna som mycket de orkade de fångade de flesta, 

när det blev för få att fånga kom de tillbaka till fångarna och frågade de om de var ledsna över det 

de hade gjort. Alla tjuvarna sa ”jo vi är jätte ledsna och förlåt att vi tjuvade”, och poliserna 

släppte tjuvarna.  

 

De ändrade spelreglerna när det passade dem och leken eskalerade till helt en annan nivå det 

förvandlades till en lek där varje barnen jagar varandra ingen vet vem tjuv eller polis är längre. 

Alla barnen springer runt omkring rullar ner från den lilla kullen, lägger sig på marken, och 

skrattar en bra stund även att det är kallt och regnar lite. Sedan förvandlas leken till att flickorna 

skall jaga pojkarna osv. Jag märkte att barnen var väldigt spontana och kreativa, de skapade en 

imaginär värld så verkligt att även vi vuxna kunde se detta om vi inte var så fastbundna vid 

verkligheten som omkretsar oss.  

 

4.5 Kommunikation/samspel 
 

Kommunikationen mellan barn emellan sker på en annan nivå, det liknar vuxnes språk men de 

skapar också sina egna meningar. Kommunikationen emellan barnen omfattar kroppsspråk och 

verbalspråk, gränserna syns inte när barnen pratar med varandra de använder allting till deras 

förfoga för att uttrycka sig. Deras leksaker pratar också, de interpreterar till varandra vad 
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leksakerna säger och finner inget konstigt med det. Under mina observationer upptäckte jag att 

flickorna hade större förmåga att använda verbalspråk än pojkarna. När pojkarna ville säga något 

eller beskriva något använde hela kroppen och gjorde gester för att förmedla fram sitt budskap. 

Informanterna som jag observerade pratade med varandra om det som skedde i nuet, inte en enda 

gång hörde jag någon diskussion om framtiden om vad som ska ske utan gårdagens händelse och 

nuet var aktuellt att prata om.  

 

Vissa tillfällen kunde ett barn börja med att prata om sin familj, exempelvis hur pappan har åkt 

iväg på sitt jobb och han befann sig utomlands. Då kunde ett annat barn associera med det och 

började berätta när hennes/hans pappa åkte iväg också. Det betonades hur länge pappan var borta 

och var pappan hade åkt, sedan kunde ett annat barn lägga till att hur skrämd hon var då när hon 

inte hittade sin mamma och pappa.  

Informanterna berättade om händelsen med sådan inlevelse att alla barnen i den gruppen lyssnade 

noga vad hon berättade. Hon talade om för barnen att hon lekte med sin syster på sitt rum och när 

de kom ut från rummet då mamma och pappa var inte där, de letade över hela huset men hittade 

dem inte så till slut ringde barnen till mormor och begärde hjälp. Föräldrarna hade vari på altanen 

och dörren till altanen hade varit stängd och de hade inte hört barnen kalla efter dem.  

 

Berättaren gör en lättnad andning och avslutar berättelsen att hon var så rädd. Barnen började då 

att prata om rädsla och vad de är mest rädda för, vissa pratade om spöken om hur rädda de är, en 

annan sa att han var rädd när det åskar etc. Sedan kunde barnen fortsätta prata om deras rädslor i 

allmänhet men samtidigt lekte och fullföljde det dem började med från början. En viktig 

iakttagelse som är värt att poängtera här är hur barnen letade efter sina pedagoger när det blev tal 

om rädslor och deras föräldrar. På något sätt ville de inte uppleva en liknande scenario som ovan.  

 

Barnen pratade mycket om sina känslor, märkte jag de gav bekräftelse till sina känslor d v s om 

det var något som berörde barnen de pratade med varandra i samspel med leken. Under lekens 

gång kunde de prata om hur de kände när de fick beröm eller negativ kritik och lyssnaren kunde 

ge en bekräftelse som att han/hon förstår. Jag hörde de mest underligaste teman att diskutera 

bland barnen, de pratade om det mest omöjliga och fann inget konstigt med det. Det var 

förundrande att höra hur de hanterar döden, deras diskussion kring döden var helt enkelt 
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accepterande fenomen, många barn associerade dödelse med sorgset och begravningar ingick i 

dödelse diskussionen.  

 

Jag uppfattade som att barnen trots allt inte hade förstått hela dödskonceptet men diskussionen 

emellan barnen pågick som att de har fullständig förståelse om vad döden handlar om. Jag hörde 

att vissa barn upplevde döden som en försvinnande aspekt, ett av barnen sa att då man är död är 

man borta, ett annat barn betraktade döden som en resa till himlen etc. Trots deras smala ålder 

fanns det rationalitet i deras diskussioner, många gånger hörde jag barnen säga till varandra att 

det inte låter vettigt samtidigt som de pratade prata med sina dockor/leksaker, konstigt nog att 

prata med dockorna var väldigt vettigt utifrån barnens perspektiv  

 

4.6 Självförtroende/trygghet  
 

Det är väldigt viktigt att barnen upplever trygghet på förskolan. Förskolan måste, till en viss mån, 

motsvara barnens primära behov.  

 

På förskolan såg jag att barnen betraktade allting som lek så länge det var deras val att välja hur 

de ville leka. Vissa barn betraktade skriva, rita och måla som lek, genom det kunde barnet lyfta 

fram det inre jaget. Emellanåt samlades en grupp barn och började skriva eller rita, samtidigt som 

de skrev/rita pratade barnen med varandra om det dem ritade/skrev. I deras ritning ingick oftast 

självbilden, mamma, pappa och andra artefakter som ingick i deras värld. Ritningarna är nästan 

kryptiska för vuxna om barnet inte talar om vad hon/han har ritat. Exempelvis ett streck 

föreställde mamman eller självet vilket det är omöjligt för en vuxen att veta vad symbolerna de 

väljer har för betydelse. Under mina observationer kunde jag se att varje gång barnen 

färdigställde sin ritning visade den för sina pedagoger och talade om vad ritningen föreställer.  

 

Under tiden de ritade eller skrev framkom en bild där barnen upplevde glädje detta kunde jag se 

eftersom barnen skrattade, sjöng och pratade. Att måla var ingen hit bland barnen. Det hände inte 

ofta att barnen ville måla, men så hände en dag att ett barn begärde att få måla, med vattenfärger. 

Barnet ställde sig framför målartavlan och började måla. Det hade regnat i flera dagar utan 

avbrott, och barnen försökte hitta nya vägar att underhålla sig själv. I sin teckning målade barnet 
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ett mörkt rött hus som hade två fönster och skorsten på taket. Barnet själv befann sig utanför 

ensam, barnet målade regnet i blåa prickar och solen som ett skymt från molnen. Gräset hade sin 

naturliga gröna färg, men i målningen fanns det sträckor av mörkbrun färg. Huset hade ingen dörr 

bara två fönster och när barnet blev tillfrågade av sin pedagog var teckningen föreställde, barnet 

svarade ett hus och regn. I barnets fantasi kunde ett hus vara utan en dörr och regnet var blå.  

 

Vem vet vad ritningen föreställer men det var viktigt att pedagogerna bekräftade och gav beröm 

för att barnen, trots allt, är bräckliga och positiv kritik är viktigt. Flickans målning öppnade 

dörren till ett annat barn att också måla. Den andras målning innehöll lite gladare färger det 

liknade mer en sommartid. Barnet hade målat himlen fullt med molnen i vit färg alltså färglös, 

små hus som kunde knappt ses, gräsmattan med några blommor och sig själv ryggen vänd mot 

molnen och alla husen. Barnet som målade sig själv, hade målat sig så liten med huvudet nerböjd 

i en blommig klänning. Efter att hon blev färdig tittade på den andras målning och sedan sade; 

”titta jag också målade som dig”.  

 

4.7 Intervjuarna  

4.9 Den fria lekens underverk  
 

När informanterna fick frågan om fria lekens betydelse associerade all fyra informanterna, 

underligt nog, fria leken med sin egen barndom. Informanterna hade en gemensam syn på fria 

lekens betydelse, de ansåg att fria leken är en fundamental faktor i barnens jagutveckling. När det 

gällde förskolan, tyckte informanterna att tid för fria leken har blivit alltmer mindre och detta 

upplevdes som en negativ aspekt för barnens jagutveckling. Informanternas uppfattning om fria 

lekens betydelse för barnen varierade. Malin och Marie delade uppfattningen om fria lekens 

betydelse, med inte så många ord beskrev de att fria leken måste vara begränsande d v s fria leken 

måste övervakas av vuxna eftersom det kan lätt eskalera till något negativt. Även att de inte 

nekade fria lekens positiva påverkan på barnets jagutveckling, karakteriserade den fria leken som 

en frigörande aspekt för barnet, men det skall vara en kontrollerande dos. Malins beskrivning av 

fria lekens betydelse liknar mer en version där människan frigör sig från de förträngda känslorna 

och tankarna.  
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”…. I all de åren som jag har jobbat som förskolelärare har jag aldrig sett mer lyckligare barn 

än då barnen fick göra som de ville, men det kan vara farligt också eftersom barn har inte sunt 

förnuft och leken är så verklig för dem och kan lätt överstiga gränser.  

Att frigöra sig från aggressiva känslor kan manifestas till att det blir slagsmål emellan barn och 

därför fria leken måste övervakas och till en viss del kanske även styras av vuxna……”  

 

Informanten Malin poängterar också att genom fria leken lär sig barnen mycket mer om 

verkligheten än någon annan styrd lek som förskolan eller någon annan plats kan erbjuda. Marie 

tycker ungefär likadant fastän hon anser att förskolan måste införa mer tid för fria leken eftersom 

barnen mår bäst då, när fria leken är igång barnen har tillsägelse och det ger självbekräftelse när 

barnen får bestämma om hur dem ska organisera sin lek. Marie, Agneta och Lotta delar 

gemensam synpunkt angående fria leken, de menar att fria leken är lika viktig för barnen som för 

oss våra liv. Agneta tycker att barnen inte har möjlighet att säga ifrån vuxna eftersom de styr 

deras liv, och vuxna hade för lite respekt för barnens lekstund. När barnen får möjligheten att 

skapa en imaginär värld där de kan göra vad de själva tycker är tillåtet bidrar mest för 

jagutvecklingen. Agneta förklarar detta genom att lyfta fram det vackra som finns då när barnen 

skapar sin verklighet.  

 

”…..det är viktigt för oss vuxna att förstå att barnens lek är en reflektion om hur de uppfattar sin 

verklighet, leken är en plats där barnen tar in sina roller och låter sitt inre tala, för att kunna 

göra det måste barnen känna sig trygga i sina roller och detta åstadkommer barnen bäst när dem 

får bestämma själv hur dem vill leka, det tillfredställer behoven som inre jaget kräver därför fria 

leken är så pass viktig eftersom det erbjuder fria händer….”  

 

Vidare informanterna berättar att fria leken i jämförelse till styrd lek erbjuder dörrar till nya 

världar som bara barnen kan pendla mellan verklighet och imaginär men båda lika viktiga. 

Barnen är intresserade att kunna belöna sin nyfikenhet, genom forskning och nyfikna natur får de 

kunskap om sin egen tillvaro i världen, menar informanterna. Fria leken har hela innehållet därför 

tycker informanterna att det inte borde finnas störande moment som skapar avbrytningar i deras 

lek. Lotta anser att fria leken tillåter barnen själva bestämma hur mycket information de vill ta an 



 30 

och selekterar informationen.  

På det viset upplever inte barnen tvång eller press att om att lära och det ger självförtroende och 

trygghet.  

 

Vidare informanterna poängterar vikten att skapa tid och rum för barnen att uttrycka sig då när 

det inte ställs krav för att de senaste tiderna vuxna vill gärna dokumentära varje barns liv både 

hem och förskolan och detta är en störande faktor eftersom barnen känner behovet/kraven att 

ständig framföra prestation. Då försöker barnen likna oss mer d v s de försöker bete vuxen vilket 

bedövar barnens unikhet och individualitet detta orsakar vilsenhet i vuxenlivet eftersom kreativa 

sidan förträngs genom att lära ut dem likna oss mer.  

 

Informanterna tycker att barnen blir tillsagda när de ska äta, dricka, leka, sova och vissa gånger 

när de ska besöka toaletten de upplever passivitet och börjar leva in i den bubblan men fria leken 

återkopplar deras unikhet vilket ger åter liv och förståelse om sin plats i omgivningen.  

 

 
 

4.10 Social kompetens  
 

I sina berättelser informanterna pratar mycket om socialt samspel, de anser att socialt samspel 

kommer hand i hand med fria leken. En viktig del av barnets påbörjade liv är att vara social 

kompetent och genom fria leken barn lär sig att vara sociala och respektera varandras differenser. 

Det finns tillfällen där barn inte kommer överens med varandra och det är en del av processen att 

stöta på hinder och lära konsten att hantera sina differenser. Fria leken erbjuder möjlighet för 

barnen att träda in i varandras verklighet och anpassa sig efter varandras behov. Informanterna 

menar at det är mycket barnen inte rättar sig efter, barn har konflikter och det finna sådana barn 

som inte kommunicerar verbalt utan använder kroppens styrka d v s barn kan slå varandra. 

Informanternas uppfattning om detta var att barn blir påverkade av alla håll och därför är det 

svårt att skapa en autentisk lek där bara barnens egen fantasi eller sitt inre gestaltas. Malin menar 

att fria leken är en lek där barnet själv får välja om att skapa sin skenbara värld och det är viktig 
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att barnet har möjligheten att vårda sin skenbara värld på det viset fri viljan uppträder. 

Informanterna menar att socialt samspel inte är at alltid komma överens med andra i sin 

omgivning utan det handlar om empati om andres fria vilja och se sig själv i sammanhanget. Fria 

leken har egenskapen att tillåta barnen att se varandras sitt eget inre Detta åstadkoms genom att 

möjliggöra för barnet att ha kontinuerlig verkan.  

 

”…..Fria leken måste ha kontinuitet det måste vara en del av barnets vardagliga liv där hon/han 

kan återuppta sin ofullbordade imaginära värld, fria leken är en process som inte har några 

universella normer utan skapas, återskapas och omskapas passat till barnets specifika behov. Det 

är särskild viktigt att ge bekräftelse till barnens förmåga att leka och respektera det. Detta 

uppfattar barn som att vuxna accepterar och har förståelse för deras värld vilket frambringar 

stolt känslan som i sin tur producerar självförtroende….”  

 

Med inte så många ord omfattar Lotta en beskrivning om vad kan fria leka ha för mening i 

barnets jag. Hon menar att barnet inte skall ständigt styras utan tillåta de skapa i sin egen takt 

uppfattning om sig själv. Informanterna är ganska eniga i sina åsikter gällande fria lekens 

betydelse, trots deras ovetskap om varandra de ger ganska liknande svar. Slutligen informanterna 

ser fria leken som en positiv aspekt i barnet jag utveckling, vare sig leken leder till sorg eller 

lycka det erbjuder barnet möjligheter att skapa och omskapa sina känslor.  
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5 Analys 

5.1 Inledning 
 

Vid detta moment kopplar vi teorierna med resultat delen i försök att besvara vår frågeställning. 

Analysen innehåller en tolkning av vad fria leken kan ha för betydelse för barnens jagutveckling 

och med hjälp av teorierna tolkar vi vad fria leken erbjuder. Vi kommer inte att omdefiniera 

begrepp utan vi använder begreppen som en redskap för att tolka fenomenet bättre.  

 

5.2 Rolleken  
 

Förbindelsen mellan modern och barnet liknar en förbindelse där båda parternas tillgivenhet för 

varandra är ovillkorlig. De första åren som barnet tillbringar med sin egen mor förstärker 

kontakten vilket resulterar (under normala situationer) att relationen frambringar tillit och 

trygghet. Trots att relationen är viktig och betydelsefull för barnets jagutveckling, blir 

separationen mellan barn och mor dessvärre ett måste. Separationen är en process som både mor 

och barn måste gå igenom, det är en övergång till en annan fas. Barnet kan uppleva en viss 

aggression eftersom han/hon inte kan fullständigt förstå varför separationen måste ta plats. Det är 

en frustrerande situation för barnet men möjligheten att få bearbeta dessa känslor underlättar för 

barnet att skapa djupare förståelse om upplevelsen.  

 

De flesta av barnen som vi har observerat har lämnats över till förskolorna av sina mödrar. Det är 

en bitterljuv situation d v s barnen och mödrarna egentligen inte vill separeras från varandra men 

dessvärre är ett måste, det är en daglig rutin. Separationskänslorna återupplevs gång på gång 

därför anser vi att leken mamma, pappa och barn symboliserar Winnicots definition om 

övergångsobjektet. En av barnets första lek upplevelser är med sitt övergångsobjekt.  Leken 

mamma, pappa och barn i de flesta fall började strax efter barnen blev utlämnade på förskolan. 

Detta refererar till barnens försök att skapa förståelse om situationen och använder leken som ett 

övergångsobjekt. Övergångsobjektet hjälper barnet komma i underfund med separationen, 

övergångsobjektet är inte enbart en filt, nalle, docka osv utan kan vara vad som helst så länge den 

uppfyller och bemöter barnets inre behov..  
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Övergångsobjektet symboliserar en förening mellan moder och barn och detta kan lokaliseras i 

barnets lek objekt27. Leken mamma, pappa och barn fokuseras på flera olika teman men det 

börjar alltid med teman när mamman lämnar barnet på dagis/förskola. Den centrala tema i 

barnens lek (leken mamma, pappa och barn) kretsar runt familjens separation. De projicerade sina 

inre känslor på leken, i leken barnen såg till att familjens separation och förening inkluderades. 

Denna sorts lek kallas för en roll lek där barnen övertar andras roller och agerar utifrån hur de 

själva uppfattar dessa roller. Roll leken är bland de vanliga lekarna hos barnen men om barnen får 

bestämma är det oftast leken mamma, pappa och barn som dominerar. Upprepning av 

återskapning av samma roll lek symboliserar att barnen har fortfarande inte fullständigt förstått 

varför de måste separeras från modern. Det är en form av daglig meditation som barnen måste 

uppleva.  

Leken också symboliserar en form av anklagning, mamma framstår som familjens ledare och i 

barnens förställning skuldläggs hon för separationen. Eftersom barnen framställer mamman som 

familjens ledare anser vi att barnen uppfattar mamman som beslutfattaren, i leken mamman 

framstår som den initierade och organiserade personen i familjen. Leken tolkar vi att mena att 

barnen upplever att det är mamman som har fattat beslutet om att deras överlämning på 

förskolan. Det är ingen slump att modern framstår som ledaren i roll leken, barnen upplever svek 

av sina mödrar. Barnens lek lyfter fram de inre känslorna, som liknar en besviken känsla. 

Barnens föreställning om att framställa modern som skyldig konkretiserar deras inre känslor i 

syfte till att skapa djupare förståelse. Barnens beroendeenhet av moderomsorg medför att de 

känner svikelse av modern därför föreställer också leken modern som den skyldige.  

 

Barnen också återskapar känslan av övergivenhet, det synliggörs genom att inte hämta barnet från 

förskolan det är ett tecken att situationen har framkallat övergiven känsla och utifrån barnens 

synvinkel känslan visualiseras genom att barnet inte hämtas från förskolan. Det är också en 

längtan barnen upplever efter sina föräldrar vilket medför att barnen inte kan få grepp om när 

hon/han blir upphämtad och tolkar detta som att barnet går hem själv. 

 

Winnicott beskriver hur barnets utvecklingsprocess sker om barnet får tillfälle att på sin egen takt 

                                                 
27 Winnicott 1981 
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avhjälpa sina konfliktsituationer. Barnets inre känslor manifestas bäst när barnet får bestämma 

vilken lek han/hon vill leka. Därför är det viktigt att barnet inte upplever något tvång eller 

styrning från vuxna när barnet leker. Roll leken erbjuder känsla av ansvar en form av att kunna 

bestämma själv, vilket innebär att lekens resultat gör att de upplever sig själva som vuxna. Här 

använder barnen leken som övergångsfenomen som möjliggör för de att frigöra sig från de 

frustrerande känslor och spontant bearbeta och bekräfta sina känslor.  

 

5.3 Fantasi och Kreativitet  
 

Hur föds kreativiteten? Vygotskij säger att varje människa föds med egenskapen fantasi vilket är 

källan till kreativitet. Kreativitet anses vara något nytt och unik som är ganska svårt att spåra eller 

se i dagens samhälle.  

Trots allt kreativiteten låg närmare oss än vi trodde, är källan till kreativitet fantasin och fantasin 

har sina rötter i människans spontanitet. Pedagogerna som deltog i undersökning tolkade fria 

leken som en dörr till barnens kreativa sida, fria leken tolkades som en känsla om att vara fri och 

inte uppleva bindning i någon form av tid och rum.  

 

Barnens aktiva liv syns bäst när barnen är ute och leker. Utevistelsen erbjuder större möjligheter 

och för barnen det dåliga vädret är inte något hinder. Barnen som lekte i sandlådan byggde stora 

städer, skapade oceaner, placerade bilar i parkeringar och djuren i ladan liknade en 

sammanhållning där barnen förstod varandras idéer. Från början började barnen gradvis bygga en 

bro, sedan en byggnad men under byggnadens tid idén blev större och barnen skapade ett 

samhälle. Vygotskij menar att fantasin är grunden för varje kreativ aktivitet inom alla kulturens 

områden och möjliggör det konstnärliga, vetenskapliga och tekniska skapandet. D v s allt som 

omringar oss och som är skapad av den mänskliga handen hela kulturens värld i motsats till 

naturens är en produkt av den mänskliga fantasin och mänskliga skapandet som finns i fantasin.  

 

Barnens beteende eller handling kopplas till Vygotskij definition om reproduktion, han menar 

reproduktion är inte enbart tidigare intryck eller vad som har skett i förgångna utan också är en 

föreställning om något som människan själv inte har upplevt. Barnens tidigare intryck och 

föreställning om existerande saker som de själv inte har sett skapade ett samhälle, deras spontana 
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sida möjliggjorde att lägga till saker och ting tills de blev nöjda med skapandet. Detta tolkar 

Vygotsij som människans kombinatoriska förmåga som också kallas för fantasi.  

Här kombinerar barnen tidigare intryck med föreställningar och gör en reproduktion av att skapa 

något ”nytt” och eget.  

 

När det gäller reproduktionen av något som barnen manifesterar i sina lekar Vygotskij tolkar 

barnens lek även som en eko funktion av vad det sett och hört från vuxna med en icke- exakt 

reproduktion av tidiga erfarenheter men fantasin kommer till liv. Enligt Vygotskijs tolkning barn 

tenderar att kombinera sin egen föreställning med det som de har hört från vuxna. För barnet 

denna kombination fullföljer det ett behov och ett eget intresse. Leken i sandlådan förenar barnen 

vilka har möjligheten att uppleva samhörighet samtidigt som barnen utvecklar sin fantasi. Leken 

(leken i sandlådan) frambringar barnen i en föreningsenhet där de känner sig trygga att visa sina 

differenta fantasier samtidigt som de socialiserades med varandra.  

Vygotskij interpreterade leken också som en historia, i leken berättar barnen en historia eller en 

berättelse. Leken i sandlådan framstår här som en förståelse av varandras berättelse, vilket 

belyser samförstånd för varandras fantasier och bekräftelse till varandra.  

 

Barnens samhälle i sandlådan föreställer en berättelse om hur barnen uppfattar världen. Deras 

samhälle ansågs vara väldigt realistisk d v s det motsvarade den verklighetens bild som även vi 

vuxna kan betrakta.  

En av poängerna som pedagogerna pratade om, var att vara social kompetent vilket är lika viktigt 

i barnvärlden som i vuxenvärlden, att bekräfta varandra (barnen emellan) pedagogerna ansåg vara 

en av mest viktigaste redskapen som barnen behöver för att utveckla en positiv självbild. Leken 

och fantasin i leken möjliggör för barnen att komma i kontakt med varandras inre känslor. Det är 

ett essentiellt hjälpmedel för barn att identifiera sig med andra barn, vilket är en nyckelfaktor till 

bidragandet av social kompetens. 

5.4 Symbol leken 
 

Barnens lek polis och tjuvar gav upphov till att fler och fler barn engagerade sig till leken och 

alltfler ville bli poliser. Piaget definierar symbol lekarna som en kompensering av något barn 

upplever ha brist av. Det syftar till barnens känsla om maktlöshet och svaghet och symbol leken 
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kompenserar för den maktlösa känslan eftersom i symbol leken barnet skapar symboler som 

fyller den svaga och maktlösa känslan. Exempelviss om barnet väljer att vara ett lejon det syftar 

till barnets svaghet det är en känsla om maktlöshet, lejonet symboliserar styrka och genom att 

vara lejon barnet kompenserar sin svaga känsla.28. I detta fall leken symboliserar barnens behov 

av att uppleva skydd eller uppmuntran. Leken också manifesterar vad barnen får och inte får 

göra. Tjuvarna i leken är metaforiska, det representerar barnen själva och deras konflikter d v s 

försöka förstå varför de inte får göra vissa saker. Detta kunde vi se hos deltagarna att leken polis 

och tjuvar symboliserade den maktlösheten barnen upplever, leken talade en historia om hur 

barnen upplevde att vuxna bestämmer över deras liv. Poliserna föreställde vuxna folket som 

ständigt övervakar barnen och påpekar när de begår misstag och tjuvarna föreställde barnen som 

möjligtvis kan ha uppleva sig som fångar.  

 

Vi åter igen vänder oss till Vygotskijs teori där han förklarar att barnen berättar en historia under 

lekens gång därför får vi inte glömma att barnens lek berättar en historia som dessutom är ganska 

kryptiska, de visar en värld hur dem uppfattar det. Därför budskapen inte är solklar utan en vuxen 

måste lära barnens verklighet och kunna knäcka koderna för att få det avsiktliga budskapet som 

sänds från barnens sida.  

 

Leken ses som en oavsiktlig spontan lek men vi får inte glömma att varje lek har sin egen 

struktur, regel och mål. Piaget säger att symbol leken eller leken överhuvudtaget uppfyller en 

funktionslust vilket tillfredställer barnets egoistiska behov både på en motorisk och psykisk nivå. 

Det är också en form att barnet skall anpassa sig och förena sin lust med sitt eget jag.  

Ett bra exempel på detta är hur barnen använder vattenpölarna att tillfredställa sin egen lust. 

Upprepning att hoppa på vattenpölarna liknar nästan som en test för att undersöka om lusten eller 

begäret är kvar efter hoppandet.  

Upprepningar av lekarna Piaget menar att det är vanligt bland barnen, det ger möjligheten att 

införa fler detaljer i leken och sedan bilda en helhetsbild och generalisera. Det också ett sätt att 

förstå sig på hur jaget tänker, barnet också strävar efter om hur ens egen tanke process fungerar 

därför är upprepningar av samma lek essentiell i barnets vardag.  

 

                                                 
28 Jerlang E. Egeberg S. Halse J. Jonassen J A. Ringsted S. & Wedel- Brandt B. 2006 
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5.5 Kommunikation  
 

Förmågan att kunna säga exakt vad man känner och tänker är en strid som även vuxna försöker 

bekämpa. När det gäller förskolebarn kan språket vara lite problematisk att förstå eftersom 

ordförråden är ganska så begränsade. Trots oddsen lärde vi att barnen gjorde sig förstådda. Det 

var uppenbart att barnens dialog med varandra utgick ifrån andra villkor, men diskussions teman 

liknade vuxens teman. Barnens diskussion om rädsla associerades med försvinnandet av 

föräldrarna, det var så de identifiera riktig rädsla. Lite paradoxalt men ändå rimligt i 

sammanhanget hur rädslan också förknippas med döden.  

Piaget definierar språket för förskoleåldern som ett teckensystem som är präglad av egocentrisk, 

vilket innebär att barn pratar av egoistiska skäl och inte tar hänsyn till lyssnarens medverkan.  

 

 

Språket också används som en guidande fenomen till en större förståelse om barnets egna 

handlingar och beteende. Exemplet på hur barnen diskuterar om rädslan är en blandning av 

egocentrisk och socialt språk vilket betyder att barnen kan föra en diskussion med sina 

medmänniskor. I detta fall barnen använder språket som en guidande fenomen för att förstå sig på 

sin egen rädsla av den anledning kan det också tolkas som ett egocentriskspråk. Konversationen 

däremot liknade mer Piagets definition på socialtspråk, barnen lyssnade på varandras historier 

och pratade med varandra. Om ett egocentriskt språk byggs rent av egoistiska skäl då kan vi påstå 

att informanterna (barnen) har hittat en mittemellan tillvägagångssätt om att uppfylla sina 

egocentriska behov genom att använda sig av båda språksrikningarna.  

5.6 Trygghet  
 
 

Människans primära behov är att känna sig trygg och frisk de andra behoven blir en sekundär sak. 

När vi tänker om barn generellt sätt tänker vi de som små, försvarslösa och sårbara, då dyker 

frågan upp om hur barnen tänker om sig själva. Hur kan barnen skapa trygghet när de inte riktigt 

vet, vad är det som hotar tryggheten?  

För att få vardagen att fungera i vår alltmer skenande värld behöver vi känna en form av trygghet 
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och tillit, dels till oss själva, dels inför vår omvärld29. Giddens beskriver den ontologiska 

tryggheten som ett element med innehöll av kontinuitets - och ordnings ingredienser.  

 

Barnens vardagsliv måste innehålla mycket lek, säger pedagogerna. Deras imaginära värld måste 

ha kontinuitet och vara tillgänglig för barnen. Genom kontinuitet uppnås trygghet där det finns en 

ordning barnen kan räkna med. Leken stimulerar barnens förmåga att vilja leka mer d v s att ha 

en fortsättning. För att känna ontologisk trygghet måste individen ha ett förtroende för de 

moderna institutioner, som kallas för abstrakta system30.  

 

I detta fall barnen måste ha förtroende för både pedagogerna och föräldrar om att fria leken är 

tillåten och tillgänglig för barnet tillbehaga. Källan till en stabil identitet börjar redan i tidig ålder, 

lekarna är ett sätt barnen upplever trygghet, där skapar de sin imaginära värld som erkänner deras 

specifika behov. Därför pedagogerna också poängterar betydelsen av fria lekens kontinuitet. Den 

ontologiska tryggheten är ett steg närmare mot identitetsskapandet, tryggheten möjliggör för 

barnen att visa de unika egenskaper de bär inom sig. Den ger möjligheten att visa vad de känner 

inom sig och kunna identifiera känslan hos andra medmänniskor.  

 

Ett bra exempel är flickan som målade sig själv helt ensam och hennes hem har ingen dörr, det är 

hennes sätt att tala om för oss vuxna att hon känner sig ensam och övergiven. Dock, barnet inte sa 

att hon kände sig övergiven och ensam, teckning möjliggjorde både för vuxna och barn att se 

hennes sorg. Inte efter hon blev klar med målning som det andra barnet också begärde att få 

kunna måla.  

 

Giddens kännetecknade sociala identiteten som andra tillskriver en viss individ och anger vad den 

personen är, med andra ord de titlar som en individ bär, t ex student, mamma, kristen etc. I detta 

fall flickans målning utgick från en personlig identitet vilket markerar skillnaderna mellan 

individerna d v s det kännetecknar individens unikhet. Antagandet är att flickan upplevde 

ontologisk trygghet och därför vågade visa sin personliga identitet som omfattade att flickans jag 

var inneslutet av övergivenhetskänslan. Den andre flickans målning klart tydligt visar att hon 

                                                 
29 Giddens. 2003 
30 ibid 
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upplever liknande känslor och identifierar med första flickans målning. Tolkning av detta är att 

genom den personliga identiteten, flickorna karakteriserade sina sociala identiteter vilket också 

innebär likheter mellan individer som upplever samhörighet.  

 

Onekligen målningarna förde samhörighet mellan dessa två flickorna liksom ritningen bland de 

andra barnen. Giddens sa; ontologiska tryggheten skapas eller byggs upp mycket tidigt i 

barndomen och möjligheten är stor att den medför att människan klarar av kriser och riskfyllda 

situationer. I det sen moderna samhället har individen ett behov av att skapa tillit i en mer 

svåröverskådlig värld31. Om fria leken prioriteras både på hem och förskolor och om fria leken 

erbjuder ontologisk trygghet, kan förutsättning då också vara att framtida stabila identiteter 

kommer att finnas. 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                 
31 Giddens 1999 
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6 Sammanfattning  
 
Det övergripande syftet med denna uppsats har varit att se vilken betydelse fria leken kan han i 

barnets jagutveckling. För att belysa detta har vi använt oss av kvalitativa observationer och fyra 

intervjuer där vi utgått från olika teman med frågeställningar som är nära knutna till arbetets 

frågeställning. Det empiriska materialet visar att fria leken betyder enormt mycket för barnets 

jagutveckling därför är det viktigt att det finns utrymme för fria leken.  

 

I analysdelen började vi tryggt och gradvis närma oss frågeställningens syfte där vi ville betona 

att fria leken först och främst erbjuder trygghet. Just därför har vi valt att ha den som en 

avslutande del för analysdelen för att förstärka poängen med arbetets ändamål. Vi har använd oss 

av en kronologisk ordning där vi med hjälp av Winnicotts begrepp vi spårar lekens uppkomst hos 

barnet.  

 

Winnicott (1981) ansåg att övergångsfenomenet symboliserar en av barnets första lek upplevelse. 

Vilket medförde att deltagarnas lek mamma, pappa och barn tolkades som ett övergångsobjekt, 

vilket var en manifestation av olösta konflikter som barnen upplevde med sina föräldrar. 

Övergångsfenomenet kan också ses som en form av tröst uppfyller en terapeutisk medverkan där 

barnen försöker förstå separationen med modern. Genom att ge barnen fria händer om hur de ska 

leka ges möjligheten att barnen er bekräftelse till sin inre känsla.  

 

Vidare använde vi oss av Vygotskijs (1995) begrepp för att kunna framhäva individens unikhet 

och se var den har sina rötter. Vygotskij ägnade sig väldigt mycket åt att identifiera och lokalisera 

fantasin. I hans teorier fann vi att fantasin kunde lokaliseras i barnets lek speciellt när leken var 

fri och spontan. Winnicott och Vygotskij används i arbetet som två psykologiska teoretiker som 

framhäver barnens psykologiska aspekter.  

Sammanfattandeviss kan vi påstå att fantasin som ger upphov till kreativiteten som finns i 

barnens lek då barnen får möjligheten att återskapa tidigare intryck och föreställningar på egna 

villkor. Det erbjuder också ett socialt sampel och självbekräftelse vilka är två betydelsefulla 

faktorer i barnets jagutveckling. Piagets och Giddens omfattade de andra viktiga aspekterna i 

barnets jagutveckling. Med hjälp av Piagets teoretiska definitioner tolkade vi vad fria leken 

ytterliggare kan åstadkomma. Han beskrev symbol leken som en lek där barnet kompenserar för 
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sina svagheter eller saknaden av en lekkamrat. I varje lek talar barnet en historia menade Piaget 

därför är det viktigt att leken respekteras och noggrant följs av vuxna.  

 

Vidare använde vi Giddens för att ge uppsatsen en sociologisk vinkel och vi ville också testa om 

hans teoretiska definition kunde lämpas på små barn. De ovan nämnda teoretikerna förespråkade 

om att barnen upplever trygghet i sina upprepande lekar. Vilket innebar att barnens beteende 

mönster när det gällde lek hade trygghetsskäl. När det finns kontinuitet och ordning i vardagslivet 

den ontologiska tryggheten är möjlig för individen, detta kunde vi tolka att barnens upprepande 

lekar erbjöd trygghet som i sin tur också erbjuder en klarare vision om identitetsskapandet.  
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7 Reflektion 
 

Efter arbetens slutgiltiga ansats kommer vi underfund med att vi inte behövde intervjua 

informanter. Självklart fick vi pedagogernas uppfattning men i analysdelen kunde vi bara tillägga 

deras antydanden men inte analysera. Detta komprometterades också i arbetets gång eftersom vi 

ansåg då att pedagogernas uppfattning om fria leken är viktig och spelar en essentiell roll i 

uppsatsen syfte. Dessvärre detta såg vi efter vi började analysera eftersom pedagogernas 

berättelse bekräftade Giddens teoretiska perspektiv. Således vi ändå valde att ha deras synpunkter 

med i uppsatsen som betonas på ett fristående sätt om den fria lekens betydelse för barnets 

jagutveckling.  

Tillvägagångssättet att samla data har varit ett nöje vi koncentrerade oss på hur fria leken 

manifesterar sig och observationen gav mycket information om hur människan utvecklas. Vi 

också har medvetet undvikit Freuds teorier om barn eftersom vi inte ville förknippa barn med 

sexuella drifter. Detta gjorde vi för att vi inte begärde något medgivande om att undersöka dessa 

barn och i syfte till att inte kränka någon av deltagarna har vi valt bort Freud.  

Problematiken vi har stött på är teorierna eftersom den kurslitteraturen som har ingått i 

socialpsykologin inte kretsade sig runt barnens jagutveckling så vi vände oss till teoretiker som 

har skrivit om leken.  

 

Winnicott hade gjort en terapeutisk undersökning om leken vilket medförde att vi förstod att när 

dessa teoretiker pratar om lek de pratar om fri lek. Då dessa teorier skrevs för mer en två 

decennier orden leken syftade till frihet och spontanitet. Vygotskij, Piage och Winnicott talar om 

vikten att barnet inte upplever tvång eller press av vuxna om att leka eller göra något annat. I sina 

terapeutiska sektioner Winnicott använde sig av vägledning, han menar att man kan ge en vink 

om till barnen vad de kan leka med och utifrån det kan barnen på eget initiativ bygga vidare leken 

med olika teman32.  

 

Vi också ville göra lite mera kontroversiell uppsats där vi på ett indirekt perspektiv behandlar och 

analyserar fria lekens betydelse. Vi valde att lägga fram alla pusselbitarna (vilka är; roll le, 

symbol lek, kommunikation och trygghet) och läsaren får själv pussla ihop bitarna. Bengtsson 

                                                 
32 Winnicott W D. 1981 
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ansåg att delar utgör helheten33 vilket också markerade delarnas betydelse till helheten därför 

valde vi att presentera delarna och läsaren får göra en egen tolkning av helheten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
33 Bengtsson J. 1998 
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