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Vi har arbetat med detta självständiga arbete under vårterminen 2019 och är det sista vi genomför i vår 

tre och ett halvt år långa förskollärarutbildning. Utbildningen har utvecklat oss båda inför kommande 

yrke som förskollärare, men även som människor privat. Samtliga delar av detta självständiga arbete 

gjordes gemensamt förutom observationer, intervjuer och transkriberingen av dessa, eftersom vi bor på 

olika orter. Detta självständiga arbete tog en krokigare väg än vi tänkt oss från början, vilket har 

inneburit en del sena kvällar och en rejäl portion tålamod och envishet. Det har inneburit många och 

långa telefonsamtal oss emellan, framför allt i arbetet med teoriperspektiv, analys, resultat och 

diskussion. Det har ändå varit en givande och lärorik process vi tar med oss ut i livet.  

 
Vi vill rikta ett stort tack till stödet vi fått från nära och kära för deras stöd och support. Tack även till 

vår handledare Anneli Hansson. Vi vill slutligen tacka de förskolechefer, förskolor och förskollärare 

som varit villiga att delta i vår studie.  

 

 

 

Malin Schelin och Fredrik Stenberg 

Mittuniversitet Sundsvall, 2019  



 

 

1 

Abstrakt  
Syftet med denna studie var genom observationer med efterföljande intervjuer bidra med förståelse för, 

samt bilden kring förskollärares förhållningssätt under den fria leken. Studien är kvalitativ och 

genomfördes genom studerandet av sju legitimerade förskollärare på sex olika kommunala förskolor i 

mellersta Sverige. Resultatet visade hur förskollärarnas förhållningssätt under fri lek var beroende av 

olika faktorer som påverkade dem. Dessa faktorer var hur det berodde på barngruppen, situationer, 

händelser och barnens känslor. Relationen förskollärarna har till varje enskilt barn framstod som 

användbar och viktig eftersom de ansåg hur den gav en kännedom om barnens intressen och behov, 

vilket blev ett verktyg till hur de placerade sig och bemötte barnen.  

 

Nyckelord: fri lek, förhållningssätt, förskollärare, närvarande, relationer  
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Introduktion  

Inledning  

Vistelsen på en förskola inverkar på både barn och vuxna genom de möten som uppstår där. Vuxnas 

sätt att bemöta barnen sätter spår i barnen, därför anses blicken för barn och den egna lekfullheten 

bidragande till lekandets gåva. Dessa möten är något bidragande för utvecklandet av vuxnas 

medvetenhet kring lekens betydelse. Detta skrivs av Margareta Öhman, en legitimerad psykolog och 

familjeterapeut i hennes bok Värna barns lekstyrka (2019), hon är dock medveten om de olika val 

pedagoger ställs inför under barns lek. Hon skriver både om hur en pedagog har en viktig roll i barns 

lek genom att vara deltagande, uppmuntrande och bekräftande, vilket utvecklar barnens viktiga 

lekfärdigheter ytterligare. Hon skriver även om hur en pedagog inte bör ingripa för tidigt i barns lek, 

eftersom barnen själva bör få en möjlighet till att rätta till sina misstag som de gör ibland. Det är viktigt 

för barn att själva, på ett kreativt sätt få lösa problem, och förhandla fram lösningar på de eventuella 

problem som kan uppstå under lek (Öhman, 2011). Den svenska professorn i pedagogik Birgitta 

Knutsdotter Olofsson (2009) förklarar hur just lekens möjligheter kan vara bidragande för att nå de 

sociala och kreativa framstegen, nämligen genom att låta barnen leka mycket. Hon menar hur barns lek 

bland annat stärker barnens kommunikations- och reflektionsförmåga, samt berikar deras fantasi och 

språk, men framförallt ökar deras sociala kompetens. Alla dessa viktiga kunskaper kan ha betydelse för 

hur barnen lyckas med det som beskrivs ovan. För att alla barn ska ha en chans att utveckla dessa 

kvalitéer anser Knutsdotter Olofsson (2009) att de vuxna ska visa sig som potentiella förebilder. Med 

det menar hon hur vuxna måste kunna leka och använda sin fantasi, samt besitta en förmåga att 

inspirera och värna om barns lek, som därmed kan skapa goda möjligheter för barnen att utveckla lek. 

Utan ett vuxenstöd anser författaren att det kan uppstå svårigheter för en del barn att ta sig an leken, 

oavsett väl genomtänkta rum, en variation av leksaker och snälla vuxna.  

  

Det Knutsdotter Olofsson (2009) för fram gällande vuxnas roll i leken är jämförbart med Skolverkets 

(2016) riktlinjer angående detta, ge barnen tid och rum till egna planer, fantasi och kreativitet i lek men 

även värdet av ett uppmuntrande förhållningssätt och en aktiv närvaro. I förskolans läroplan Lpfö 98 

(Skolverket, 2016), står det att barnen på förskolan ska mötas av vuxna som engagerar sig i samspelet 

med barngruppen och det enskilda barnet. Det står även hur leken är viktig för barns utveckling och 

lärande, förskolans verksamhet ska kännetecknas av ett medvetet bruk av leken för främjandet av varje 

barns utveckling och lärande. Genomföra det läroplanen förmedlar är inte alltid oproblematiskt 

eftersom det finns olika faktorer vilka kan påverka vuxnas möjligheter inom förskolan. Knutsdotter 

Olofsson (2009) nämner exempelvis hur den verkliga bilden av förskollärares intresse att delta i barns 

lek är liten, då en del prioriterar att lägga mer tid på andra saker, och går därmed endast in och medlar 

eller tröstar barn om det behövs. Vissa förskollärares låga intresse för deltagande i barns lek, kopplat 

till läroplanens nämnda målsättning skulle kunna jämföras med Folkman och Svedins (2008) form av 

dilemma. De skriver om hur vissa pedagogers funderingar kretsar kring när de ska delta och inte. De 

menar hur vanligt det är med pedagoger som undrar vilket förhållningssätt som är det bästa och hur 

pedagoger ibland tvivlar kring de val de gör.  

  

Hösten 2016 var drygt 500 000 barn inskrivna på svenska förskolor, vilket utgör 84 % av landets 1–5-

åringar, enligt Skolverket (2018). Av alla de inskrivna är barnen i åldrarna fyra till fem år de högst 

deltagande, nämligen 95 % av dem. Enligt deras rapport har antalet inskrivna barn ökat den senaste 
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tioårsperioden i samtliga åldersgrupper. Rapporten visar också hur en tydlig majoritet av barn i 

förskoleålder i Sverige vistas på förskolor där verksamheten styrs av läroplanen. Med många barn inom 

förskolan där leken framställs som central och betydelsefull, där vuxnas engagemang till barnens lek är 

av stor vikt (Skolverket, 2016), betraktar vi det intressant att undersöka förskollärares handlingar och 

förhållningssätt under densamma. Det finns ett visst behov för en del pedagoger att skapa sig en 

tydligare bild av när de möjligtvis stör den fria leken eller när de berikar den (Folkman & Svedin, 2008), 

vilket är en ytterligare faktor till hur vi finner det angeläget och betydelsefullt att fördjupa oss i detta. 

Vidare grundar sig vårt intresse i egna erfarenheter kring frekvensen av pedagogers medverkan 

inomhus. Under de verksamhetsförlagda momenten har vi upplevt en annan form av delaktighet 

inomhus än den mer distanserade vi upplevt utomhus. Våra erfarenheter från förskolor visar en mer 

närvarande och aktiv roll av förskolläraren inomhus, därmed har vi valt att undersöka deras olika 

handlingar. Genom användandet av det verksamhetsteoretiska perspektivet vill vi få en uppfattning av 

vad deras handlingar motiveras och påverkas av. Med vår studie vill vi synliggöra förskollärares 

handlingar, få en inblick i hur de förhåller sig till den fria leken inomhus.  
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Bakgrund 

Tidigare forskning kring förskollärares form av närvarande, och förhållningssätt till den fria leken tas 

upp och förmedlas i denna del. För att underlätta för läsaren har vi delat in avsnittet i innehållsliga 

teman, vilka gör bakgrunden lättare att följa, förstå och begripa. Dessa teman är relationer mellan barn 

och pedagoger, omsorg för leken och dess egenvärde, samt pedagogers positioner under den fria leken.  

Relationer mellan barn och pedagoger  

I alla olika relationer framförallt de med barn är det egna tolkandet av den andre betydelsefullt, detta 

för att införskaffa sig den förståelse som krävs för att ge oss möjlighet att besvara andra på bästa sätt 

(Askland & Sataoen, 2014). Det finns dock en stor risk med det, nämligen att vi missförstår varandra 

men författarna menar hur en sådan risk är oundviklig. En högst bidragande faktor till det är hur vårt 

samspel med andra färgas av omedvetna och personliga vardagsteorier angående hur vi tror andra 

tänker och känner. I detta sammanhang handlar det om relationen mellan pedagog och barn, Askland 

och Sataoen (2014) poängterar hur det inte endast handlar om barnet i fråga, utan även om den som ser, 

observerar eller samverkar med barnet. Pedagogen påverkas inte enbart av den professionella 

kunskapen, utan även av den syn, värderingar och prioriteringar som är ett resultat av egna 

erfarenheter, upplevelser och utvecklingshändelser.  

 

Askland och Sataoen (2014) betonar hur pedagoger behöver kunna tolka beteenden hos de barn de 

möter, och den processen handlar som tidigare nämnt inte bara om barnen, utan även om sig själva. I 

samspelet med barn sker även ett samspel med pedagogen själv, den egna kunskapen om barn vilken 

är baserad på både teorikunskap men även erfarenheter. För att verkligen förstå hur omfattande detta 

är sammanfattar författarna det genom förklaringen kring hur den egna biografin påverkar dig som 

pedagog, din yrkespraktik och de barn du möter. Den egna biografin är omfattande och innebär även 

relationer till kollegor, arbetsgivare och föräldrar och de är samtliga faktorer som är bidragande och 

avgörande för vilka kvaliteter som framkommer i samspelet med barn.  

 

Hall-Kenyon och Rosborough (2017) har genomfört en observations- och intervjustudie i ett klassrum 

för barn i åldrarna fyra till fem år i USA. I studien har de fokuserat på och undersökt hur pedagogerna 

har gjort sig tillgängliga för barnen, men också hur de har inkluderat sig själva i deras aktiviteter eller i 

situationer de befunnit sig i. En av tre kategorier de används för att återge ett resultat av studien var 

Relationships with the children. Observationerna synliggjorde hur de medverkande pedagogerna på ett 

genuint sätt förmedlade deras uppskattning, angelägenhet och glädje till barnen. Hall-Kenyon och 

Rosborough (2017) fick detta bekräftat genom intervjuer, pedagogerna arbetade på detta sätt för att 

skapa starka, positiva och förtroendefulla relationer med barnen. Ett andra tillvägagångssätt för att 

bygga och stärka goda relationer gjordes genom att vara mer tillåtande under “den fria tiden”, vilken 

hänvisades till när det var möjligt, ge barnen full tillgänglighet till klassrummets urval av material. 

Pedagogernas klassrum beskrivs av Hall-Kenyon och Rosborough (2017) som varmt och glädjefyllt, där 

pedagogerna också lyckats skapa en hållbar balans mellan lyhördhet och en lämplig form av 

anpassningskrav för åstadkommandet av ett ömsesidigt förhållande. Ytterligare en strategi 

synliggjordes som är värd nämnas, vilket är den respekt som pedagogerna uppvisar gentemot barnen. 

Barnen fick alltid möjlighet till att uttrycka sina känslor, samtidigt som pedagogerna visade sitt stöd 

och försökte för på barnet ett omedvetet sätt, härleda dem vidare mot en lösning. Det var viktigt för 

dem att följa barnens upplevelser och känslor.  
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Omsorg för leken och dess egenvärde 

Leken för med sig en mängd positiva effekter på barns välbefinnande, den är glädje- och lustfylld 

oavsett om dess innehåll består av något läskigt och genom det gemensamma skrattet och leendet 

skapas ”må-bra-känslor” (Öhman, 2011). Det är också ett sätt för barnen att synliggöra sig själv, då 

observationer av barns lek kan återge en syn på deras uppfattningar och perspektiv av världen runt 

omkring dem. Eftersom barns lek bygger på deras erfarenheter, intressen och känslor. Ytterligare en 

positiv faktor inom lekens egenvärde är dess gynnsamma hälsoaspekter, eftersom denna aktivitet får 

barnen att använda kroppens rörlighet (Öhman, 2011). När barnen leker konstruerar de lekvärldar 

antingen på egen hand eller tillsammans med andra, dock förklarar författaren hur dessa lekvärldar 

kan vara lättstörda och sköra. Dessa lekvärldar kan av olika skäl och omständigheter avbrytas genom 

andra barn eller av lärarna.  

 

Knutsdotter Olofsson (2017) hänvisar till vuxnas ställningstagande till barn, barndom, lek och lekfullhet 

när det kommer till hur leken utvecklas i barngruppen. En deltagande, intresserad, lyhörd och tillåtande 

vuxen som därmed också kan skapa en trygg och glädjefull miljö för barnen att vistas i, gynnar lekens 

utvecklingsmöjligheter. En engagerad och deltagande pedagog i barns fria lek har sedan länge inte varit 

aktuellt enligt Knutsdotter Olofsson (2017). Det är inte förrän i nutid som detta har förändrats, vilket 

därför benämns som en revolution inom förskolemetodiken, eftersom den traditionellt endast setts som 

barnens angelägenhet. Influenser av detta tankesätt kan tänkas finnas kvar, med tanke på vad de 

observations- och intervjustudier genomförda av Devi, Fleer och Li (2016) och Selda (2015) påvisar, 

nämligen en mindre delaktighet i barns fria respektive fantasifulla lek.  

 

Vuxna vilka håller sig ifrån barns lek anser Øksnes och Sundsdal (2017) vara ohållbart och att man då 

fastnar i en beröringsångest. De menar också hur det resulterar i att man frånser en välkänd aspekt av 

barns lek, i den går det finna diverse perspektiv av vuxenvärlden. Med detta sagt argumenterar 

författarna hur vuxna istället borde se sig själva som lekberikare, och hur vuxna i den rollen måste visa 

respekt för barnens egna lekkulturer, vilka har liknelser med Öhmans (2011) benämning kring 

lekvärldar. Hur vuxna ska stå i förhållande till barns lek finns det inga restriktioner om, utan det är 

något som en pedagog behöver få insikter och kunskap i. Øksnes och Sundsdal (2017) benämner det 

med att det är en pedagog vilken har en finkänslighet inför leken, en kallad pedagogisk takt och den 

associeras med empati, intuition och blick. Det gäller att varje pedagog har en förmåga att vara lyhörda 

gentemot barnen och därmed visa omsorg för deras lek.  

Pedagogers positioner under den fria leken  

Pedagogens egen bedömning används ofta, vilket är något som bland annat Öhman (2019) 

uppmärksammar. Hon lyfter betydelsen av hur du som pedagog bör vara flexibel och den position vi 

väljer befinna oss i ska ha ett syfte och vad enligt den egna bedömningen anses vara mest lämpligt i den 

aktuella situationen. Det tydliggörs hur ett betraktande sätt på barnens lek inte alltid behöver anses som 

passivt eller negativt. Det kan nämligen vara att det sker ett överlämnande av mer initiativ och 

inflytande till barnen själva kring deras lek. Likadant är det med barn som inte leker, signalera hur du 

finns tillgänglig med eventuellt stöd, men avvakta och ge lite tid för barnet självt, det ger en möjlighet 

att komma på en lek eller aktivitet på egen hand. Det författaren vill påpeka är hur vi vuxna ofta har 

lite för bråttom med ett ingripande, även om det naturligtvis är bra ibland, uppstår även situationer där 

det bästa är att avvakta barnens initiativ. Det blir därmed upp till pedagogerna att avväga när de bör 

medverka eller inte, vilket kan vara svårt beroende på den egna förmågan att avläsa omgivningen och 
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vilken syn på och kunskap om medverkans för- och nackdelar. De avgöranden pedagogerna hela tiden 

ställs inför benämner Öhman (2019) som “det dubbla uppdraget”, och refererar till hur angeläget det är 

att pedagoger både värnar om barns egeninitierade lek, samtidigt hur leken ska användas likt ett 

verktyg för utveckling och lärande. 

 

Devi et al. (2016) genomförde en studie med syfte att få fatt i förskollärares syn på deras deltagande i 

barns fantasilek, samt hur ofta de inkluderade sig själva i detta. Studien resulterade i två signifikanta 

upptäckter, den första var hur förskollärarens deltagande var avsevärt liten, samt när de väl var 

deltagare i barnens lek skedde det på utsidan av leken. Betydelsen av att vara på utsidan av leken i detta 

sammanhang, förklarade Devi et al. (2016) i introduktionen till deras studie likt ett mått på 

förskollärares engagemang i barns fantasilek. Om deras engagemang bara är ytligt och inte i ett direkt 

djupgående samspel med barnen anses de vara utanför leken. Den andra upptäckten var hur 

förskollärarnas syn på medverkan var avgörande för hur de involverade sig i barns fantasilek. De roller 

förskollärarna tog på sig vilka Devi et al. (2016) också bedömde ligga inom begreppet att vara utanför 

leken, kunde vara ställa frågor, iaktta barnens lek, skildra leken genom att ge förslag och idéer till 

barnen, samt hjälpa dem att bygga upp lekvärldar genom att förse dem med diverse material. Vad de 

anser vara ett problem i att förskollärarna placerar sig på detta vis, är hur det bli svårt för dem att få en 

förståelse för vad barnen faktiskt leker, och vilken betydelse detta fenomen har för barnen om de inte 

interagerar med dem både på ett fysiskt och psykiskt plan. Detta resulterar i studien att barnens lek vid 

flera tillfällen avbryts av förskollärarna på ett icke hänsynsfullt sätt. Devi et al. (2016) menar är hur de 

istället borde försöka närma sig barnens lek likt en fullvärdig deltagare, det vill säga medverka på 

insidan av leken. 

 

Ytterligare studier gjorda av Løndal och Greve (2015) pekar på hur pedagoger vilka rör sig utanför barns 

lek och inte fullt deltar i den påverkar barnens lek negativt. I deras studie kan begreppet, att befinna sig 

på utsidan av leken likställas med deras benämning en övervakande roll. Den rollen gav en negativ 

inverkan på barnens lek, eftersom den hindrade och begränsade deras lek till fördel för uppsatta regler, 

vilka relateras till rådande säkerhetsaspekter, men också för pedagogernas önskan om kontroll. En 

initierande och inspirerande strategi eller en deltagande och interaktiv metod för medverkan var två av 

de tre kategorier som framkom i analysen av studien, vilka ansågs vara de positiva tillvägagångssätten 

för att närma sig och delta i barns egeninitierade lek. Inta en initierande och inspirerande roll har utifrån 

analysen av det insamlade materialet sammanfattats som en mindre aktiv medverkan i barnens lek. I 

denna roll stödjer och uppmärksammar pedagogen barnens lek, genom exempelvis uppmuntrande och 

stimulerande kommentarer när barnen önskar, för att deras lek ska kunna fortgå på egen hand. När en 

pedagog intar en deltagande och interaktiv roll betyder det hundra procent medverkan, här har hon 

eller han intagit en aktiv deltagande roll i barnens lek, likt Devi et al. (2016) begrepp att vara på insidan 

av leken. De två sista positionerna menar Løndal och Greve (2015) skapar goda möjligheter för barnens 

egna lekar, och ett berikat och förtroendefullt samspel mellan pedagoger och barn. De påpekar också 

nödvändigheten i att se till barnens säkerhet i deras lekar vilket är en del av den övervakande rollen, 

men menar även hur det inte får förbli i skuggan av den initierande, inspirerande, deltagande och 

interaktiva rollen.  

 

Ett tredje exempel på vad pedagogers placering utanför leken kan medföra ges i en studie av Singer, 

Nederend, Pennix, Tajik och Bloom (2014). De har observerat två- och treåringar under 30 minuter i 

taget under fri lek. Resultatet av dessa 30 minuter visade tydligt hur sällan det var deltagande 
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pedagoger, utan det var absolut vanligast med pedagoger vilka rörde sig in och ur barnens lek. De fick 

även ett resultat på konsekvensen av pedagoger vilka rörde sig in och ur leken, nämligen hur vid hela 

80% av de tillfällena lämnade barn sin lek och följde med pedagogen istället. Ett sådant rörelsemönster 

påverkade tydligt barns lek negativt, eftersom även barnen rörde sig runt mer i lokalerna vilket enligt 

Singer et al. (2014) störde de lekande barnen. De påpekar hur pedagogerna rörde sig på detta sätt i all 

välmening, och hur det mycket väl skapar en god atmosfär inom gruppen och goda relationer mellan 

barn och pedagog. Dock gav det en negativ effekt på leken i sig. Den slutsats Singer et al. (2014) kommer 

fram till är att de råder pedagoger sitta mer med barnen på golvet, vara tillgänglig. Författarna är 

medvetna om att det inte är lätt, men menar hur det kan vara gynnande för barnen om lärarna ser 

barnen likt en grupp istället för individer. I stället för att vandra runt och se till barnen enskilt, gäller 

det att fokusera på gruppen, inte bidra med ett rörelsemönster vilket påverkar negativt, våga lita på att 

barnen kommer till dig istället, när det behovet finns.  

 

Trawick-Smith och Dziurgot (2011) har genomfört en studie där de fokuserat på pedagoger i deras 

interaktioner med barn. Studien fokuserar inte på vilka sorts interaktioner som sker, utan om 

pedagogen har anpassat sig till den unika situationen barnen befinner sig i, hur pedagogen svarar på 

barnens lekbeteende. Den fundamentala frågan i studien var enligt dem själva hur mycket och i vilken 

form av stöd barnen behövde i just den aktuella situationen. De använde sig av två begrepp för att 

analysera pedagogernas interaktioner med barn. En good-fit interaction var en form av stöd vilket 

resulterade i att barnen fortsatte sin lek utan stöd mer självständigt under endast observation. En poor-

fit interaction var en form av stöd vilket gjorde att det behövdes mer stöd inom kort. Det var väsentligt 

att se unikt på varje situation, pedagogen bör inte utgå efter ett generellt beteende. Resultatet av de 

observerade interaktionerna visar hur betydelsefull pedagogens kännedom är om leken, vilket de enligt 

Trawick-Smith och Dziurgot (2011) skaffar sig bäst genom en placering närmare leken. Den närheten 

ger pedagogerna en kännedom vilken ger dem störst möjlighet att utveckla barnens lek färdigheter, 

samt tillfredsställa lekens eventuella behov. Ett resultat av detta blir enligt Trawick-Smith och Dziurgot 

(2011) hur det främjar leken men även barnens framtida förmåga till en mer självständig lek.  

 

Selda (2015) samtycker med Trawick-Smith och Dziurgot (2011) angående vikten av en placering nära 

leken, även hon nämner svårigheterna med att bemöta men även utveckla barnen och deras lekar på 

bästa möjliga sätt. Selda (2015) nämner på Vygotskij inspirerat vis hur pedagogens roll blir att skapa en 

zon i mellanrummet mellan en faktisk utvecklingsnivå och en möjlig utveckling, där läraren ska utmana 

barnens nuvarande kunskaper till att utvecklas vidare och bli rikare. För att detta ska fungera krävs en 

medverkan från pedagogens sida men även kunskaper och färdigheter om leken och dess värde så 

utveckling och lärande förbättras. Detta ses också betydelsefullt för en ökad kvalité på den fria leken.  

 

En faktor vilken kan anses väsentlig i hur pedagoger väljer att placera sig eller i vilken utsträckning de 

är delaktiga eller inte, är något Devi et al. (2016) samt Fleer (2015) fått fram genom sina studier. De 

nämner hur storleken på barngrupperna påverkar pedagoger, många situationer inträffar samtidigt 

vilket gör det svårare för pedagogerna att agera utefter hur de egentligen vill. Pedagogerna ska försöka 

fördela sin uppmärksamhet på hela barngruppen, skriver Singer et al. (2014).  

 

Sammanfattningsvis anses denna bakgrund relevant för vår studie eftersom den tydliggör de olika 

situationer en förskollärare ställs inför. Dessa situationer innehåller exempelvis barns känslor, viljor, 

behov och intressen, vilket förtydligar den komplexa vardagen på en förskola under fri lek. Bakgrunden 
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anses även relevant eftersom vi vill undersöka förskollärares förhållningssätt under den fria leken 

inomhus, samt vad som påverkar deras val av handlingar och vilka betydelser dessa får för 

förskolläraren och barnen.  
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Teoretiskt perspektiv 

I denna studie har vi valt att använda oss av verksamhetsteorin, utifrån Knutagårds (2003) beskrivning. 

Det bidragande till verksamhetsteorins genombrott när det begav sig, var hur forskare inte valde att se 

på de inre och yttre verkligheterna som två skilda delar eller två åtskilda enheter, utan istället koppla 

samman dessa. Det som just kopplar samman en människas inre process med den yttre omgivningen 

är den mänskliga verksamheten.  

 

Förskolan och dess verksamhet kan anses vara komplex. Knutagårds (2002) skriver om hur en bild av 

ett helt samhälle inte kan förstås genom att undersöka en individ i taget, avskilda från varandra. 

Detsamma gäller förskolan, eftersom den i helhet innebär något annat än individerna inom den, om de 

studeras enskilt var för sig. I och med att studien fokuserar på förskollärares individuella handlingar är 

det relevant att belysa den yttre sociala omgivning förskollärarna är verksamma inom. Med den formen 

av omgivning menas olika interaktioner mellan dem på förskolan, interaktioner vilka exempelvis 

innehåller känslor, situationer, lekar och individer. Det komplexa med en förskola förtydligas i syfte att 

klargöra hur en förskollärares enskilda handlingar inte kan förstås enskilt. Det anses relevant att 

benämna och öka förståelsen för den yttre omgivning förskollärare vistas i på en förskola, för ökad 

förståelse för deras handlingar.  

 
Gällande den ovannämnda yttre omgivningen, innehåller den omgivningen på en förskola flera olika 

relationer. Där sker exempelvis en relation mellan individ och kollektiv. Johansson och Pramling 

Samuelsson (2003) beskriver den relationen likt förskoleverksamhetens kärna och de förklarar den på 

följande sätt: “I varje samvaro konfronteras individers intressen, önskningar och behov med de 

intressen, behov och önskningar som är gruppens. I en förskoleverksamhet står lärare ständigt inför 

överväganden om hur man ska handla i förhållande till enskilda barns respektive gruppens intressen.” 

(s.19). De överväganden en lärare ställs inför kan innebära att gruppen kan få stå tillbaka för en individ 

ibland, eller tvärtom, individen får stå tillbaka för gruppen. De behov och utmaningar förskolläraren 

ställs inför kan variera och resulterar på olika sätt beroende på hur de uppfattas av förskolläraren själv 

(Johansson & Pramling Samuelsson, 2003). I denna studie kopplas den komplexa yttre omgivningen på 

en förskola ihop med pedagogens inre processer med hjälp av verksamhetsteorin. Individens inre 

process anses även den komplex eftersom Knutagårds (2002) nämner hur individer bär på personliga 

erfarenheter och känslor, samt hur individen utvecklas och förändras i samband med olika former av 

möten och samspel i sin omvärld.  
 

Det verksamhetsteoretiska perspektivet passar bra i denna studie eftersom vi studerar enskilda 

förskollärares handlingar i ett kollektivt verksamhetssammanhang, samt dessa individers motiv för 

handlingarna liksom synen på dem. Med förskollärarnas motiv fokuserar vi inte på vad de själva 

uttrycker vara ett motiv, utan fokus ligger på de motiv vilka blir möjliga att upptäcka genom förståelse 

kring det drivande och motiverande av förskollärarnas handlingar.  

 
Denna studie vill med hjälp av verksamhetsteorin försöka komma åt relationer mellan de inre och yttre 

faktorer vilka kan tänkas ha betydelse för handlingarna. Vilket bidrar till en större förståelse för 

pedagogernas handlingar i den komplexa vardagen vilken råder på en förskola. För att förtydliga den 

mångfald av yttre faktorer pedagogerna möts av på förskolan, förklarar Jensen (2013) hur leken i sig är 

bred och komplex och hur den innefattar flera, för leken, betydande faktorer. De faktorer han syftar på 

är att barn leker många olika typer av lekar vilka i sig har varierande teman, hur de som vistas på 

förskolan har olika relationer till varandra och det skiljer sig hur väl de känner och förstår varandra. I 

lek deltar många olika människor med ursprungligen olika identiteter men de förändras i samband med 

lek, beroende på vilken lek och med vilka.  

 
Verksamhetsteorin förklarar hur individers handlingar påverkas av olika faktorer likt känslor, 

erfarenheter och handlingens behov samt motiv (Knutagård, 2002). Enligt Knutagårds uttolkning lagras 
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människors erfarenheter, det sker omedvetet och/eller medvetet och de lagras mentalt av individen för 

sedan användas vid liknande situationer. Människans framtida handlingar påverkas därmed av 

erfarenheter. Angående känslor under en handling innefattar det både känslan under och efter själva 

handlingen. Efter handlingen utvärderar människan sig själv, vilket människan även kan göra med 

andras handlingar. Detta i sig påverkar egna självuppfattningen men även synen på andra. De känslor 

vilka uppstår kommer varken från enbart människa eller miljö, utan från dem båda. Slutligen nämndes 

motiven bakom en handling och dessa har fångat vårt intresse, eftersom ett motiv hör ihop med den 

efterföljande handlingen. Dessa motiv kan variera då det finns olika former av dem. För-att-motiv 

beskrivs vara mer framtidsinriktade och även målinriktade, de har ett tydligare bakomliggande syfte 

vilket får människans handlingar att kännas logiskt för vad som ska uppnås. Detta motiv anses till stor 

del styras av och gynna individen själv utan påverkan av andra. Därför-att-motiv kännetecknas av låg 

egen styrning, det är till större del andras erfarenheter som sätter i gång processen och för den framåt, 

vilket kan sänka motivationsfaktorn.  

 

Sammanfattningsvis är målet med detta arbete att bidra med förståelse för och en bild kring 

förskollärares handlingar i förskolans kontext och hur dessa kan tänkas relatera till både yttre faktorer 

och inre processer. Problemet är de individuella och enskilda faktorerna vilka påverkar hur den 

enskilda förskolläraren förhåller sig under fri lek. Vi försöker se bortom vad de gör och inriktar oss mer 

mot djupet, nämligen skapa en uppfattning angående varför förskollärarna utför de handlingar de gör.  
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Syfte 

Syftet med denna studie var att genom observationer och efterföljande intervjuer med förskollärare, 

undersöka deras förhållningssätt under barnens fria lek inomhus. De frågeställningar vilka står i fokus 

är:  

 

• Vad prioriterar förskollärarna under den fria leken, och vad är deras bakomliggande 

grundtanke? 

• Hur ser de på sin roll som förskollärare under den fria leken? 
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Metod  

Ansats 

I denna del kommer studiens metoder och tankar bakom dem beskrivas och motiveras. Det första steget 

handlar om vårt tillvägagångssätt att samla in det empiriska materialet, det vill säga vilken eller vilka 

datainsamlingsmetoder vi använt. Fortsättningsvis kommer urvalsprocessen och studiens 

genomförande redovisas, samt valda strategier för hur det insamlade materialet har hanterats och 

analyserats. I och med betydelsen av att studien genomförts på ett forskningsetiskt sätt, har vi i denna 

metod del presenterat hur vi tagit ställning till och agerat för att fullfölja de ställda kraven angående 

detta. Avslutningsvis kommer en metoddiskussion där vi intar en kritisk ställning till våra valda 

metoder, samt ett resonemang kring studiens tillförlitlighet och trovärdighet.  

Datainsamlingsmetod 

Vi har genomfört en kvalitativ fältstudie där vi använt oss av både observationer och intervjuer, då vi i 

vår studie ville få syn på både förskollärares förhållningssätt och deras motiv bakom dem, samt deras 

perspektiv kring den egna rollen som förskollärare i den fria leken inomhus. Vårt beslut att använda 

två olika metoder baseras på det som nyligen nämndes, samt studiens frågeställningar vilka skapats i 

anknytning till detta. Genom att kombinera dessa två metoder skapades en möjlighet till att både se och 

höra vad informanternas prioriteringar, motiv och perspektiv är, kopplat till den fria leken. Att just se 

och höra menar Ahrne och Svensson (2011) är samhällsvetenskapens främsta byggstenar då det 

kommer till insamling av data, vilket ytterligare stärker och stödjer våra valda metoder. 

  

Vårt val att använda flera metoder inspirerades också av den etnografiska strävan om att finna 

informanternas inifrånperspektiv, då vår önskan var att genom semistrukturerade intervjuer få fatt på 

informanternas erfarenheter, uppfattningar och tankar för att kunna förstå dem (Löfdahl, Hjalmarsson 

& Franzén, 2014). I vårt fall handlade det om att förstå deras förhållningssätt, men också få vetskap om 

deras syn angående deras roll under den fria leken, vilket i ett senare skede skulle bidra till vårt resultat. 

Semistrukturerade intervjuer passade vår studie bäst då våra informanter fick både gemensamma 

frågor (Se bilaga 3) vilka var bestämda på förhand, men också observationsrelaterade frågor vilka var 

kopplade till specifika händelser vi hade uppfattat under informanternas respektive observationer. 

Dessa olika former av frågor sattes sedan ihop till en intervjuguide. Då vi hade en önskan om att detta 

skulle te sig mer likt ett samtal och inte en formell intervju, kändes denna intervjuform mest passande 

på grund av dess flexibla och tillåtna karaktär. Bryman (2016) beskriver nämligen denna form som 

öppen och anpassningsbar, vilket innebär att vi kunde ställa frågorna i den ordning som passade 

respektive intervju, samt att vi kunde ställa följdfrågor. Informanterna gavs också tid till att utveckla 

sina svar om det ansågs behövas från vår sida eller om de själva önskade det (Denscombe, 2018). 

  

Vi valde att genomföra en icke-deltagande observation, då vår intention var att endast iaktta och föra 

fältanteckningar på förskollärarnas handlingar under den fria leken inomhus (Bryman, 2016). Lalander 

(2011) gillar inte helt den idén om att endast observera utan att vara delaktig, han menar hur en för 

passiv roll kan upplevas vara obekvämt och negativt för de individer som följs. Eftersom vi endast 

skulle uppmärksamma förskollärare, ansåg vi trots det att en icke-deltagande roll var mest aktuell för 

vår studie. Dels för att vi skulle ha efterföljande intervjuer vilket därmed gjorde att vi utan deltagande 

och samtal med förskollärarna under observationen, ändå fick möjlighet att se djupare och få syn på 
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deras motiv bakom deras ageranden. Ett andra argument till varför vi valde att bortse från det negativa, 

var att om vi hade gjort en studie kring barnen hade en deltagande metod varit mer aktuell för att 

komma så nära ett barnperspektiv som möjligt. 

Urval  

Då vårt intresse låg i både förskollärares förhållningssätt under den fria leken inomhus, samt synen på 

densamma, föll det sig naturligt att det var den yrkesgruppen och förskolan vi var intresserade av. Vi 

valde kommunala förskolor i vårt närområde, vilket resulterade i att våra undersökningar genomfördes 

i tre olika kommuner i mellersta Sverige, eftersom det var vårt geografiska utgångsläge. Detta urval 

klassificeras som ett så kallat bekvämlighetsurval (Denscombe, 2018, Bryman, 2011), då vi valt utefter 

vad som passade oss bäst tidsmässigt och praktiskt. Det hade också varit tryggt, bekvämt och lättsamt 

att tillfråga förskolor där vi sedan tidigare redan är kända genom exempelvis den verksamhetsförlagda 

utbildningen. Ett sådant alternativ övergav vi ganska snabbt då det kan påverka koncentrationen, 

eftersom det kan skapa svårigheter i huruvida man kan koncentrera sig på det man är där för att göra 

och inte. Löfdahl et al. (2014) menar att barnens kännedom om oss och den uppmärksamhet de tidigare 

givits, kan göra att de kontinuerligt söker vår uppmärksamhet under observationens gång, vilket 

därmed kan göra det svårt att fokusera på det som ska göras. Vi valde därför att tillfråga andra förskolor 

istället där vi inte är kända.  

 

Processen kring att välja ut informanter kan utföras på olika sätt (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2011). 

Antingen via någon ansvarig som har tillgång till personallistor i syfte att genom dessa kunna göra 

slumpartade urval av den personal de har att tillgå, eller fråga den ansvarige om hjälp. Det sistnämnda 

kan dock föra med sig både positiva och negativa konsekvenser. Det positiva är att den ansvarige kan 

bistå med nödvändig och relevant information och kunskap om de individer som arbetar på det aktuella 

stället, kopplat till det specifika området. Det negativa ligger i att den ansvarige ges en möjlighet till att 

välja ut de mest representativa informanterna för att värna om verksamhetens goda hänseende 

(Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2011). Vi valde i vårt urval att utgå ifrån de positiva effekterna och 

beslutade därmed att tillfråga den rådande förskolechefen på respektive förskola om hjälp att välja ut, 

och tillfråga de verksamma förskollärarna om de hade en vilja att medverka. Den eventuella förfining 

och påverkan detta tillvägagångssätt kunde orsaka var vi beredda att offra. Dels för att förhoppningsvis 

underlätta för oss själva genom att slippa lägga tid på att gå igenom listor och sedan ta kontakt med de 

personer vi väljer, samt ett hopp om att förskolechefen ändå försöker se till studiens nytta, istället för 

att försöka undanröja verkligheten såsom den skulle kunnat se ut. Vidare när alla förskolechefer hade 

meddelat oss om antalet intresserade förskollärare, och när vi dessutom hade fått ett medgivande från 

dem, hamnade antalet deltagare i studien på sju stycken förskollärare.  

 

I urvalsprocessen är det också nödvändigt att förutom välja informanter, läge och verksamhet att se till 

tid och kontext (Bryman, 2011). Med tid menas hur observationerna ska utföras vid olika tidpunkter 

och veckodagar. Detta för att undvika återkommande statiska beteenden eller händelser kopplat till 

specifika personer under slutledningsprocessen. I vårt fall hade vi en förhoppning om att denna 

omväxling av tid och fler tillfällen skulle generera en större variation av beteenden och händelser. Val 

av tider för observation bestämdes utifrån när respektive förskola/förskoleavdelning hade utsatt tid för 

den fria leken. Inom tidsaspekten ingick såväl veckodagar, i och med det valde vi att utföra 

observationerna på olika dagar, då ingen annan dag är den andre lik. Det kontextuella omfattar det 

faktum att människors beteenden påverkas av deras omvärld och genom diverse sammanhang de tar 
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del av, vilket Bryman (2011) ser som nödvändigt att planera observationerna utefter. Författarens 

beskrivning ansåg vi var relevant och användbar, men gick inte att bruka fullt ut såsom den framställs, 

utan vi fick istället inspireras av den. Istället för olika kontexter fick den fria leken bli en kontinuerlig 

kontext, som studerats på olika förskolor, vilket vi tänkte skulle kunna ge en likvärdig effekt av 

författarens beskrivning av begreppet.  

Genomförande  

Det första steget vi tog för att hitta informanter till vår studie var att välja ut ett antal förskolor för att 

sedan kontakta dess förskolechefer. Denna kontakt togs via mail genom att skicka ut information om 

studien samt en förfrågan om deltagande, ett så kallat missiv (se Bilaga 1). När vi några dagar efter 

utskick av missiv återigen tog kontakt med förskolecheferna via telefon, fick vi svar på om det fanns 

något intresse hos förskollärarna att delta. På de förskolor där det visade sig finnas frivilliga deltagare 

efterfrågades deras mailadresser, för att vi skulle kunna skicka ett missiv (se Bilaga 2) med ytterligare 

information till dem om studien, och dess forskningsetiska principer. Efter ytterligare någon dag tog vi 

telefonkontakt med alla deltagare som ville medverka, för att boka in observations- och 

intervjutillfällen, samt för att kunna besvara eventuella frågor om upplägget.  

 

När det var dags att börja genomföra fältstudierna började vi med observationer för att sedan avsluta 

med enskilda intervjuer, för att vilket tidigare framförts skapa en bild av vad vi för ögat kunde se för 

prioriteringar, var förskollärarna befann sig och vad de gjorde där. Observationerna har varit av en 

öppen karaktär då vi i missivet förmedlade vår önskan om att både få observera och intervjua, samt 

vilket intresse vår studie bygger på. Lalander (2011) nämner en nackdel med denna typ av metod, vilken 

han benämner som “forskareffekt”. Med det menas att informanternas handlingssätt kan påverkas av 

en forskares blotta närvaro. Detta är något vi var medvetna om men ändå valde att använda då vi ansåg 

det nödvändigt för informanternas trygghet, att de vet varför och vad vi har för syfte med att vara där. 

Det kan också vara av vikt för att vi ska få tillgång till deras dagliga verksamhet, vilket vi till viss del 

fick kännedom om under urvalsprocessen. De ville gärna veta syftet med studien och hur lång tid 

fältstudier förväntades ta, innan de tackade ja till att medverka.  

 

Under observationens gång använde vi ett så kallat löpande protokoll där vi med papper och penna 

skrev ned allt förskolläraren gjorde och tog för sig (Løkken & Søbstad, 1995). Vi observerade varje 

förskollärare under femton minuter vid tre olika tillfällen. Under denna tid var vi fokuserade på att få 

med så mycket som möjligt av det förskollärarna tog sig an. Efter varje utförd observation satte vi oss 

ned för att mer utförligt utifrån fältanteckningarna skriva ned det vi varit med om. Både det vi faktiskt 

sett och hört, men även våra egna tankar kring det vi upplevt under observationens gång. Att direkt 

återkoppla och tänka tillbaka på den slutförda observationen är betydelsefullt både för att tidigt lägga 

märke till om man fått med det som önskades, men också för att det kan vara lätt att glömma användbar 

och relevant information om det väntas för länge (Bell & Waters, 2016). Denna utvärdering skapar 

förhoppningsvis också en möjlighet till att få en ännu bättre observation vid nästa planerade tillfälle 

(Lalander, 2011).  

 

När det kommer till intervjuerna spelades dessa in med ljudinspelning, för att vi lättare skulle kunna 

följa med i samtalet utan att tappa fokus genom att anteckna allt som sades. Informanterna tillfrågades 

både i missivet och precis innan intervjuns start om det var okej att vi spelade in. Inspelning av 

intervjuer menar Løkken och Søbstad (1995) är betydelsefullt för att fånga informanternas tankar och 
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synsätt på ett så framgångsrikt sätt som möjligt. De beskriver svårigheten i att hinna med och få fatt i 

värdefulla och verkliga citat vilka kan bli användbara i framskridandet av resultatet när du både ska 

lyssna och anteckna. På detta sätt går det även att fokusera på ögonkontakt med informanten, för att 

synliggöra ett lyssnande vilket därmed skapar tillit. Då man fokuserar blicken mot informanten innebär 

det även en möjlighet att registrera kroppsspråk och ansiktsuttryck, vilket kan vara viktigt att ta del av 

för att komma närmare informanternas inre verklighet (Løkken & Søbstad, 1995). Vi valde därför att ta 

med ett anteckningsblock, för att kunna anteckna andra eventuella moment som skulle kunna göra 

intervjuerna mer förståeliga. Det kan vara ansiktsuttryck eller andra observationer som gjorts under 

samtalet, vilka kunde vara värdefulla att ha kvar till tolkningen av transkriberingarna (Løkken & 

Søbstad, 1995).  

 

Intervjuernas längd varierade något och hamnade på ett tidsspann mellan 35 och 60 minuter, vilket 

också Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2011) uppfattar utefter deras erfarenheter är en normal 

samtalslängd för intervjuer. Under intervjuerna ville vi får förskollärarna att känna sig bekväma och 

trygga i situationen. Vi valde därför att inledningsvis berätta om vad intervjun skulle innehålla och 

dessutom framföra att det är deras perspektiv på den fria leken vi är ute efter. Detta speciellt när det 

kommer till de observationsrelaterade frågorna, att vi endast är ute efter deras egna tankar och motiv 

och inte huruvida det vi tar del av är rätt eller fel, att vi inte lägger någon egen värdering i deras 

ageranden och tankar. Ett sådant tillvägagångssätt förklarar Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2011) kan 

vara av betydelse för en informativ och lyckad intervju. Intervjuerna genomfördes i ett rum på den 

aktuella förskolan, vilket rum det blev valdes ut av förskolläraren själv. Vi uppfattade att de valde de 

rum vilket gav störst möjlighet till att inte bli distraherad i, där vi kunde sitta i lugn och ro, vilket Stukát 

(2011) delger vara något positivt för den intervjuade, det kan ha betydelse för deras känsla av trygghet.  

Databearbetning och analys 

Ahrne och Svensson (2011) förklarar skillnaden mellan data och empiriskt material, då de anser att det 

kan finnas en god mening i att se vad som skiljer dem åt. Det någon upplever, ser och hör genom 

observationer och/eller intervjuer blir data. När detta begränsade material det vill säga data, sedan ska 

analyseras benämns de som att det är det empiriska materialet som ska utvärderas, vilket Ahrne och 

Svensson (2011) ger ett bra exempel på. De refererar data till den inspelade intervjun, medan den färdiga 

transkriberingen av intervjun blir det empiriska materialet.  

 

Eftersom vi bor på olika orter genomfördes observationerna och intervjuerna på skilda håll, vilket också 

transkriberingen av dessa gjorde. Våra inspelningar och anteckningar transkriberades allt eftersom de 

utfördes för att processen skulle bli så effektiv och smidig som möjligt, samt för att inte gå miste om 

våra egna känslor och tankar kring den utförda intervjun. Intervjuerna lyssnades igenom en extra gång 

för att rätta till eventuella misstag. Därefter har vi tagit del av varandras transkriberingar och 

observationsanteckningar och läst dem flera gånger för att hitta gemensamma mönster som vidare ska 

kunna sättas ihop till olika innehållsliga teman, vilket sedan ska göra vårt resultat mer greppbart och 

trovärdigt. Vi har hela tiden haft våra två frågeställningar i åtanke när vi studerat vårt empiriska 

material, men vi har analyserat och tänkt utifrån det verksamhetsteoretiska perspektivet, genom att vi 

har använt oss av begreppen för-att och därför-att. Detta har hjälpt oss genom att det har givit oss en 

tydligare bild angående om motiven för deras handlingar är på egna initiativ, eller om de har styrts 

utifrån andra faktorer. Dessa två motiv har under analyserandet och tolkningen av det empiriska 
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materialet, visat olika bakomliggande anledningar till deras handlingar. De bakomliggande 

anledningarna är grunden till de olika teman resultatet delats in i.  

 

För att göra analysfasen så effektiv som möjligt och för att vi skulle få en helhetsbild av allt empiriskt 

material, valde vi att först läsa på egen hand för att sedan vid ett flertal tillfällen tillsammans över datorn 

samtala om det vi läst, och ställa oss frågande till vad vi kan finna och tyda utifrån de aspekter vi valt 

analysera utifrån. Ställa sig frågande till sitt empiriska material för att finna en ordning som ska 

innehålla någon sorts sortering förklarar Svensson (2011) är den sista tolkningsfasen i undersökningen. 

Denna fas kallas den tertiära tolkningen, och det är i den resultatet ska presenteras och tydliggöras. De 

två första täcker själva observations- och intervjutillfällena (de primära tolkningarna), samt 

transkriberingen av dessa (de sekundära tolkningarna).  

 

Efter ett tidskrävande och noggrant processande av det empiriska materialet växte fem olika teman 

fram vilka kommer bygga och vara vägledning i vårt resultat, 

 

• Relationer som verktyg för val av handling 

• Vara aktivt närvarande eller vara närvarande men tillgänglig i leken 

• Värna om barnens känslor 

• Värna om leken och barnens viljor 

• Förskollärarens ansvar att möjliggöra lek för alla barn 

 

Med dessa teman ansåg vi kunna skapa en tydlighet och en förståelig bild av hur förskollärarna 

förhåller sig till den sociala omgivningen under fri lek inomhus. Vad de påverkas av, vad de värdesätter 

och prioriterar, samt hur de ser på sin roll under den fria leken.  

Forskningsetiska överväganden 

Då vi ville att alla deltagare i vår studie skulle känna sig trygga med att uttrycka och dela med sig av 

deras respektive perspektiv och erfarenheter, samt ge oss tillåtelse att observera dem, la vi stor betydelse 

i de befintliga forskningsetiska kraven. Bryman (2011) delger fyra grundläggande etiska principer vilka 

är gällande inom svensk forskning, dessa är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Till att börja med såg vi till att genom missiv och 

informationsbrev uppfylla informationskravet. Detta avser gälla det som stödjer deltagarnas möjlighet 

till att få vetskap om studiens innehåll och metoder, och att de sedan utefter det får bestämma själva om 

de vill medverka eller inte, samt att ett godkännande kan ändras till ett icke godkännande när som helst 

under studiens gång (Bryman, 2011). När de potentiella deltagarna hade givit sitt besked angående 

deras vilja att delta var samtyckeskravet tillgodosett, då de beskriver deras rätt till självbestämmande. 

Till sist såg vi till att följa konfidentialitetskravet och nyttjandekravet genom att låta deltagarna förbli 

helt anonyma, samt att de insamlade materialet endast kommer användas i uppsatsen och sedan 

kasseras efter arbetet blivit godkänt (Bryman, 2011).  

Metoddiskussion 

Bryman (2011) förklarar att det finns andra metoder för att bedöma den kvalitativa forskningens 

kvalitet, än genom det som begreppen validitet och reliabilitet står för, då dessa begrepp mer hör 

hemma till den kvantitativa forskningen. Våra metoder och resultat kommer därför att diskuteras och 

värderas i linje andra kriterier som studiens tillförlitlighet och trovärdighet.  
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Trovärdigheten beskrivs liknande en bedömning av hur nära forskaren har kommit förskollärarnas 

verklighet, om hur de förhåller sig till den fria leken och deras motiv bakom (Bryman, 2011). Vårt 

resultat har synliggjort en del av denna verklighet, då både observationer och intervjuer har genomförts. 

Samt att vi i presentationen både har tydligt och mer djupgående beskrivit vad vi sett utifrån vår analys 

av det empiriska materialet, vilket också på en del ställen styrkts med citat. Sammanlagt har vi fem 

timmar observationstid med sju tillhörande intervjutillfällen vilka tidigare nämnts ligger på ca 35–60 

minuter vardera. Spridningen på observationstillfällena ökar trovärdigheten då alla dagar kan se olika 

ut med olika förutsättningar. Men för att öka trovärdigheten ännu mer hade en utökning av 

observationstiden till 30 minuter varit befogat för att eventuellt få ta del av fler händelser vid varje 

tillfälle. Femton minuter gick fort vilket medförde att förskolläraren ibland befann sig på samma ställe 

under stora delar av en och samma observation. Detta begränsar oss i den mening att en längre 

tidsperiod hade kunnat öka möjligheten till fler upplevda situationer per observation, vilket skulle ta 

oss närmare förskollärarnas verklighet. Dock kände vi att det hade blivit svårt att hinna med den typen 

av utökning under den relativt korta tid vi har på oss för denna studie, då femton minuters tillfällen var 

tidskrävande nog att dokumentera och analysera. Att hitta deltagare för studien utifrån den metod vi 

presenterat för dem var inte lätt, då vissa kände att tidsaspekten inte passade dem för tillfället. Detta 

blev då ytterligare en aspekt till varför vi ser att en utökad tid för observationer kanske inte hade varit 

möjligt i detta fall. Vid analysarbetet ansåg vi oss ändå ha ett gynnsamt material att jobba med.  

 

När det kommer till att få fatt på förskollärarnas motiv till deras handlingar under den fria leken, hade 

ett större fokus på observationsrelaterade frågorna varit nödvändigt, för att lättare göra kopplingen 

mellan deras handlingar och det som framkommer i intervjuerna. Genom de allmänna intervjufrågorna 

fick vi en uppfattning om hur de ser på sin roll och hur de förhåller sig till den fria leken, men inte en 

tillräcklig direkt koppling till deras handlingar under observationerna, vilket syftet med studien är. 

Dock har vi kunnat se i observationerna att de efterlever det som sagts under intervjuerna. 

 

Något som kan ha påverkat trovärdigheten i resultatet är huruvida förskollärarna möjligen valt att 

anpassa sitt handlande utefter vad vår studie är ute efter att undersöka. Här syftar vi då till den 

forskareffekt som nämns i studiens genomförande. I vårt missiv till både förskolechefen och 

förskollärarna beskrivs vårt intresse med studien, vilket Lalander (2011) ser negativa effekter av och 

menar att det kan påverka informanterna, i detta fall då förskollärares handlingar under den fria leken. 

Dock beskriver vi inte att det är just deras handlingar vi är ute efter. När vi sedan kontaktade dem på 

telefon frågade förskollärarna om ytterligare information om studien, men vi försökte då berätta 

anledningen till varför vi inte nämnde mer, vilket de visade en förståelse för och därmed accepterade. 

När observationerna sedan genomfördes kunde vi fortfarande till en början tyda en viss osäkerhet kring 

syftet med observationen, då förskollärarna började med att fråga vad vi ville att de skulle göra eller 

vara under denna observation. Vi förklarade då att de skulle fortsätta som vanligt och att vi bara 

kommer finnas i bakgrunden och observera. Huruvida denna forskareffekt har påverkat vårt resultat 

eller inte är svårt att avgöra. Till viss del är det möjligt med någon form av påverkan, då sannolikheten 

finns att förskollärarna tänkte lite extra på sitt förhållningssätt då de blev observerad.  

 

I urvalet av informanter valde vi förskollärare på grund av att de innehar en universitetsutbildning, 

vilket därmed ska ge en större medvetenhet och ett djupare tänk kring arbetet med barn, vilket också 

höjer tillförlitligheten för vår studie. Det kan ha varit en nackdel att begränsa sig till att endast tillfråga 
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förskollärare, då det blev svårt att hitta frivilliga deltagare. Trots att vi märkte att det blev svårt att hitta 

informanter valde vi att behålla vårt mål att hitta minst sju stycken förskollärare, vilket vi också fann. 

Vi hade ett minimum på minst sju stycken för att det anses kunna ge ett underlag som säger någonting 

generellt om det som ska undersökas, i vårt fall förskollärares förhållningssätt (Eriksson-Zetterquist & 

Ahrne, 2011). Vi anser att vår studie har ett tillräckligt underlag, vilket därmed stärker studiens 

tillförlitlighet.  

 

Utförandet av ett flertal observationer innan intervjun innebar ett antal möten mellan förskollärarna och 

oss som utförde studien, vilket kan ha resulterat i en mer avslappnad intervju. Då dessa tillfällen innebar 

att den som blev intervjuad möjligen kände sig trygg med att prata, vilket därmed gav möjligheter för 

en innehållsrik intervju (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2011). Vi inledde intervjun med att berätta hur 

den skulle gå till. När det var dags för de observationsrelaterade frågorna försäkrade vi förskollärarna 

med att det var endast deras perspektiv och erfarenheter vi sökte på området, att vi inte la någon egen 

värdering i deras handlingar. Intervjufrågorna var också utformade för att spegla att de var deras 

uppfattningar vi ville få syn på. Ytterligare ett par aspekter som kan påverka hur mycket informanterna 

delar med sig är dels ett visat intresse genom diverse verbala uttryck, men också genom att bruka ord 

som informanten har använt sig av när följdfrågor ställs, vilket vi gjorde (Eriksson-Zetterguist & Ahrne, 

2011). Att få med sig innehållsrika intervjuer och observationer gav oss ett mer omfångsrikt empiriskt 

material att analysera, och ökade därmed även möjligheterna till ett mer trovärdigt resultat. Det vi 

tidigare i denna diskussion tog upp om hur det ansågs att vårt empiriska material var tillräckligt för att 

skapa oss ett resultat, och utifrån det resultat vi fått, samt hur utförligt vi beskrivit alla steg som tagits 

under studiens gång, bedöms tillförlitlighet vara på en godtycklig nivå för denna form av studie och 

dess tidsbegränsning.  
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Resultat  
Efter att vi noggrant och systematiskt har analyserat det empiriska materialet, både transkriberingar av 

intervjuer och fältanteckningar från observationer har fem områden vuxit fram. Dessa områden 

presenteras här i resultatet och är relaterade till våra frågeställningar, Vad prioriterar förskollärarna under 

den fria leken, och vad är deras bakomliggande grundtanke? Hur ser de på sin roll som förskollärare under den 

fria leken?  

 

De områden som presenteras är:  

 

• Relationer som verktyg för val av handling 

• Vara aktivt närvarande eller vara närvarande men tillgänglig i leken 

• Värna om barnens känslor 

• Värna om leken och barnens viljor 

• Förskollärarens ansvar att möjliggöra lek för alla barn 

Relationer som verktyg för val av handling  

I vissa av intervjufrågorna svarar förskollärarna hur deras olika handlingar beror på faktorer 

motsvarande vilket barn det handlar om, vilken lek eller vilken typ av situation. Under intervjuerna har 

det försökts skapats en uppfattning kring vad de menar med dessa olika faktorer, och ofta svarade 

förskollärarna hur det beror på vilken relation de har till respektive barn. Genom denna studie även få 

en inblick kring vilken relation varje förskollärare har till respektive barn får anses orimligt. Däremot 

framträder en bild via intervjuerna att förskollärarnas relation till respektive barn används som ett 

verktyg till val av den handling de väljer att utföra.  

 

Relationen de pratar om blir ett för-att motiv eftersom deras kännedom om barnet styr den typ av 

handling de väljer att utföra. Detta framträder i resultatet hur förskollärarna prioriterar sina handlingar 

efter barngruppens behov. Förskollärarna berättar hur deras relation till varje barn påverkar deras 

kännedom om barnet i fråga. Den nämnda relationen kan inte värderas i studien, trots detta bedöms 

det viktigt att uppmärksamma relationer i samband med resultatet av våra intervjuer.  

 

Jag känner ju barnen eftersom jag har varit med dom så länge, så då känner man ju 

barnen och vet hur dom är på så vis. Om det är någon som behöver lite hjälp, och dom 

som är självgående om man säger så. Vissa barn är ju lekskickliga och dom kan leka med 

olika barn och det är inga problem medan andra behöver hjälp in i leken. Visst är det då 

bra om man har en bra relation till barnen, så att man känner dom och att man vet vad 

dom vill och inte vill och vad de vågar och inte vågar och sådär. (Linda) 

 

Det Linda nämner ovan är ett exempel på hur en god relation upplevs vara till hjälp i form av 

vägledning eller stöttning i barnens lek för förskolläraren. I intervjuerna framkom även hur relationen 

till barnen underlättar den egna förmågan att läsa av barnens lek och hur de deltagande barnen 

upplever den. Relationen till barnen upplevs inte enbart vara ett hjälpmedel för förskollärarnas del i 

deras egna interaktioner till barn, utan även hur de kan förstå, stödja och utmana barnen emellan. 
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När man har byggt upp en relation vet man också vad barnen behöver utmanas inom, 

vad som ligger nära i deras utveckling så att man kan utmana. Man vet också deras 

toleransnivå, om man säger integritet barn emellan. Om det händer någonting så kan 

man förstå att, ja men nu kom det barnet väldigt nära det andra barnet. Man kan läsa av 

leken på ett annat sätt. (Eva)  

Vara aktivt närvarande eller vara närvarande men tillgänglig i leken  

Det framträder i vårt resultat hur förskollärarna anser det vara en del av sin roll att vara närvarande till 

barnens lek. Två olika former av närvarande synliggörs, aktivt närvarande eller närvarande och 

tillgänglig. Visserligen berättas av vissa hur de vid en del tillfällen har en mer övervakande roll över 

leken genom att röra sig runt på avdelningen och kika in genom fönster och dörrar för att se om det 

pågår en fungerande lek. Denna övervakande roll var dock inget som upptäcktes under 

observationerna, då en mer närvarande placering uppfattades vara mer prioriterad. Flera olika 

anledningar berörs under intervjuerna till varför de vill vara närvarande, det vill säga ett därför-att-

motiv. Det inger trygghet för barnen men främst hur de vill finnas till hands, framförallt kring det 

sociala samspelet. Leker barnen med någon, är barnen eniga eller uppstår en konflikt, men även att 

förskollärarna vill vara närvarande därför att de vill skydda leken från att störas. Det framkommer att 

det beror på vilka barn det handlar om och vilken situation det gäller. 

 

Våra observationer uppvisade att den variant där förskollärarna är aktiva inom leken och söker upp 

olika lekar är det vanligaste sättet. Det upptäcktes även hur förskollärarna har olika strategier till att 

positionera sig för det syftet. En strategi är att förskolläraren frågar barnen om det är okej för dem att 

de sätter sig där. Det är exempelvis när barnen sitter och ritar, spelar ett spel eller leker i hemvrån. Efter 

de fått ett godkännande på deras förfrågan om att sitta med, sätter sig förskollärarna ned med barnen 

och visar sitt intresse för deras aktivitet. Ett tillfälle där barnen sa nej observerades inte. Just att 

förskolläraren frågade barnen, om de får sitta med eller delta i lek var inte särskilt vanligt. 

 

Den aktiva närvaron har upptäckts under observationer i form av förskollärare vilka placerar sig nära 

pågående lek eller aktivitet. De har satt sig med barnen och visat intresse genom att prata med dem och 

ställa frågor angående vad de gör. Förskollärarna har även deltagit i lekar och aktiviteter genom att 

exempelvis vara i hemvrån, leka med bilar, spela spel och rita. De har nämnt i intervjuerna hur de 

samtidigt som de deltar i någon aktivitet känner att de ändå måste ha lite uppsikt på övriga 

barngruppen eftersom de får en överblick hur de olika lekarna fungerar och att barnen är ense. 

Upplevda konsekvenser av detta har lett till att dessa samspel har tolkats vara mer ytliga och kortvariga, 

då flera liknande interaktioner har hunnits dokumenterats under en och samma observation. 

Undantagen är tre observationstillfällen där förskolläraren deltog i en och samma lek under hela den 

aktuella observationen. Denna typ av lek uppfattades av observatören vara en djupare form av lek, då 

de var nära och levde sig in i leken med barnen under en längre stund. Av de sju deltagande 

förskollärarna uttrycker en av dem ordagrant en önskan om att oftare kunna delta i de djupare och 

längre typen av lekar. Även om det ofta är svårt att hitta tid för dessa tillfällen, nämner denna 

förskollärare hur hon ibland bokstavligen bestämmer sig för att delta i den typen av lek, genom att 

berätta för sina kollegor att hon ska leka och därmed blir upptagen en stund. 
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Slutligen pratar en del av förskollärarna om att vara närvarande och tillgänglig, vilket inte var lika 

vanligt, men det inträffade. Med det menades hur de vid vissa situationer var i närheten av barnen 

medan de var upptagen eller låtsades var upptagen med annat men att de ändå vara tillgängliga. Detta 

blev också synligt under observationerna hur de exempelvis är i närheten av barnen när de diskar, 

städar lite leksaker av olika slag, eller ser över schema och dylikt.  

 

Jag försöker vara en, en person som inte märks. Så jag har inte direkt någon strategi men jag 

försöker sitta i rummet så jag ser alla men att jag inte stör dem. Ofta så kan jag se väldigt 

upptagen ut med att skriva i mitt kollegieblock eller på Ipaden, så att de bara glömmer bort 

mig. Kommer de och vill ha bekräftelse i någon form så får de det så klart, men jag försöker 

alltid spinna vidare till att de ska gå tillbaka till leken och fortsätta. (Eva) 

 

Eva gjorde just detta hon beskriver ovan vid ett observationstillfälle, när tre barn lekte i tamburen. Hon 

tog en pall och satte sig i dörröppningen till tamburen med en Ipad. På frågan varför hon satte sig där 

svarar Eva att det var för att hon uppfattade en ny konstellation och ville veta mer om barnen i leken, 

då de inte brukar leka tillsammans. Eva blev intresserad om innehållet i leken, vilka förutsättningar de 

hade och vart de tänkte ta leken vidare. Det ökade hennes uppfattning angående var de är i sin 

utveckling. Hon berättar att hon medvetet satt med Ipaden för att se upptagen ut, hon ville inte vara för 

inbjudande till deras uppmärksamhet och därmed störa lekmagin. Eva påpekar att hon ändå höll sina 

sinnen öppna genom att ändå se i ögonvrån och höra. Observatören noterade hur leken eskalerade lite 

i form av sparkar och undrade för sig själv om Eva uppfattade det, vilket hon gjorde. Eva förklarar att 

hon medvetet avvaktade sparkarna lite för att se om det var tillfälligt. När det visade sig att det inte var 

tillfälligt bad hon dem att ta det lugnare för att inte göra illa varandra.  

 

Under en annan observation av Eva var hon mer aktivt närvarande, till skillnad från ovanstående 

observation där hon intog en mer observerande roll. En del av en denna situation utspelade sig på 

följande sätt: 

 

Eva är sittandes på mattan. Det kommer fram två barn och frågar vad Eva vill äta och fika. Ett 

tredje barn kommer fram och frågar vilken plånbok och frukt Eva vill ha. Eva svarar den 

plånbok med mest pengar och en banan. Eva undrar om barnen även kommer servera varandra. 

Barnen börjar diskutera. Eva sitter kvar på mattan och frågar var och en av barnen vilken mat 

de skulle vilja ha. Ett barn kommer fram till Eva och berättar om en älgjakt som hen ska få följa 

med på. Ett barn kommer med en strumpa till Eva som hittats. Eva tar emot den och fortsätter 

lyssna angående älgjakten. Eva frågar om barnet vet var de ska jaga och barnet svarar. Ett annat 

barn kommer med en tallrik till Eva, det är pommes frites och jordgubbar. Alla tre barn söker 

Evas uppmärksamhet på olika sätt, genom maten som bjuds och samtal om älgjakt.  

 

Eva beskriver denna situation under intervjun och förklarar att det upplevs lite svårt när barnen inte 

hittar tråden till leken, de vill ha hennes bekräftelse istället för att skapa en lek tillsammans. Hon väljer 

att samtala och besvara dem men tar inga egna initiativ för att utveckla leken. Detta med motivet för att 

se om någon av barnen istället tar täten och leder leken vidare. Eva menar hur hon kunde ha tagit 

initiativet själv och föra leken framåt, denna gång valde hon att stå tillbaka en aning. Eva påpekar hur 

denna situation gav henne en grund till att se på barnens förmågor att leda en lek vid ett annat tillfälle 
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några dagar senare. Hon hade därmed något att jämföra med och kunde därmed agera utefter det, och 

även se skillnader mellan de olika tillfällena.  

 

Värt att tillägga är hur ordet fingertoppskänsla och liknande beskrivningar nämns i samband med 

förskollärarnas form av närvaro. Det nämns hur de får avväga och gå på känsla angående hur de ska 

placera sig, när ska de vara närvarande och aktiv eller närvarande och tillgänglig. En anledning till 

deras överväganden beträffande hur de ska göra, är att de inte vill störa barnen i deras aktiviteter och 

lekar. De menar att olika barn behöver olika förutsättningar för att leka. En del barn vill leka lite mer 

ostört ibland medan andra har ett större behov av trygghet, närvaro och ett visst stöd. När 

förskollärarna berättar vad de baserar sitt förhållningssätt på, kring hur de ska förhålla sig till denna 

typ av avvägning nämns både deras utbildning och erfarenheter inom förskolan. Majoriteten nämner 

att det både är en kombination av deras erfarenhet och utbildning, men vissa säger också att det är 

enbart utbildning eller erfarenhet.  

Värna om barnens känslor  

Respektera och värna om barnens känslor har både kommit på tal i intervjuerna och uppfattats under 

observationerna på olika sätt. Bland annat blir det synligt när det uppstår konflikter och förskollärarna 

då väljer att prioritera den situationen. De går dit för att se vad som hänt, och försöker då hjälpa och 

stödja barnen i den uppkomna situationen. Ett exempel på hur en sådan här medling kan se ut förklaras 

av Amanda. Under en genomförd observation på henne går hon till ett bord där två pojkar sitter och 

spelar spel. De har blivit oense om hur den ena pojken inte hade blandat korten i spelet riktigt, medan 

den andra ansåg sig ha gjort det. Amanda reagerar på att rösterna höjs och går därför dit och ser efter 

vad det handlar om, innan hon sätter sig och spelar ett spel med ett annat barn vilket hon tidigare har 

sagt att hon skulle göra. Hon säger följande i intervjun vid frågan kring denna situation:  

 

Han sa ju, men jag har blandat mina och så skulle han blanda sina. Och jag vet ju inte. Men 

alltså han brukar liksom, för vi brukar säga det, aa så ska vi blanda, jamen och vem ska börja 

och då är det ju alltid, jag ska börja! Jag ska börja! Jag ska börja! Jag ska börja! (Amanda säger 

detta på ett ivrigt sätt). Då brukar vi komma överens och komma fram till, men hur ska vi göra 

om alla vill börja? Hur ska vi komma fram till vem som ska börja? Ska vi slå en tärning eller ska 

vi ta den som är yngst eller? Alltså olika.  

 

I denna situation kan det tydas hur Amanda försöker respektera båda pojkarnas känslor och försöker 

därigenom komma på en rättvis lösning för båda. Förutom att stödja och hjälpa i konflikter nämns också 

hur de kan närvara och kliva in i situationer för att förhindra att konflikter uppstår. Sandra säger i 

intervjun att det kan vara bra med egen delaktighet i leken, därför att på det viset kunna se när något 

är “på gång”. Genom att utmana barnen i att tänka lite mer för att på det viset gå vidare i leken, ge 

barnen lekförslag och vara medhjälplig för att förhindra konflikter. Finnas där likt en förebild med 

förhoppningen att leken kan fortsätta på ett glädjefyllt sätt menar Sandra. Hur Sandra försöker efterleva 

detta uttalande går att se i en observation av hennes medverkan i en lek tillsammans med tre barn. De 

befinner sig i lekhallen och vid ett tillfälle vill två av barnen ha samma kudde, vilket Sandra snabbt 

uppfattar då hon ser när denna konflikt uppstår och närmar sig därför att för att samtala fram en 

lösning. När hon samtalar med barnen tar hon hänsyn till bådas känslor och försöker synliggöra för 

barnen hur denna situation påverkar dem båda. Sandras medling resulterar i samförstånd och barnen 

fortsätter därmed att leka.  
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Ett annat tillvägagångssätt resultatet visar är hur många av förskollärarna väljer placera sig, för att 

exempelvis kunna se om eller när konflikter uppstår. De väljer en central placering i den mån de har 

möjlighet till, där en bra uppsikt fås över de pågående lekar och aktiviteter, för att därmed ha möjlighet 

att snabbt agera om det behövs. Denna strategiska placering blir synlig i majoriteten av observationerna 

vilket stämmer väl överens med vad de uttrycker i intervjuerna om hur de prioriterar att lekarna ska 

fungera bra. Trots fungerande lekar kan förskolläraren behöva ingripa i situationer när ett barn av 

någon anledning blir ledset. Ett exempel på detta inträffade under en observation av Lena som gick 

utspelade sig på följande sätt:  

 

Lena och ett antal barn går in i lekrummet. Lena sätter sig på golvet vid ett bord. Ett barn tar 

fram en låda med Babblarna-figurer och ställer på bordet. Lena frågar vad de heter, barnet 

svarar inte. Lena tar en Babblare och klappar på sin egen kind och frågar barnet vad figuren 

som klappar hennes kind heter. Barnet börjar då skratta och börjar plocka med figurerna. Lena 

sitter kvar på golvet bredvid barnet. Det kommer ett till barn som också vill leka med Babblarna. 

Lena frågar det första barnet om det är ok. Inget svar. Det är för tillfället fem barn och Lena i 

lekrummet. Lena hör ett barn gråta från ett annat rum, rummet bredvid lekrummet där det 

ligger barn och sover. Lena går in dit och hämtar det ledsna barnet i sin famn. 

 

Detta är ett tydligt exempel på hur Lena avbryter sin lek med Babblarna och de inblandade barnen 

därför att hon hör ett barn är ledset och går därmed dit på en gång. Liknande situationer har uppstått 

under en del andra observationer, där förskolläraren avbryter sin aktivitet i syfte att värna om det ledsna 

barnet.  

 

Andra tillfällen där det observerats hur förskollärarna visar hänsyn till barnets känslor är då barnen av 

olika anledningar behöver vänta, med att få hjälp eller göra någonting med förskolläraren. Vid flertalet 

observationer sågs situationer där barnen får avvakta med denna typen av önskemål, då förskolläraren 

kan vara upptagen med ett eller flera andra barn, alternativt med andra sysslor de anser sig behöva 

göra före. Det vi har lagt märke till och också fått bekräftat genom intervjuerna är hur de lägger fram 

detta till barnen på ett hänsynsfullt sätt, för att barnen inte ska känna sig åsidosatta. Förskollärarna 

uppmärksammar då barnen i fråga på att de ser och hör dem, och ger sedan en förklaring till barnen 

varför de måste vänta. Avslutningsvis berättar de för barnen att när de är klara med det nuvarande 

ärendet blir det deras tur.  

Värna om leken och barnens viljor  

En förskollärare berättar hur hon vid vissa tillfällen riskerar störa barnens lek genom att fråga vad de 

gör och hur det går för dem. Hon väljer medvetet att göra på det sättet för att visa intresse i deras lek, 

samt att det är viktigt att se och bekräfta barnen. Värdet i att visa intresse är större än risken att störa 

leken anser hon. Sedan påpekar hon i intervjun att det gäller att försöka avväga när det passar barnen. 

Utöver det undantaget anser de flesta förskollärarna tillåtande vara en viktig egenskap. De ser tillåtande 

betydelsefullt för att gynna barnens möjligheter till att verkligen gå in i leken och vara där utan att bli 

störda av att de inte får göra si eller så, de får inte bli begränsade. Genom att vara tillåtande syftar de 

även på respekterande av barnen och deras lekar och låter dem leka fritt och på sitt eget vis så långt det 

är möjligt. Tillåta barnen leka eller sysselsätta sig med det barnen intresserar sig för just där och då, att 

värna om deras lek.  
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Vissa tycker man ska leka med vissa grejer på en viss plats som man måste sitta här eller sitta 

där eller gör det och det.. Jag tycker det liksom att ska vara väldigt fritt och tillåtande och jag 

tycker att, om det är något som man vet att de inte skadar sig av, vad gör det om de använder 

till exempel barnsängen, om de kliver upp på den och hoppar från den i leken, vad spelar det 

för roll? Jag vill liksom vara tillåtande. (Lena)  

 

Tillåtande klimat.. att vi tillåter barnen att leka utifrån leken som är just här och nu… alltså att 

vi bara observerar och finns där, att vi inte går in med åsikter och kommentarer, utan det är 

barnens lek…. att man sätter värdet i det, det känner barnen. (Eva)  

 

Låta barnen leka fritt och på eget vis, samt inte begränsa barnens initiativ och viljor blir synliga i dessa 

citat. Något ytterligare varav stärker uttalandet om denna typ av tillåtande uppfattas i observationer 

gjorda på både Sandra och Linda. Sandra befinner sig under en lång stund i lekhallen på deras 

avdelning med tre barn, där de bland annat börjar åka rutschkana. Sandra sitter på en madrass precis 

bredvid med ett av barnen i knät. De andra två barnen börjar åka i rutschkanan på ett sedvanligt sätt, 

det vill säga på rumpan innan de väljer att åka ned på olika sätt. Att de börjar åka ned på olika sätt är 

inget Sandra reagerar negativt på, trots att det innebär att barnen bryter mot det icke vanliga sättet att 

åka rutschkana på, hon väljer istället att bekräfta dem genom att komma med upplyftande 

kommentarer. Sandras agerande tyder därmed på ett tillåtande förhållningssätt då de får åka hur de 

vill, trots att det finns ett sedvanligt sätt att utföra denna aktivitet på, vilket även kan anses vara det 

säkra sättet. Det framkommer i intervjun med Sandra hur en tillåtande inställning är något de i hennes 

arbetslag värderar, för att de i den mån det går välkomnar barnens egna initiativ.  

 

Lindas tillåtande attityd blir synligt i en sekvens där hon är öppen för barnens förfrågningar och önskan 

till att arrangera ett disco. Hon hjälper dem att ta fram och förflytta de material barnen frågar efter och 

vill ha med. Linda uppfattades under observationen vara angelägen att följa barnens vilja, och var 

därmed tillåtande i den mening att hon gärna hjälpte till att få fram det barnen önskade att få ha till 

discot. Hon hjälpte dem att ställa upp lampan, att välja musik och att göra det så mörkt som möjligt i 

rummet, så att de kunde få till en passande miljö att ha aktiviteten i. Linda svara såhär då intervjuaren 

under intervjun frågar om hennes upplevelser och tankar kring denna situation, 

 

Det är ju så jag tycker är mycket att man anpassar sig. På så vis, man kan ju naturligtvis inte 

göra vad som helst så, men inom rimliga gränser så kan man ju bidra med de material som vi 

har på förskolan. Och då tycker jag, det är ju någonting som vi hållt på med tidigare, dans och 

musik och sång och barnen tycker att det kan vara trevligt att få dansa och få ta fram instrument 

ibland och sånt där. Och då tycker jag att vill dom göra det, så är ju det jättepositivt. Då får ju 

dom leka tillsammans, dansa tillsammans, och göra någonting som dom tycker är lustfyllt och 

roligt.  

 

Linda avslutar i citatet ovan med hennes motiv till varför hon valde att låta barnen arrangera detta disco 

och dessutom hjälpa dem med detta. Hon ville att barnen skulle få glädjas och ha roligt tillsammans, 

vilket Linda också under intervjun svarar att hon värderar under den fria leken. För att enligt henne är 

det betydelsefullt att leken fungerar och att barnen får bli delaktiga i ett socialt sammanhang, där någon 

vill vara med dem, betydelsen av att känna sig värdefull och att ha en kamrat.  



 

 

26 

 

Förskollärarens ansvar att möjliggöra lek för alla barn  

Förskollärarna i studien är alla överens om att under fri lek är en närvarande vuxen betydelsefullt för 

barnens trygghet, vilket de i sin tur ser vara en nödvändighet för att barnen ska våga leka. Intervjuerna 

med förskollärarna tyder också på att leken värderas högt, den ska fungera bra och vara tillgänglig för 

alla. Det är något de lägger stor vikt vid. För att alla barn ska kunna vara delaktig i leken tillsammans 

med sina kamrater, framkommer det genom intervjuerna och observationerna att en del barn behöver 

ett visst stöd och hjälp från pedagogerna för att mäkta med det sociala samspelet den gemensamma 

leken kräver. Förskollärarna ser det som sin roll att vägleda och hjälpa barnen till att bli delaktiga i de 

existerande aktiviteter och lekar under den fria leken. Utifrån observationerna går det se hur 

förskollärarna fångar upp barn varav inte har någonting för sig, eller att de bekräftar de barn vilka 

kommer till dem och inte har någon att leka med. Förskollärarna försöker då att antingen ge förslag på 

vad de kan göra eller ställer frågor om vad de vill göra, alternativ hjälper dem in i en pågående lek med 

andra barn, eller frågar om de ska göra något tillsammans. Det vanligaste observerade sättet är just 

ställa öppna frågor till barnen i fråga, eller vara mer specifik genom att ge olika förslag. Dessa försök 

till lek- och aktivitetsförslag besvaras inte alltid av barnen, men det går att se förskollärarnas önskan 

om att de ska ha möjlighet att vara delaktig i något under den fria leken. Ett exempel på hur en 

förskollärare aktivt försöker få två barn in i lek är från en observation av Lena.  

 

Det är två barn som rör sig fram och tillbaka på avdelningen, de uppfattas som rastlösa av 

observatören. Lena sätter sig på golvet och frågar vad de vill göra, barnen svarar inte och rör 

sig därifrån, Lena frågar igen men inget svar, då ger hon barnen olika förslag på vad de kan 

göra. Barnen svarar inte nu heller och kryper in under ett bord bredvid Lena. Det kommer ett 

annat barn som börjar dansa framför Lena som fortfarande sitter kvar på golvet. Lena 

berömmer och bekräftar olika dansrörelser. Barnen som kröp under bordet lägger märke till 

denna dans och går dit, vilket ytterligare ett barn gör. Det är nu fyra barn på golvet framför 

Lena som alla vill visa olika danser, hopp, snurrar och skutt. Efter en stund börjar Lena själv att 

delta genom att göra det barnen gör.  

 

Lena försöker med frågor och förslag få de två rastlösa barnen i någon form av lek, barnen hamnar 

tillslut i en dans vilken det dansande barnet startade. Lena berättar i intervjun om vilken inverkan hon 

ser sig ha på lek, hon nämner då att vägleda och vara en lekinspiratör för att barn tar efter vad andra 

gör många gånger. Lena startar inte själva dansen men genom sitt sätt att intressera sig, inspirerar hon 

till lek. Liknande observation har också gjorts där Linda arbetar. Linda har uppmärksammat att det 

kommer in två pojkar i ett rum där det redan pågår tre andra djupa och bra fungerade lekar. Hon 

berättar i intervjun att hon tidigt läser av deras kroppsuttryck och ageranden som att de är rastlösa och 

stannar därför kvar i rummet för att skydda de redan pågående lekarna från att störas och/eller 

avbrytas. Efter att pojkarna gått runt runt i rummet utan att sysselsätta sig med något försöker Linda 

fånga upp en av pojkarna, då den andre lämnade rummet. Hennes motiv var därför att försöka skapa 

ett intresse, att han skulle få någonting att göra. Pojken svarar på detta och de samtalar lite ytligt då 

koncentrationen från pojken är lite dålig, tillslut kommer det in några andra pojkar vilka han ansluter 

sig till.  

 



 

 

27 

Sammanfattning av resultat  

Resultatet av vår empiriska studie har synliggjort hur komplext det är att förhålla sig till den fria leken, 

det finns inte ett tydligt och enkelt sätt att förhålla sig som förskollärare. Resultatet visar hur flera olika 

faktorer kring vad förskollärarna prioriterar och värdesätter går in i varandra. I många svar nämns den 

yttre omgivningen, det beror på barn, barngrupp, situation, tid på dagen och liknande saker. Det finns 

påverkande faktorer kring förskollärarnas val av handling, och sådana faktorer vilka påverkar 

förskollärarnas handlingar tydligt är när det uppstår en konflikt eller när ett barn behöver tröstas. 

Relationen framträder vara ett betydelsefullt verktyg när förskollärarna avgör hur de ska förhålla sig 

till respektive barn i de olika situationerna. Relationen värdesätts av de deltagande i studien till varje 

enskilt barn, då den underlättar hur de ska placera sig, bemöta dem och ökar tryggheten.  

 

Den framträdande bilden är hur förskollärarna prioriterar en nära och central placering för att finnas 

närvarande för barnen. Detta för att kunna värna leken, i vissa fall genom att skydda den på så vis att 

de lekande barnen får tid och även material till det. Den centrala placeringen ger förskollärarna även en 

bra uppsikt över barngruppen, det nämns av flera vara viktigt att hålla koll. När det kommer till 

närvarande klargjordes två olika former av detta, närvarande och aktiv samt närvarande och tillgänglig. 

Att vara aktivt närvarande innebär att förskollärarna har ett ytligt deltagande vilket genererar i ett 

flertal kortvariga interaktioner. Den tillgängliga närvaron däremot innebär att förskollärarna söker sig 

till en plats nära barnen för att finnas till hands och värna om leken, men deltar inte aktivt. Vid valet av 

vilken typ av närvaro de anser mest lämplig, framkommer det sig betydelsefullt att kunna avväga 

vilken position de bör inta. Vid genomförandet av bedömning används förskollärarens relation till det 

aktuella barnet, samt erfarenhet och/eller utbildning i någon form.  
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Diskussion 
Syftet med denna studie har varit att få en uppfattning av vad som påverkar hur förskollärare förhåller 

sig till den fria leken, samt deras motiv för de olika handlingarna.  Det empiriska materialet har 

studerats utifrån det verksamhetsteoretiska perspektivet för att skapa en uppfattning angående deras 

prioriteringar och vad som motiverar deras handlingar. I resultatet syns hur deras val av handling och 

hur de förhåller sig under den fria leken påverkas av den personliga inre processen men även yttre 

sociala omständigheter, exempelvis relationer, känslor, situationer, barnens behov och intressen. De två 

olika motiv vilka framträder i förskollärarnas handlingar är därför-att och för-att motiven. Resultatet 

visar hur situationer där hänsyn till barnens känslor prioriteras, exempelvis barnens trygghet, stöd vid 

konflikter, och visa omsorg till ledsna barn. Förskollärarnas handlingar kring dessa situationer visar ett 

därför att motiv, eftersom de tar tar hänsyn till barnens erfarenheter och behov, samt den situation de 

befinner sig i. Gällande för att motiven i resultatet är det situationer där förskollärarna har en annan 

form av syfte, de handlar utefter vad de anser logiskt vid just det tillfälle de befinner sig i. 

Sammanfattningsvis framträder detta motiv i resultatet kring situationer där förskollärarna värnar om 

barnens lek, hur de positionerar sig, form av delaktighet i lek, eller där de skapar en djupare relation till 

barnen, genom att öka sin egna kännedom gällande barnens intressen, förmågor och allmäntillstånd. 

 

De yttre omständigheterna gör att de arbetande inom förskolan ställs inför ett komplext uppdrag, där 

det är mycket att ta hänsyn till och agera utefter, vilket påverkar motiven angående deras handlingar. 

Denna komplexitet ger en större förståelse för det pedagoger uttrycker vara bekymmersamt, att de inte 

vet hur de ska förhålla sig till lek, i hänseende när de möjligtvis stör leken eller berikar den (Folkman & 

Svedin, 2008). Möjligen att pedagoger i detta sammanhang gynnas av att besitta en finkänslighet, vilken 

Øksnes och Sundsdal (2017) kallar pedagogisk takt. De beskriver denna förmåga med egenskaper som 

att vara lyhörd, empatisk, tillåtande och ha en blick för leken. Denna pedagogiska takt de beskriver 

besitter en del likheter med benämningen fingertoppskänsla vilken blir synlig i vårt resultat. Det är många 

olika avvägningar en förskollärare gör under den fria leken, då hänsyn bör tas till både barnens 

intressen och behov. Något denna fingertoppskänsla grundar sig på är erfarenheter och utbildning 

enligt förskollärarna själva, vilket går att relatera till de känslor och erfarenheter som är en del av 

individens inre process (Knutagårds, 2002). Förskollärarnas egna erfarenheter används vid tolkningar 

av barns beteenden och känslor, det innebär att det inte är en enkelriktad process eftersom pedagogen 

själv blir inkluderad (Askland & Sataoen, 2014). Det förstärker denna komplexitet förskollärarna möter 

under fri lek, det ger också en djupare uppfattning kring vad som blir en del av de handlingar de utför.  

 

Förskollärarna har flera gånger i studien uttryckt betydelsen av deras positionering, att de måste kunna 

anpassa sig eller vara flexibel. Öhman (2019) skriver om pedagogers flexibilitet, den valda positionen 

ska bedömas vara mest lämplig för den nuvarande situationen. I vilken mån förskollärarna i denna 

studie har anpassat sig eller på vilket sätt de har varit flexibel, har enligt dem själva varit beroende på 

situation, samt den unika relation de har till varje enskilt barn. I resultatet framstår hur förmågan att 

tolka olika barn i olika typer av situationer gynnas av den relation de har till respektive barn. Detta 

stämmer väl överens med vad Askland och Sataoen (2014) skrivit kring relationer, hur det ses 

betydelsefullt att med en egen god förmåga kunna tolka andra. Det ger nämligen bättre förutsättningar 

till att besvara andras beteenden och behov. Däremot att faktiskt kunna agera utefter vad man själv 

anser mest lämpligt där och då, ter sig inte alltid lätt vilket observationer visat. Eftersom det finns 

faktorer i den yttre omgivningen som kan förändra genomförandet av den ursprungliga tänkta 
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handlingen (Knutagårds, 2002). Detta är något vilket kan uppstå för en förskollärarna då de arbetar i ett 

kollektiv, där de även ska förhålla sig till de övriga inom den verksamheten.  

 

Något av det mest intressanta och centrala i denna studie är vilken syn de deltagande förskollärarna 

har på sin egen roll under den fria leken. Det har berättats i intervjuer hur de anser att vara närvarande 

är en stor del av sin roll. Deras utsagor har bekräftats med det observerade under majoriteten av 

samtliga observationer. Resultatet av de båda metoderna visar därmed att förskollärarna prioriterar att 

vara närvarande i leken. Den närvaro vilken framkommer i denna studie bör gynna förskollärarna i 

deras arbete under den fria leken. De kan få insikt i hur deras placering kan påverka möjligheterna till 

att utveckla barnens lekfärdigheter och tillfredsställa barnens behov, vilket Trawick-Smith och Dziurgot 

(2011) hävdar att pedagoger gör genom att vara nära leken.  

En annan viktig del ett närvarande kan ge är det Öhman (2011) förklarar, hur barns lek ger kunskap 

kring barnens uppfattningar och perspektiv på världen, genom att barnens lek grundas på deras 

erfarenheter, intressen och känslor. Vara nära barns lek ger därmed ökad kunskap om barnet, vilket 

gynnar relationen för förskolläraren. Relationen till ett barn har tidigare nämnts viktigt inom flera 

avseenden då den upplevs vara betydelsefull för förskollärarna i vår studie. Denna relation främjas av 

att vara närvarande. Även om ett närvarande gynnar den viktiga relationen så har observationerna visat 

hur lätt det inträffar något på en förskola vilket får förskollärarna att byta fokus. Lenas lek med 

Babblarna-figurer är ett exempel på hur hennes närvaro i leken blir påverkad av en yttre omständighet. 

Leken avbryts när hon hör ett barn gråta och hon går därmed dit för att trösta. Liknande situation 

utspelar sig för Amanda som får skjuta upp sin tanke att spela ett spel, eftersom hon hör två spelande 

barn bli oense. 

 

I vårt resultat synliggörs två olika former av närvarande, vilka beskriver hur förskollärarna förhåller sig 

till och ser på detta fenomen. Variationen i dessa former av närvarande som framträder innefattar både 

likheter och skillnader till studien Devi et al. (2016) genomfört. Likheten är att förskollärarna i deras 

studie rör sig utanför leken, vilket menas att delaktigheten blir ytlig istället för mer djupgående. Denna 

form av närvarande blir även synlig i vårt resultat men benämns istället med att vara aktivt närvarande. 

Det som däremot skiljer Devi et al. (2016) studieresultat i från vårt är att de såg ett avsevärt litet 

deltagande, medan vi såg att förskollärarna i vår studie var till större delen delaktiga i leken. En form 

av delaktighet vi såg lite mindre av varav Devi et al. (2016) i deras studie inte uppfattade alls, var då 

förskollärarna befann sig på insidan av leken, det vill säga de samspelade med barnen på ett djupare 

plan i leken. Det framkommer dock i vårt resultat en önskan från vissa deltagare om att faktiskt kunna 

delta fullt ut i leken med barnen, utan att behöva hålla koll på annat samtidigt som de måste göra när 

de är aktivt närvarande. Detta ansågs vara svårt med de stora barngrupperna som kräver en 

övergripande koll på alla barns lekar och aktiviteter samtidigt för att få en fungerande fri lek. Dessa 

motsättningar kommer också fram i studier av Devi et al. (2016), Fleer (2015) och Singer et al. (2014). 

 

Förskollärares låga deltagande i lek i Devi et al. (2016) studie styrker Knutsdotter Olofssons (2017) 

uttalande om pedagogers lägre intresse för engagemang i barnens lek, ett deltagande från pedagogerna 

i barnens lek ses vara något revolutionärt. Då vårt resultat vilket nämns ovan visar på det motsatta, att 

vi finner ett högre mått av deltagande, tyder på att denna tanke om att barnens lek endast är deras, och 

att det är något bara de ska göra själva är på god väg att ändras. Den förändringen kan ses positiv i den 

bemärkelse Øksnes och Sundsdal (2017) delger, att pedagoger bör se sig själva som lekberikare.  

 



 

 

30 

Det intressanta med vårt resultat är hur relationen ger kunskap och kännedom om barnen, vilket blir 

ett slags verktyg att använda för de val och prioriteringar som görs. När förskollärarna pratar om hur 

det beror på situation, konstellation och behov kring val av deras handlingar visar det hur vissa faktorer 

påverkar de egentliga motiven. Studien visar tydligt ett därför att motiv med hög prioritet hos 

förskollärarna, situationer liknande ledset barn eller en konflikt får förskollärarna ändra typ av 

handling. Det ger en antydan kring hur förskolan är en komplex verksamhet där de verksamma 

förskollärarna har många olika faktorer att förhålla sig till. Det främsta motivet till varför en närvarande 

roll blir betydelsefull är för att finnas till hands i det sociala samspelet, men också för att skydda barnens 

lek ifrån att störas. Förskollärarna i studien menar att det är viktigt att se om alla barn har någon att leka 

med, och hur lekarna fungerar, om de kommer överens eller om det är oenigheter. Förskollärarna i 

denna studie värderar det sociala samspelet och hur den gemensamma leken skapar möjligheter för 

barnen att konstruera de lekvärldar Öhman (2011) beskriver. Den prioriterade rollen att vara 

närvarande minskar även risken till att barnen ska störas, då det gått in i denna sinnes värld på egen 

hand eller med sina kamrater. Dessa är världar är sköra och lätta att störa. Detta är något som 

pedagogerna också bör ha i åtanke när de väljer att vara nära barns lek. Blir valet att bara sitta i närheten 

eller rör de sig i rummet mellan olika ställen för att hålla koll överallt. Det är värt att tänka på vilket val 

man gör, då Singer et al. (2014) i deras studie har påvisat att en pedagog som förflyttar sig runt i ett rum, 

in och ur barns lek, stör mer än det gynnar barns lek, då detta kan göra att barnen avbryter sin lek och 

följer pedagogen istället. De menar att pedagogerna istället borde sitta ned på golvet, vilket ökar 

chansen till att barnen fortsätter leka, och att pedagogen då också blir mer lättillgänglig för barnen när 

de själv väljer att söka kontakt. Pedagoger behöver med andra ord både skydda dessa lekvärldar från 

att störas av andra barn, men också genom att själva tänka på deras val av handlingar och placeringar 

för att inte störa barnens lekar.  

Slutsatser 

Syftet med denna studie var att undersöka sju förskollärares förhållningssätt under barnens fria lek 

inomhus. Genom det verksamhetsteoretiska perspektivet har vi även fokuserat på de bakomliggande 

faktorer angående deras handlingar. Gällande förskollärarnas förhållningssätt gentemot respektive 

barn i de olika situationerna framkom i resultatet att de ansåg den aktuella relationen var värdefull. 

Relationen användes som ett verktyg för att göra en omsorgsfull bedömning kring deras val av 

handling.  

 

Resultatet visar hur förskollärarna prioriterar en central placering med syfte att vara närvarande för 

barnen. Studien visar dock att denna placering inte alltid kan fullföljas, då förskollärarnas fokus 

påverkas av den yttre omgivningen, vilket ibland resulterar i en annan prioritering. Med den yttre 

omgivningen menas att förskollärarnas handling ibland styrs utifrån vad som sker i barngruppen eller 

i verksamheten, likväl som de ibland gör egna val kring sina handlingar. Kombinationen av den inre 

processen med de olika omständigheterna i den yttre omgivningen visar på ett komplext samspel inom 

förskolans verksamhet mellan barn och förskollärare i relationer och situationer. Denna studie bidrar 

med en uppfattning kring, samt sprider ljus över hur vi kan förstå pedagogers handlingar i den fria 

leken.  
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Framtida studier 

I och med denna studie har vi fått en annan uppfattning angående olika händelser, situationer och 

känslor vilka kan uppstå under barnens fria lek. Det vore intressant att studera detta ur barns 

perspektiv, eftersom det perspektivet på pedagogers handlingar, delaktighet och positionering kan vara 

ett betydelsefullt och användbart verktyg för pedagoger i deras yrkesutövning.  
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Bilaga 1 

Missiv förskolechefer  
 

Hej! 

 

Vi är två studenter från Mittuniversitet i Sundsvall som nu läser den sista terminen på 

förskollärarutbildningen. Vi heter Malin Schelin och Fredrik Stenberg och ska skriva ett självständigt 

arbete inom ett valfritt pedagogiskt område kopplat till vår utbildning. Vårt intresse ligger i 

förskolläraren och den fria leken inomhus, i åldersgruppen tre till fem år. Därmed vill vi också 

förtydliga att det inte är barnen som står i fokus för vår undersökning. Eftersom vi bor på skilda orter 

så kommer enbart en av oss att genomföra studien på er förskola. 
 

För att få en sådan tydlig bild som möjligt inom detta område, skulle vi vilja observera förskollärare, 

samt ha efterföljande samtal med dem. Observationerna kommer att genomföras med penna och 

papper, däremot önskar vi att använda ljudinspelning vid samtalen.  

 

Vi kontaktar dig för att vi skulle vilja besöka en förskola där du är förskolechef, vi finner det angeläget 

att du har information om detta och kan lämna ett besked kring ditt samtycke. Vi skulle uppskatta om 

du också kunde se över intresset hos dina förskollärare för medverkan. Vi har en tro om att denna 

medverkan ger er ett vidare perspektiv på fri lek.  
 

Vi följer vetenskapsrådets etiska principer vid utförandet av vår studie. Det innebär att det insamlade 

materialet används endast till uppsatsen ändamål, och kommer raderas då denna uppsatsen är 

godkänd. Den aktuella förskolan och de medverkande pedagogerna kommer enbart benämns med 

fiktiva namn. För oss är det viktigt att framföra att denna medverkan är helt frivillig och man har rätt 

att avbryta när man vill. 

 

Vår målsättning är att genomföra observationer och efterföljande samtal under vecka 15 och vecka 16. 

Vi kommer kontakta dig via telefon antingen torsdag eller fredag vecka 14, för att förhoppningsvis 

bekräfta ditt samtycke och få information om potentiella deltagare. Har du några frågor angående 

detta så får du gärna höra av dig. 
 

Med vänliga hälsningar, 
Fredrik Stenberg, Tel: xxx-xxxxxxx Mail: xxxxxxxx@xxxx.xxx 
Malin Schelin, Tel: xxx-xxxxxxx Mail: xxxxxxxx@xxxx.xxx 
Handledare Anneli Hansson 
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Bilaga 2 

Missiv deltagande förskollärare  
 

Hej! 

 

Jag heter Fredrik Stenberg/Malin Schelin och tar kontakt med dig då din förskolechef meddelat mig att 

du vill delta i studien i samband med vår C-uppsats. Uppsatsen skrivs i par, men eftersom vi bor på 

olika orter utför vi fältstudierna själva. Jag vill betona att det är frivilligt att delta och att du när som 

helst under studiens gång har möjlighet att avbryta. Samtliga förskollärare och förskolor som deltar i 

studien kommer att bli helt avidentifierade i uppsatsen, samt att det insamlade materialet kommer 

raderas då denna uppsats är godkänd.  
Det vi är intresserade av i och med denna studie är förskolläraren och den fria leken inomhus. Den 

kommer genomföras med två olika metoder, först observationer och sedan ett samtal. Jag kommer att 

observera dig vid tre olika tillfällen i ungefär 15 minuter och dokumenteras med penna och papper. 

Samtalet kommer att ske i nära anslutning till den tredje observationen, det beräknas ta max 60 

minuter och jag önskar då att få använda mig av ljudinspelning.  

 
Jag kommer att ringa dig tex i början på nästa vecka för att komma överens om tider och besvara 

eventuella frågor angående upplägget. Du kan självklart höra av dig angående eventuella frågor eller 

synpunkter på när du anser det lämpligt att jag ringer dig.  

 
Med vänliga hälsningar, 

 
Fredrik Stenberg, Tel: xxx-xxxxxxx Mail: xxxxxxxx@xxxx.xxx 
Malin Schelin, Tel: xxx-xxxxxxx Mail: xxxxxxxx@xxxx.xxx 
Handledare Anneli Hansson 
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Bilaga 3 

Intervjuguide 

 
1 A. Hur ser du på din roll under den fria leken? 
(Hur kommer det sig att du ser det på just det sättet?) 

 
1 B. Hur tänker du kring din inverkan som pedagog på leken?  

 
2 A. Är det något du värdesätter lite extra under barnens fria lek och därmed fokuserar på?  

 
2 B. Finns det något som styr ditt förhållningssätt under den fria leken? (T ex går du mest på rutin 

eller anpassar du dig efter situationerna?) 

 

3. Hur ser du på relationen mellan barn och pedagoger när det kommer till den fria leken? Kan den få 

någon betydelse i detta sammanhang? 

 
4 A. Var försöker du placera dig i rummet när barnen leker?  

Har du några speciella tankar kring dina placeringar? 

 
4 B. Vad skulle du säga påverkar din placering under leken? 
 


