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 Abstrakt 
Syftet med denna studie var att undersöka förskollärares uppfattningar om sitt 

eget deltagande i barns fria lek. Utifrån syftet valde vi att låta oss inspireras av 

det fenomenografiska perspektivet. Där använde vi oss av en kvalitativ, semi-

strukturerad intervjumodell. I studien intervjuades 8 verksamma förskollärare. 

Resultatet visade några uppfattningar som förskollärare hade. Förskollärarnas 

varierade uppfattningar kategoriserades utifrån studiens två frågeställningar 

som omformulerades till tre rubriker; Förskollärares uppfattningar av sitt eget 

deltagande i barns fria lek, Förskollärares uppfattningar av sitt eget intagande av roller 

i barns fria lek och Förskollärares uppfattningar av sina egna roller i barns fria lek. 

Därefter formulerades underrubriker utifrån förskollärarnas utsagor, detta för 

att skapa en tydlighet i förskollärarnas uppfattningar. Det som framkom i 

studien var att förskollärares uppfattningar och val av roll i den fria leken skiljer 

sig åt på individnivå. Den variation vi kunde finna i analysen resulterade i två 

olika kategorier; Observerande och icke deltagande samt Observerande och 

deltagande. Det som framgick av studien var att förskollärarnas varierade 

uppfattningar styrde valet av roll de valde att inta i den fria leken. Vi tolkar 

förskollärarnas uttalanden som att tiden och tolkandet av läroplanen styr 

förskollärarnas deltagande i den fria leken. Vår tolkning utifrån studien och 

förskollärarnas uppfattningar är att förskollärare erbjuder barn skilda 

upplevelser av att ha en medlekande förskollärare.  

 

Nyckelord: Fri lek, förskollärare, uppfattningar, deltagande, förskola, barn. 
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”We don´t stop play because we grow old, we grow old because we stop play” 

- George Bernard Shaw i Olofsson (1992, s.151) 
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 Inledning  
Tidigare forskning visar att fri lek är viktig för barns utveckling och genom 

denna kunskap har den fria leken fått allt större utrymme i dagens förskola 

(Olofsson, 2003). Pramling Samuelsson och Sheridan (2006) skriver att fri lek 

bidrar till barns allsidiga utveckling och att kunskaper de skaffar sig i den är av 

betydelse för resten av livet. Detta betonar även Olofsson (1992; 1987) då hon 

anser att barn som fått möjlighet till lärande genom fri lek, samt fått stöd i 

utvecklandet av den, klarar livets prövningar bättre. Hon ställer sig frågande till 

om det finns något som inte kan läras i den fria leken. Gällande barns utveckling 

och lärande skriver förskolans nuvarande läroplan lpfö-98 att leken ska ligga till 

grund för verksamheten i förskolan då den betonas som lustfylld och viktig 

(Skolverket, 2011). Samtidigt ställer sig Öhman (2011) kritiskt till lekens plats i 

förskolans läroplan, då allt större vikt läggs vid lärandet kring olika ämnen och 

att leken endast nämns i kortare sekvenser bland läroplanens strävansmål samt 

att inom riktlinjerna framkommer det inte alls. Detta anser hon kan leda till att 

barn endast får möjlighet till fri lek då inga styrda aktiviteter är planerade.  

Olofsson (1996)  menar att traditionellt sett har den fria leken bedömts som 

barnens ensak inom den svenska förskolan och synen av pedagogers delaktighet 

i den har ansetts felaktig. Pedagoger har i många fall valt att engagera sig i annat 

när barnen leker. Dock skriver Öhman (2011) och Olofsson (1992) att det är 

tillsammans med en lekkompetent vuxen som barn lär sig leka. Läraren ses 

därför som barnets viktigaste lekpartner. Johansson och Pramling Samuelsson 

(2007) betonar vikten av pedagogers deltagande i barns fria lek då pedagoger 

kan hjälpa barn till vidare tankeutveckling och på så sätt bidra till att leken förs 

framåt. Samtidigt framhåller Olofsson (1996) att antaganden om att pedagoger 

ska hålla tassarna borta från den fria leken fortfarande existerar. I läroplanen för 

förskolan, lpfö-98 uttrycks vuxnas bemötande gentemot barnen. "I Förskolan 

ska barnen möta vuxna som ser varje barns möjligheter och som engagerar sig i 

samspelet med både det enskilda barnet och barngruppen" (Skolverket, 2011, 

s.6).  

Som nämnts betonar Skolverket (2011) både lekens värde och pedagogers 

engagemang i samspelet med barnet och barngruppen, dock kan vi inte finna 

att förskolans läroplan skriver om pedagogers deltagande i den fria leken. 

Utifrån detta blir vår fundering om förskollärares tolkande av läroplanen 

påverkar deras uppfattningar gällande deras deltagande i den fria leken. Det 

möte som sker mellan leken och pedagogen vill vi därför undersöka närmare. 

Detta genom att undersöka pedagogers uppfattningar av sitt eget deltagande 

men att även undersöka vilka roller förskollärarna uppfattar sig ta i barns fria 

lek. Genom detta vill vi bidra med ytterligare kunskap inom området. Intresset 

kring detta fenomen har väckts under utbildningens gång, genom både 

litteratur men även under de verksamhetsförlagda utbildningarna då vi haft 

möjlighet att möta den fria leken och pedagogers deltagande i den. 
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 Bakgrund 
I denna bakgrund redogör vi för vad tidigare forskning behandlat när det gäller 

vårt valda område. Vi vill här redogöra en begreppsförklaring, vad lek är men 

även vad barn lär sig i den. Detta utifrån Alexandersson (1994) som beskriver 

att inom fenomenografin bör en förståelse för begreppet redogöras innan 

diskussion kring ämnet kan ske på ett djupare plan. Vidare behandlar vi 

definitionen av den fria leken för att sedan redogöra pedagogers betydelse och 

roll i den. Varför vi valt att skriva med leken och inte endast den fria leken är på 

grund av att större delen av vår valda litteratur använder lek som ett 

samlingsbegrepp, där den fria leken ingår.  

Vad är egentligen lek? 

Det svenska ordet leka härstammar från fornnordiska leika som behandlar både 

lekar, spel, rörelser och dans (Öhman, 2011). Lek som begrepp beskrivs enligt 

Olofsson (1987) och Johansson (2008) som svårdefinierat, då frågan om vad som 

är lek inte alltid är självklar. Det som framhävas är att leken har vissa 

kännetecken som t.ex. lustfylld, frivillig, spontan och icke målinriktad. Olofsson 

(1987) menar att många ser leken som barns arbete, vilket hon inte håller med 

om. ”Arbete utförs av nödvändighet för vår överlevnad och trivsel. Lek är 

frivillig och sker för skojs skull” (s.11-12). Dock framkommer det i Izumi-Taylor, 

Samuelsson och Rogers (2010) studie att synen på leken som barns arbete 

fortfarande existerar. Utifrån de tre länder som jämfördes i studien, Sverige, 

Japan och USA, var synen vanligast bland de svenska pedagogerna som deltog. 

Bruce (2010) nämner leken som en positiv gemenskap där vuxna och barn kan 

mötas och på så sätt utmana och bekräfta varandra. Vidare poängterar Bruce att 

leken också kan vara en plats där barnet får upptäcka sig själv och vara ensam. 

Olofsson (1992) skriver att lek kan förklaras som en mental inställning och som 

ett sätt att förhålla sig till verkligheten, att det som görs, sägs och tänkts inte är 

som det ser ut att vara då leken utmärkas som något som sker som om eftersom 

lek inte är på riktigt. Samtidigt menar hon att leken ofta måste beskrivas i 

motsatser till varandra som båda är sanna, på detta vis beskrivs leken som 

paradoxal. Ett exempel på detta kan förklaras i att leken är både på riktigt och 

på låtsas. Innanför lekramen är den på riktigt men sedd utifrån är den på låtsas. 

I leken förekommer det ett möte mellan den yttre och inre världen. Erfarenheter 

och upplevelser av omvärlden skapar idéer som ligger till grund för leken. 

Erfarenheterna följer med till den inre världen, men återskapas ofta i nya former 

(Olofsson, 1992). Detta beskriver Öhman (2011) som det ”tredje rummet”. Hon 

betonar att det tredje rummet kan vara stort, men även väldigt litet. Detta 

beroende på barns vänskap och kemi till varandra. Ingen äger det tredje 

rummet, det beskrivs vara ett sätt att umgås på. När det gäller låtsaslek menar 

Öhman att det är som att vi skapar våra egna inre rum, där erfarenheter blandat 

med fantasi sätts samman och bildar en lek. Under lekens gång beskrivs det att 

vissa delar kan väljas att plockas bort medan andra delar kan läggas till, detta 

för att leken ska frodas och föras framåt. Lekens deltagare påverkar också lekens 

sammansättning och skapande, då alla barn har olika erfarenheter och fantasier. 
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Vygotskij (1995) tar upp att desto mer erfarenheter ett barn har tillägnat sig i 

livet desto rikare fantasi får barnet. Detta kan kopplas till att det tredje rummet 

blir mer utvecklat och gagnar leken.  

Vad barn lär sig i leken  
Lek beskrivs som barns främsta arena. Där intresserar de sig för sådant de är 

nyfikna på och sådant som de vill utforska och undersöka vidare. Barn leker det 

som de har erfarenhet av, men även sådant de vill få mer kunskap om. Leken 

lär barn att använda sina egna idéer, tankar och föreställningar, vilket hjälper 

barnen att växa i tanke och handlingskraft. På så sätt lär de sig att bli duktiga 

problemlösare (Öhman, 2011). Olofsson (1987) menar att låtsaslek är den 

aktivitet som bidrar mest till en bred fantasi, inlevelse och ett flexibelt tänkande. 

Öhman (2011) och Åm (1986) skriver att lek också har en terapeutisk effekt. Barn 

använder leken för att bearbeta händelser som de är oroade, bekymrade eller 

rädda för, till skillnad från vuxna som istället pratar sig igenom sina svårigheter. 

Genom leken kan barn finna uttryck för sina känslor samt prova olika roller som 

de i framtiden kan använda sig av.  

Öhman (2011) tar upp lärandet om självkänslan som kan utvecklas via lek då 

barn motiverar sig själv och lär sig att tänka självständigt. Detta diskuterar även 

Olofsson (2009) då hon menar att självkänslan gör att barn kan ta en plats i leken 

som de annars inte skulle vågat inta. Till detta betonar Vygotskji (i Lindqvist, 

1999) att barnet i leken blir ett huvud högre. Genom att gå in i leken kan barnet 

växa, bli modigare och våga ta en annan roll. Olofsson (1987) talar om 

utvecklandet av den egna identiteten i leken, då leken ger möjlighet till 

reflekterande kring andra individer gentemot sig själv, både likheter så väl som 

skillnader.  

Pramling Samuelsson och Sheridan (2006) behandlar den sociala kompetensen 

som utvecklas i leken. Där ges barn möjlighet till att samarbeta och 

kompromissa. Johansson (2008) tar även upp det gemensamma lärandet i leken. 

Leken är en arena för utvecklande av kommunikativ kompetens då regler hela 

tiden definieras och omdefinieras. Barn möter också andra barn och lär sig att 

förstå andras perspektiv vilket Öhman (2011) kallar flexibilitet och samförstånd. 

Även Olofsson (2009) skriver om empatin och sympatin som barn kan utveckla 

genom leken, då hon betonar att ett lekkompetent barn kan förstå en annan 

människas situation. Detta beskriver hon som en förmåga att känna medkänsla 

och visa respekt för andra människor.  

Olofsson (1987) menar att barns språkliga utveckling stimuleras och gagnas i 

leken då barn hela tiden använder sig av det verbala språket i leken. Detta ger 

ett rikt ordförråd och kunskap om meningsuppbyggnader. Pramling 

Samuelsson och Sheridan (2006) skriver också om språket då de menar att barn 

via lek både måste kunna göra sig förstådd men också bli förstådd. På så sätt 

använder barn ord, ljud och kroppsspråk. Vidare tar de upp lärandet av tempus 

i leken beroende på om barn talar inom eller utanför leken.  
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Logue och Harvey (2010) har i deras studie kartlagt 98 förskollärares 

uppfattningar kring leken, detta genom intervjuer frågor via brev. Det som 

framkom i studien var att leken kan ses som grunden för all inlärning på alla 

områden och att begränsa leken är att begränsa barns kreativa förmåga. 

Olofsson (1987) betonar även lekens lärande då hon diskuterar kring om det 

finns något barn inte lär sig i lek. Öhman (2011) lyfter att i barns värld går det 

inte att skilja lek och lärande åt. Hon skriver ”Barnet är i leken medan lärandet 

är i barnet” (s.184). Vidare betonar hon inte bara lärandet som leken ger utan 

framhåller även leken ur ett hälsoperspektiv. Leken ger barn glädje, lust och 

spänning vilket hon menar bidrar till en god hälsa, leken utsöndrar på så vis må 

bra känslor. I Izumi-Taylor, Samuelsson och Rogers (2010) studie gällande tre 

nationers syn på leken betonar samtliga pedagoger leken som en rolig aktivitet 

där leken för med sig positiva känslor. Det som blir av vikt och avgörande för 

om leken ska vara hälsofrämjande för barn menar Öhman (2011) är pedagogens 

inställning och syn på leken. Samtidigt betonar Lillemyr (2002) att pedagoger 

många gånger endast väljer att fokusera på lärandet som kan åstadkommas i 

leken. På så sätt riskerar pedagogerna att missa lekens egentliga värde, som 

beskrivs vara barns arena där de har möjlighet att uttrycka sig själv. Lillemyr 

skriver även att barn ser leken som en upplevelse som sker här och nu medan 

vuxna ser den utveckling och det lärande som kan åstadkommas i den. Vidare 

vill vi redogöra för vad tidigare forskning tar upp gällande den fria leken, 

pedagogers betydelse och vilken roll pedagoger kan välja att inta i den. 

Den fria lekens pedagogik 

Olofsson (2009) beskriver att den fria lekens pedagogik är den lek som bygger 

på barnens egna intentioner och aktiviteter. Åm (1986) behandlar även hon den 

fria lekens betydelse och menar på att barnens bestämmande över leken är den 

lek som benämns som fri lek. Vidare beskriver hon att den fria leken inte är fri 

från vuxnas deltagande, istället handlar den om vuxnas deltagande på barnens 

premisser. Detta betonar även Olofsson (1996) då förskollärare i ett lekprojekt 

om den fria leken beskriver att fri lek ofta har blivit förknippad med vuxnas 

frånvaro och att barnen får göra vad de vill. Dock betonar förskollärarna i 

Olofssons studie att det krävs en närvarande pedagog för att den fria leken ska 

vara givande för barnen. Även Öhman (2011) diskuterar kring att många anser 

att den fria leken är barns egen aktivitet, där vuxna inte ska lägga sig i eller styra.  

Vidare menar Öhman att det inte handlar om att släppa barnen helt fria i leken, 

det innebär inte att vara passiv. ”För att släppa barnen i fri lek måste man veta 

vad det är man släpper!” (s.242) Detta menar hon att pedagogen endast har 

möjlighet till genom att vara närvarande. 

Pedagogers betydelse i den fria leken 
Åm (1986) lägger vikt vid om vuxna ska delta i barns fria lek eller inte. Enligt 

Åm väljer många förskollärare att ta en observerande roll istället för att aktivt 

delta. Detta är något Wood, MCMachon och Cranstoun (1980) bekräftar genom 

sin studie. Där beskriver de att flertalet pedagoger hade synen att vuxna inte bör 

delta i barns fria lek, då risken att de vuxna ska ta över och förstöra leken är stor. 

En annan motivering till pedagogers icke deltagande var att det kunde bli svårt 
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för barnen att skilja mellan fantasi och verklighet om pedagogerna var aktivt 

deltagande. Detta är även något Öhman (2011) betonar då hon menar att många 

pedagoger har synen att de hindrar barns naturliga lekprocess genom att delta 

i leken. En annan faktor till varför pedagoger väljer att inte delta i den fria leken 

menar Olofsson (1987) kan vara att det är generande att delta när andra vuxna 

ser på. Vilket gör att pedagogerna inte vågar gå in och förlora sig i leken 

tillsammans med barnen. Olofsson (1992) skriver även om pedagogers dåliga 

samvete när det gäller deltagandet i leken då de anser att de inte gör någon nytta 

då de bara leker. Lillemyr (2002) behandlar ett dilemma som förekommer när 

det gäller pedagogers deltagande i barns fria lek. Han menar att pedagoger 

många gånger är medvetna om vuxnas betydelse men att varken tid eller 

kompetens finns till att delta. När det gäller pedagogers kompetens skriver 

Logue och Harvey (2010) att pedagogerna i deras studie ansåg att deras attityder 

och inställningar till barns fria lek återspeglades av utbildning och kurser. Detta 

behandlar även Åm (1986) då hon tar upp utbildningens betydelse. Hon menar 

att de teorier som präglats under utbildningen har en avgörande roll för hur 

pedagoger kommer se på den fria leken, hur de kommer förhålla sig till den och 

vilken roll de kommer inta.  

Öhman (2011) vänder sig mot pedagogers icke deltagande då hon anser att det 

är tillsammans med en lekkompetent vuxen som barn lär sig leka. På så sätt ses 

pedagogen som barnets viktigaste lekpartner. Detta behandlar även Olofsson 

(1992) då hon skriver att äta lär sig barn så småningom, men att lära sig leka lär 

sig barn bara i samspel med andra. Öhman (2011) menar att genom ett positiv 

deltagande av pedagoger i leken kan det leda till fördjupning och varaktighet. 

Hon skriver vidare att pedagogers delaktighet gör att samspelet mellan barnen 

ökar och lekarna kan utvecklas och bli mer avancerade. Olofsson (1987) menar 

att det är lättare att skapa en samhörighet i barngruppen om pedagogen själv 

deltar i den fria leken. Pedagogen kan då arbeta för att få in mindre omtyckta 

eller utfrysta barn. Olofsson (1992)  skriver vidare att om barns lekar ska bli 

utvecklande så behöver de en vuxen som stöd, där den vuxnes uppgift är att 

lära barnet förstå leksignaler och att lära dem skilja på fantasi och verklighet. 

Tillsammans med en lekkompetent pedagog som utmanar barnen och ger dem 

möjlighet att utvecklas menar Öhman (2011) att barnen ges tillfälle att nå en 

högre kompetens och förmåga. Detta kan kopplas till Vygotskys tanke om den 

proximala utvecklingszonen (Vygotsky, 1978). Vygotsky beskriver att den vuxne 

har en avgörande roll för att hjälpa barnet nå ett högre plan i sin utveckling, utan 

den vuxnes assistans och stöd menar han att barnet inte når denna utveckling. 

”What is in the zone of proximal development today will be the actual 

developmental level tomorrow- that is, what a child can do with asistance today 

she will be able to do by herself tomorrow” (s.87). Bruner (2002) delar Vygotskys 

tanke kring den proximala utvecklingszonen och har på så sätt arbetat fram 

begreppet scaffolding. Inom detta begrepp handlar det om att bygga upp en 

ställning och en grund tillsammans med barnen för att nå utveckling. Sett till 

leken kan pedagogen gå in och bygga en grund för att ge liv i leken och att på 

så sätt göra barnen till självständiga lekare, vilket är målet med begreppet. Detta 

kan kopplas till pedagogers tankar i Olofssons lekprojekt (1996) där de menar 
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att inom den fria lekens pedagogik arbetar de för att barnen ska kunna leka 

själva.  

Olofsson (1992) talar om vuxna som förebilder för barnen och tar upp detta i 

form av lek med sandkakor. ”Är sandkakorna bara sand för den vuxne, så blir 

de det för barnen. Chansen att barnen skall börja leka i sanden är faktiskt större 

om barnen är ensamma, än när en vuxen visar att världen är platt” (s.30). Genom 

att vuxna visar på transformationer i leken lär de barn att föremål kan byta 

gestaltning. Detta är enligt Öhman (2011) nödvändigt för låtsaslekens 

existerande. Vygotskij (1995) nämner barns härmande av vuxna då han menar 

att barns lek många gånger grundar sig på vad de vuxna gör och säger. 

Vygotskij betonar fantasi som är kopplat till människans erfarenheter, desto fler 

upplevelser en människa har desto rikare fantasi får denne. Ett barn har 

torftigare fantasi än en vuxen då de har färre upplevelser i sitt bagage, men till 

skillnad från de vuxna så tror de istället på sina idéer. Vuxna har på så sätt rikare 

fantasi men de har istället större begränsningar än ett barn. Åm (1986) behandlar 

även detta då hon menar att vuxna bör släppa invanda beteendemönster i leken 

för att komma ned på barnens nivå och för att få möjlighet att hjälpa barnen till 

vidare utveckling.  

Genom deltagande i den fria leken betonar Olofsson (1987) att pedagogen kan 

lära känna barnen på ett helt annat plan än om de tar en passiv roll. Där kan de 

få kännedom om vad som intresserar barnen just nu, vad barnen kan och var de 

ligger i sin utveckling. Detta menar Lillemyr (2002) är en stor fördel för 

pedagogens planerande av verksamheten. Olofsson (1987) skriver vidare att 

pedagogers medverkande i den fria leken kan leda till att den bli mer 

spännande, utarbetad och inte stannar kvar i gamla mönster. Ofta nöjer sig 

vuxna med barns enkla lekar, de vänder ryggen till och ursäktar sig genom att 

de inte ska lägga sig i (Olofsson, 1992). Olofsson (1987) nämner även att om 

vuxna väljer att inta en passiv roll kan det leda till att den fria leken blir kortvarig 

och barnen använder bara en del av det materialet som finns tillgängligt på 

förskolan. Logue och Detour (2011) har i sin studie genomförts observationer av 

tolv barn på en förskola i USA under två år. Resultatet visade att pedagogernas 

deltagande i barns fria lek medförde att barnen lekte mindre uppdelat och var 

mer tillåtande mot varandra.  

Åm (1986) tar upp att om leken lämnas fri från pedagogers stöd kan det orsaka 

att leken blir upprepad och stereotyp. Detta behandlar även Öhman (2011) då 

hon skriver att pedagogers icke deltagande ofta resulterar i att den fria leken blir 

enformig och ytlig. Vidare menar hon att detta ibland även leder till fysiskt 

aktiva lekar, så som till exempel bråklekar. Även Olofsson (1987) betonar ett 

hårdare klimat när pedagoger väljer att inte vara närvarande. Olofsson (2009) 

nämner att pedagoger ofta går in, korrigerar och medlar när det blir bråk. Hon 

menar vidare att leken då oftast tar slut. En koppling kan ses till den Isländska 

studien som Einarsdottir (1998) genomfört genom observationer och intervjuer 

av pedagoger. Det som framkom  av studien var att pedagoger ofta justerade 

barns lekar utan att besitta en förståelse över vad leken egentligen handlade om. 



  

 

7 

 

Detta på grund av att pedagogerna inte varit närvarande, varken observerande 

eller medlekande.  

Olofsson (1996) lägger vikt vid vuxnas plikt att se till så barn är trygga i leken, 

att de vågar öppna upp sig och förlora sig i den. Olofsson (1987) framhåller även 

att en lekglad vuxens närvaro ger en tryggare lekmiljö vilket stimulerar till en 

mer koncentrerad lek, som på så sätt kan pågå under en längre tid. Olofsson 

(1992) betonar trygghet som en av de tre faktorerna som ligger bakom barns 

lekförmåga. Den andra faktorn nämner hon handlar om ostördhet. Med 

ostördhet beskriver hon vidare att leken är lättstörd. Öhman (2011) nämner även 

detta då hon beskriver att lekvärldar är sköra och att det är pedagogens uppgift 

att hjälpa barn att skydda dessa lekvärldar. Olofsson (1992; 2009) talar även om 

vuxnas hänsyn till leken då hon menar att den vuxne bör respektera leken och 

inte onödigtvis störa. Om leken ska frodas och utvecklas är det av vikt att 

pedagoger lär barn denna respekt gentemot den fria leken, detta då Olofsson 

menar att det krävs ostördhet för att uppnå djup lek. Den tredje och sista faktorn 

som betonas av Olofsson (1992) är lekens verktyg, där handlar det om att lära sig 

lekspråkets koder. Pedagogens uppgift blir att lära barn leksignaler, att på så 

sätt lära barn på riktigt och på låtsas för att kunna skapa samspel med andra 

barn. Hon menar vidare att barn behöver vuxna som talar lekens språk. 

Pramling och Pramling Samuelsson (2008) tar upp att den vuxne har en viktig 

uppgift då det gäller att se till så barn får vänskapsgrupper, vilket de vidare 

menar sker bäst och lättast genom leken. Därför är det av vikt att pedagoger lär 

barn hur de ansluter sig till andras lekar men även hur de själva bjuder in till 

lek, vilket Öhman (2011) kallar för anslutningsstrategier. Vidare skriver hon att 

vissa barn har lättare att anpassa sig efter situationen och på så sätt får tillträde 

i den fria leken, medan andra barn behöver stöd att hitta metoder för att komma 

in i den. Slutligen lägger hon vikt vid att alla barn behöver hjälp i att hitta 

metoder för att släppa in fler barn i den fria leken. För att kunna stödja barnen 

inom dessa tre faktorer beskriver Olofsson (1992) att det är av vikt att pedagoger 

är närvarande och uppmärksammar dessa, då det är av betydelse för barns fria 

lek.  

Pedagogers viktigaste uppgift är att vara tillsammans med barnen i förskolan, 

på vilket sätt den samvaron ser ut vilar både på förskolans ramar samt 

pedagogers tankar och handlingar (Åm, 1986). Lillemyr (2002) beskrivet att 

pedagogers deltagande i leken har att göra med deras grundsyn och 

uppfattningar om barnet. Hur pedagoger ser på barnet ”vad barn är, vad de kan 

och vad vi kan förvänta oss av dem” (s.71) är tre olika faktorer till den 

pedagogiska grundsynen. Denna pedagogiska grundsyn har en inverkan på hur 

pedagogen väljer att gå in i leken. Här nedan kommer vi därför presentera olika 

roller som pedagoger kan inta i den fria leken. 

Pedagogers roll i den fria leken 
Forskning har gjorts kring pedagogers syn om sin egen roll och funktion i barns 

fria lek. Det som framkom i studien var att pedagogers beteende var relaterat 

till deras inställning till lek. De flesta pedagoger såg sin roll som observatörer 

och inte som deltagare. Där var det viktigare att närvara, genom en passiv roll 
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vid sidan av. Många såg även sin roll att se till så inget barn blev utanför och att 

alla barn fick möjlighet att delta i den fria leken. Andra bilder av pedagogers 

deltagande i den fria leken som förekom i studien var att leken skulle lämnas fri 

från vuxnas deltagande men att istället kolla till barnen under jämna mellanrum 

samt att inte delta alls i barns fria lek. Resultatet visade att pedagogerna valde 

en passiv och reserverad roll även fast att de flesta hade synen att de borde delta. 

Pedagogerna i studien ansåg det lättare att delta i barns fria lek om de blev 

inbjudna i den och blev tilldelade en roll (Einarsdottri, 1998). 

Öhman (2011) beskriver fyra olika roller som lärare kan inta vid barns fria lek 

och att kunna skifta mellan de olika rollerna men att även kunna inta dem ses 

som betydelsefullt utifrån vad leksituationen kräver.  

 Att vara en Närgranskare ses som en observatör. Läraren finns placerad i 

närheten för att betrakta barnet där de har möjlighet att ge dem 

bekräftelse och stöd genom att t.ex. nicka eller le mot barnet. Genom 

denna roll kan läraren få information om vad som intresserar barnet just 

nu och dess utvecklingsnivå. Den information som läraren samlar 

genom denna roll kan vid ett senare skede leda läraren mot en aktiv roll 

inom leken som kan hjälpa barnet i sin utveckling.  

 Som Rekvisitör tar läraren en icke aktiv roll när det gäller deltagande, 

dock är läraren istället aktivt stödjande. Som rekvisitör hjälper läraren 

att bistå med material, råd och tips till barns lek för att barnen ska ha 

möjlighet att gå in i leken på ett djupare plan samt bredda lekens tema.  

 Medlekare beskrivs som lärarens aktiva deltagande i barns lek. Här deltar 

läraren i en biroll och låter barnen ta huvudrollerna. Det är av betydelse 

att läraren följer barnens idéer och låter dem styra leken framåt. Under 

denna roll kan även läraren hjälpa barn förstå lekens förutsättningar och 

regler samt öka förståelsen för när något är på låtsas och på riktigt, ”som 

om”.  

 Att vara Lekledare innebär mer aktivt deltagande i leken. Inom denna roll 

föreslår läraren nya lekteman eller tar in ny rekvisita i den. För att sätta 

liv i lek som tappat engagemang är denna roll ett bra val. Här utmanar 

läraren barnen att fortsätta utveckla sin lek på ett smidigt sätt.  

Det är en svår uppgift för pedagoger att välja vilken roll de ska inta i barns fria 

lek, det handlar om att pedagoger måste kunna utgå ifrån varje individuell 

leksituation där deras uppgift är att svara på barns lekar beroende på deras 

behov och intressen (Öhman, 2014). Olofsson (1987) beskriver att 

professionaliteten inom stödjandet av barns lek handlar om förmågan att kunna 

växla mellan de olika rollerna, detta kräver inlevelse, känslighet och intuition.  

Öhman (2011) talar om flera roller som kan urskiljas i negativ bemärkelse. Här 

betonar Öhman vuxnas passivitet av deltagande som ett icke lekutvecklande 

förhållningssätt. Barn ges då inget stöd till möjlighet att skapa positiva 

kamratrelationer samt lära sig anslutningsstrategier och hur lekvärldar byggs. 

Om pedagogen tar rollen som passiv betraktare kan detta kopplas till 
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säkerhetsvakt eller polis där konfliktingripande och tillrättavisningar är 

utmärkande för denna roll. Det är även lekförstörande att delta i barns lek på ett 

negativt sätt så som att styra och distrahera samt att endast fokusera på lärandet 

i leken.  
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 Syfte 
Det övergripande syftet med vår studie är att belysa pedagogers uppfattningar 

av sitt eget deltagande i barns fria lek i förskolan. Vi vill inom detta område 

bidra med kunskap om hur pedagoger förhåller sig till barns fria lek och vilka 

roller de väljer att inta.  

 Vilka uppfattningar har förskollärare av sitt eget deltagande i barns fria 

lek? 

 Vilka roller uppfattar förskollärare att de väljer att inta i barns fria lek 

och hur uppfattar förskollärarna dessa roller? 
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 Metod 
Metodval 

Utifrån vårt syfte att undersöka förskollärares uppfattningar av sitt eget 

deltagande i barns fria lek i förskolan, har vi valt att använda oss av kvalitativa 

semistrukturerade intervjuer för insamling av empiri till vår studie (Bryman, 

2011). Den kvalitativa forskningsmetod som beskrivs enligt Bryman passar bäst 

när forskaren vill få fylligare svar och komma åt respondenterna på djupet. 

Eliasson (2013) menar att den kvalitativa metoden är lämpligast när forskaren 

vill få en djupare förståelse för det studerade fenomenet. När det gäller den 

kvalitativa intervjumetoden utmärks den av att de frågor som ställs är av 

enklare karaktär, vilket medför en lättare förståelse för frågorna och svaren kan 

bli mer innehållsrika (Bryman, 2011). Eftersom vårt syfte är att undersöka ett 

avgränsat område där tyngden ligger på informanternas egna uppfattningar och 

genom specifika frågeställningar som utgångspunkt, finner vi att 

semistrukturerade intervjuer är det val av metod som lämpar sig. Där har vi 

även möjligheten att ställa följdfrågor inom de svar vi finner är av betydelse för 

vår undersökning. Som Bryman betonar så utformade vi en intervjuguide, vilket 

han beskriver som en strukturerad lista över olika frågeställningar som ska 

täckas eller beröras inom området under intervjuerna. Detta tillvägagångssätt 

menar han hjälper forskaren att bibehålla fokus på det avgränsade området. 

Inom det metodval vi gjort har vi valt att inspireras av delar inom det 

fenomenografiskta perspektivet, vilket vi här nedan kommer att presentera 

närmare. 

Fenomenografiskt perspektiv  

Det fenomenografiska perspektiv vi valt att inspirera oss av är utarbetat av 

Inom-gruppen, vid institutionen för pedagogik vid Göteborgs universitet 

(Larsson, 1986). Inom-gruppen beskrivs enligt Alexandersson (1994) handla om 

ett antal forskare som i början av 1970-talet startade ett forskningsprojekt 

gällande inlärningspsykologi. Det gemensamma i forskarnas projekt var att 

ställa frågor för att få fram likheter och skillnader i människors uppfattningar. 

Det resultat som forskarna fick fram, dokumenterades i boken Inlärning och 

omvärldsuppfattning och gruppen fick därefter namnet Inom-gruppen. 

Larsson (1986) är en av forskarna som startat upp det fenomenografiska 

perspektivet. Han menar att fenomenografin har utarbetats från ett kvalitativt 

perspektiv och beskrivs i termer av andra ordningens perspektiv. Med detta 

menar han att det handlar om människors uppfattningar eller föreställningar att 

förstå sin omvärld. Det huvudsakliga för perspektivet är skillnaderna mellan 

hur någonting är och hur det uppfattas vara. Inom detta perspektiv blir 

förståelsen för hur människors uppfattarar av omvärlden viktigare i jämförelse 

med att skildra vad de gör. Stukát (2011) framhåller att forskaren inom 

fenomenografin inte använder sig av samband, frekvenser och förklaringar utan 

strävar istället efter innebörder hos människor.  



  

 

12 

 

När det gäller insamling av empirin inom fenomenografin menar Stukát (2011) 

att forskaren oftast använder sig av en ostrukturerad intervjumodell där 

intervjuaren strävar efter att komma åt informanters syn på fenomenet. Till detta 

menar Alexandersson (1994) att det inte finns några rätta och fela svar i 

respondenternas utsagor. När det gäller databearbetningen menar Larsson 

(1986) att intentionen är att leta efter kvalitativt skilda kategorier för att på så 

sätt förklara den variation som framstår för människor inom det valda 

fenomenet, med variationer söker forskaren efter likheter och skillnader i den 

insamlade empirin. Stukát (2011) talar även om transkribering av datamaterial 

då det handlar om att lära känna det material som samlats in för att vidare kunna 

söka efter likheter och skillnader i svaren hos de olika informanterna. Larsson 

(1986) framhåller att den som använder sig av en kvalitativ analys är inte fri från 

fördomar. Forskaren försöker därefter söka olika perspektiv som kan bidra till 

olika tolkningsmöjligheter. 

Urval 

I vår studie avgränsade vi oss till att endast intervjua utbildade förskollärare. 

Tanken kring detta var att endast få fram förskollärares uppfattningar av sitt 

eget deltagande i barns fria lek, då de har en pedagogisk utbildning och är väl 

insatta i läroplanens mål och riktlinjer. Vi såg gärna en variation i de 

intervjuades år inom yrket samt valet av flera förskolor. Genom detta urval 

strävade vi efter en bredare uppfattning inom det valda fenomenet. Vi sökte 

också efter variationer inom de olika uppfattningarna som framkom under 

intervjuerna vilket Larsson (1986) menar är en del inom fenomenografin. Han 

anser vidare att ett bredare urval kan leda till nya insikter inom området. Urvalet 

skedde genom ett stickprov av förskollärare som är verksamma på fyra olika 

förskolor inom samma kommun. Samtliga förskolor hade två avdelningar, detta 

innebar att vi intervjuade en förskollärare från varje avdelning. Bryman (2011) 

lägger vikt vid problemet med att bedöma hur många personer som behöver 

intervjuas för en undersökning. Med tidsaspekten i beaktning där tid ska finnas 

till genomförande av intervjuer, transkribering och analysering av material, var 

vår tanke att intervjua fyra förskollärare var, sammanlagt åtta intervjuer. 

Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2011) betonar att fördelen med kvalitativa 

intervjuer är att antalet intervjuade inte behöver bestämmas i förväg. De betonar 

istället att det kan ske efter tidens gång beroende på när forskaren upplever att 

de nått en mättnad. Denna mättnad innebär att forskaren får återkommande svar 

i flertalet intervjuer. Det är omöjligt att säga i förväg när empirin är tillräckligt 

bred för studiens syfte. Med detta i åtanke kunde antalet intervjuer i vår studie 

ändras.  

De åtta förskollärare som intervjuades i studien är verksamma på fyra olika 

förskolor. Samtliga förskolor har två avdelningar och vi valde därför att 

intervjua en förskollärare från varje avdelning. Förskollärarna som intervjuades 

i studien var mellan 35 till 55 år gamla. Det var en stor variation i antalet år inom 

yrket, allt mellan 4,5 år till 31år. Samtliga förskollärare var kvinnor. Utifrån 

konfidentialitetskravet beskrivrivet i Bryman (2011) valde vi att fingera både 

förskolorna och förskollärarnas namn.  
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Siffran/siffrorna nedan inom parenteserna är antalet år förskollärarna har varit 

verksamma inom förskolans verksamhet.  

Sofia (20) och Eva (20)- Snöflingan 

Lisa (31) och Karin (20) - Solstrålen 

Mona (25) och Lotta (7)- Tallkvisten 

Lena (16) och Emma (4,5)- Lövträdet 

 

Genomförande  

Inför insamlandet av empiri  
Inför insamlandet av vårt empiriska material önskade vi få möjlighet att 

intervjua åtta förskollärare. Därefter började vi läsa in oss på ämnet genom 

tidigare forskning, för att på så vis fördjupa våra kunskaper inom området. 

Detta ser vi som en stor fördel då vi fått nya kunskaper och aktuell information 

inom området, vilket hjälpte oss att formulera frågor till intervjuguiden, se 

(bilaga 1). Vi tog även stöd av metodlitteratur för att på så sätt få kunskap inom 

den intervjumodell vi valt att använda oss av. Löfdahl, Hjalmarsson och Franzén 

(2014) behandlar den goda förberedelsen inför en intervju som krävs av 

respondenten för att nå ett bra samtal. Med detta behandlar de att ett bra samtal 

kräver förberedelse av bägge parter, men även att personen som håller i 

intervjun är påläs inom ämnet. 

Väl pålästa inom området och metoden formulerade vi två missiv, ett till 

förskollärarna och ett till förskolechefen, se (bilaga 2 och 3). I missivet 

presenterade vi oss och beskrev att vi var i full gång med att skriva vårt 

examensarbete och undrade om förskollärarna möjligtvis hade möjlighet till en 

intervju och om förskolechefen godkände detta. Vi informerade om vårt valda 

område, att vi sökte efter deras uppfattning samt beskrev hur intervjun skulle 

genomföras då vi behandlade tid och insamlingsmetod. I missivet var vi tydliga 

med att deltagandet var frivilligt och att vi tog de fyra etiska övervägandena i 

beaktande (Bryman, 2011; Vetenskapsrådet, 2011). Något vi medvetet valde var 

att inte skicka med intervjuguiden, utan endast nämna området. Tanken med 

detta var att det skulle gagna vår studie, då målet var att endast få fram 

förskollärares uppfattningar. På detta sätta hade informanterna möjlighet att 

fundera lite kring området, men inte i den utsträckningen att de kunde 

formulera färdiga svar innan intervjun, samt prata ihop sig i arbetslaget. Vi 

tänker vidare att det kan vara lätt att förskollärarna diskuterar detta med 

kollegor innan och att de svarar på det som de anser vara rätt. 

Efter utformandet av missiven och handledarens godkännande, valde vi att 

tillsammans gå ut till de olika förskolorna och ta kontakt med förskollärarna. 

Detta för att vi ville skapa en god kontakt, där vi hade möjlighet att presentera 

oss och visa vårt genuina intresse för en intervju. Detta ser vi även som en fördel 

då tiden för examensarbetet är begränsat. Genom personlig kontakt fick vi svar 

direkt om de ville delta, men även vilken dag och tid som passade dem bäst. Vi 

informerade även informanterna om att intervjun skulle genomföras enskilt. 
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Med detta menade vi att endast en av oss skulle genomföra intervjun 

tillsammans med den tillfrågade. Här informerade vi även om 

insamlingsmetoden, att det skulle ske via inspelning, detta gav förskollärarna 

sitt godkännande till. Innan genomförandet av intervjuerna valde vi att testa 

intervjuguiden på förskollärare. Genom detta ville vi se frågornas tydlighet och 

funktion. Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2011) nämner även detta, då de 

menar att det kan vara bra att prova intervjun innan genomförandet av den.  

Under insamlandet av empiri 
Intervjuerna genomfördes på förskolorna där förskollärarna är verksamma. 

Rummen som intervjuerna utfördes i valdes av förskollärarna. Rummen var 

avskilda från avdelningarna. Där hade vi möjlighet till ostörda samtal. Innan 

intervjun började vi med att ännu en gång presentera oss och berättade om 

studiens syfte. Vidare berättade vi om deras frivilliga deltagande, att deras svar 

är anonyma då inga namn eller platser kommer skrivas fram, samt att empirin 

endast kommer användas för denna studie.  

Intervjuerna utgick från intervjuguiden se (bilaga 1). Eftersom vi valt att utgå 

ifrån en semi-strukturerad, kvalitativ intervjumodell, valde vi att utgå från vissa 

frågor. Detta på grund av att enklare kunna hålla intervjun inom vårt 

avgränsade område. Dock hade vi i åtanke att frågorna inte skulle vara för 

många. Därför formulerades det inte några förutbestämda följdfrågor. Vi ville 

istället utgå från informanternas svar och fördjupa oss i deras tankar då vårt mål 

i examensarbetet var att få fram deras uppfattningar. Alla intervjuer spelades in 

för möjlighet till transkribering genom både telefon och ipad. Denna 

dubbelinspelning gjorde vi på grund av att vi inte ville förlora vårt empiriska 

material. Under intervjun lät vi informanterna föra samtalet samtidigt som vi 

försökte få dem att hålla sig inom området. Vi tillät informanterna att fundera 

kring frågorna genom tysta pauser något som Bryman (2011) betonar är viktigt 

för en lyckad intervju. Vi tog en roll i intervjun som var tillbakahållen och 

neutral för att inte leda informanterna mot förväntade svar. Bryman (2011) 

skriver att en framgångsrik intervjuare bör vara balanserad. Med detta menar 

han att det handlar om en balansgång mellan att inte tala för mycket, då det kan 

medföra att informanten blir passiv. Om intervjupersonen istället talar för lite 

kan informanten få känslan av att deras svar är felaktiga och inte räcker. Enligt 

Bryman handlar det om att kunna inta en roll mellan dessa. 

Ambitionen med intervjuerna var att de skulle vara under cirka 45 minuter. 

Detta för att det skulle finnas tid för förskollärarna att både fundera kring 

frågorna, men att också få tiden till att besvara dem. Detta betonar Bryman 

(2011) och menar att en bra intervju kräver tid för reflektion. Intervjuerna som 

gjordes var varierande gällande längd. De varade mellan 30-45 minuter.  

Etiska överväganden 

Inför denna studie valde vi att använda oss av de fyra forskningsetiska principer 

som Bryman (2011) och Vetenskapsrådet (2011) framhåller. Dessa fyra principer 

behandlar frivillighet, integritet, konfidentialitet och anonymitet för de 

deltagande i studien.  
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 Informationskravet – innebär att deltagarna blir informerade om studiens 

syfte samt om deras frivilliga deltagande och rätten att avbryta sin 

medverkan. 

 Samtyckeskravet - Innehållet i studien ska presenteras på så vis att 

deltagarna kan ta ställning till om de vill delta eller ej. 

 Konfidentialitetskravet – Deltagarna i studien ska upplysas om att allt som 

sägs under intervjun är konfidentiellt, exempelvis kommer inga namn 

eller platser skrivas fram i studien för att förhindra att obehöriga kan 

identifiera informanterna.  

 Nyttjandekravet – Data som samlas in får endast användas till det 

specifika forskningsändamålet samt att materialet kommer att förstöras 

när studien är avslutad.   

Utifrån detta informerade vi informanterna att deras deltagande var helt 

frivilligt och att de när som helst kunde dra sig ur. Vi informerade även om att 

det inspelade material endast kommer användas till det vi uppgett samt att det 

kommer förstöras när uppsatsen är godkänd. I vårt resultat valde vi att skydda 

informanternas identitet genom fingerade namn på deltagarna samt 

förskolornas namn. Detta för att deltagarna i studien inte skulle vara 

igenkännbara av utomstående.  

Analys och tolkning 

Vårt inspelade material från intervjuerna har vi valt att transkribera ordagrant, 

med undantag från upprepningar och stakande från informanten. Eftersom vi 

valde att genomföra intervjuerna enskilt så skedde även transkriberingarna på 

samma vis. Bryman (2011) betonar att inom den kvalitativa metoden bör 

forskare spela in och transkribera det som sägs. Vidare menar han att forskaren 

ofta är intresserad av det som sägs, men även hur det sägs. Detta kan då vara 

svårt att genomföra om intervjun inte har spelats in. Eriksson-Zetterquist och 

Ahrne (2011) behandlar även transkribering, då de menar att det tar tid men är 

till stor fördel. Vidare skriver Stukát (2011) att inom fenomenografin bör 

forskaren lära känna sitt material på ett djupare plan, vilket han menar sker 

genom transkribering. Detta anser han även underlättar sökandet efter likheter 

och skillnader hos informanterna, vilket är en del inom fenomenografin. 

Transkriberingarna som gjordes enskilt lästes igenom många gånger för att 

sedan skiftas mellan oss. På så vis fick vi båda ta del av det insamlade materialet 

vilket är nödvändigt för diskussion oss emellan, då vi ville finna likheter och 

skillnader i pedagogernas uppfattningar. Det är även väsentligt, på grund av att 

vi vill söka deras uppfattningar och tillsammans tolka vad som sägs mellan 

raderna. 

Efter genomläsning av materialet startade vi vårt analysarbete då vi gick nyfikna 

och öppna in i materialet. Vi började med att klippa ut det empiriska materialet 

kategoriserat utifrån intervjufrågorna vi använt oss av från intervjuguiden (se 

bilaga 1). Materialet lades i olika kuvert som vi märkte med de olika 
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intervjufrågorna. Detta resulterade i tio olika områden. Därefter läste vi igenom 

varje kuvert för att finna nya sätt att kategorisera svaren, samt söka efter likheter 

och skillnader i informanternas svar. Detta gav oss 18 nya grupperingar. När vi 

gjort detta skrev vi studiens frågeställningar på lappar för att sortera ut våra 18 

grupperingar under de två frågeställningarna vi hade. Vissa kuvert med ämnen 

som förskollärarna tagit upp under intervjuerna sorterades bort av oss då de 

inte behandlade områden som var relevanta för vår studie och vårt syfte med 

den. Arbetet ledde oss vidare till resultatarbetet, vilket kommer att förklaras 

med ingående i resultatdelen. 

Metoddiskussion 

Tanken kring antalet informanter innan studiens genomförande, var att 

intervjua åtta förskollärare. Som vi beskrivit tidigare behöver inte antalet 

informanter bestämmas i förväg inom den kvalitativa metoden. Det som betonas 

är istället att intervjuaren ska känna en mättnad i informanternas svar (Eriksson-

Zetterquist och Ahrne, 2011). Efter att vi hade gjort åtta intervjuer kände vi att 

vi fick återkommande svar i informanternas utsagor, och att därför nått denna 

mättnad. Detta resulterade i att vi inte fann det nödvändigt att genomföra fler 

intervjuer. Denna möjlighet att ändra antalet informanter ser vi som en fördel, 

då det gagnar studiens djup och fyllighet.  

Valet av att enskilt gå ut och intervjua förskollärarna kan vi både se som positivt 

och negativt. Positivt i den bemärkelsen att intervjuerna kändes avslappnade 

och de upplevdes inte som några förhör. Intervjuerna upplevdes mer som ett 

samtal oss emellan. Det som vi finner kan ses som negativt kring att vi 

genomförde intervjuerna enskilt, är djupet i intervjuerna. Med detta menar vi 

att två intervjupersoner, har större möjlighet att ställa följdfrågor, då vi 

antagligen tolkar informanternas svar på olika sätt. Det hade även varit till 

fördel att vara två intervjupersoner, då vi hade kunnat dela upp 

arbetsuppgifterna genom att en kunnat ställa frågorna och den andre hade 

kunnat lyssna om informanten svarade på det som frågades. Detta då vi kände 

att det var svårt att både ställa frågorna, men även lyssna aktivt och ge 

följdfrågor utifrån informanternas svar.  

Användandet av inspelning som metodinsamling är vi nöjda med. Inspelningen 

gav oss möjlighet att ta med oss hela materialet därifrån. Med detta menar vi att 

endast anteckning som metod, hade medfört att mycket av materialet hade gått 

förlorat, då möjligheten att anteckna en hel intervju ordagrant inte är möjligt. 

Inspelningen gav oss möjlighet att kunna fokusera på informanternas 

uppfattningar och inte känna att detta är någonting som vi måste minnas. Det 

gav oss även möjlighet att ställa följdfrågor. Bryman (2011) menar att föra 

anteckningar distraherar möjligheten att vara uppmärksam på det som sägs, 

samt möjligheten att kunna följa upp med intressanta synpunkter och 

följdfrågor. Samtidigt kan vi finna att inspelningen gjorde en del informanter 

lite nervösa då de beskrev att de inte gillade att höra sina röst på band något 

som även Bryman betonar. Valet av dubbla inspelningar genom både ipad och 

telefon ser vi som en säkerhet. Dels för att minska risken för att det inspelade 

materialet ska gå förlorat, men även skapa en trygghet under intervjuerna om 

en av enheterna skulle sluta fungera, vilket faktisk inträffade.  
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Valet av att transkribera var otroligt tidskrävande, något som Bryman (2011) och 

Larsson (1986) betonar. Men vi ser det som en stor fördel, detta för att ge 

varandra möjlighet att få ta del av den andres material, men även att få 

möjligheten att läsa igenom det inspelade materialet ett flertal gånger. Genom 

detta gav det oss en fördjupad förståelse för informanternas utsagor. Den 

ordagranna transkriberingen gav oss möjlighet att använda oss av citat i 

resultatdelen, vilket ger läsaren en möjlighet att följa med i informanternas 

resonemang. Detta medför även att studiens tillförlitlighet ökar.  

 

När det gäller intervjuguiden kan vi se valet av den ur två synvinklar. Dels var 

den till fördel då den hjälpte både oss och informanterna att hålla fokus inom 

det valda området, vilket även Bryman (2011) betonar. Samtidigt som vi fann 

det mindre bra, då användandet av intervjuguiden gjorde att samtalen blev 

styrda utifrån våra frågor. Detta resulterade i att intervjuerna till viss del inte 

utgick ifrån förskollärarnas uppfattningar. Vår tanke är om färre frågor hade 

varit till fördel, då följdfrågorna eventuellt blivit fler beroende på vad de ansåg 

vara intressant inom vårt valda område. Vissa förskollärare betonade att de blev 

ställda under intervjuerna och att de hade svårt att svara. En önskan från dessa 

förskollärare var att de velat få frågorna i förväg, så de fått tid att fundera innan 

kring frågorna. Vi förstår dessa förskollärares resonemang, då vi tror att det 

möjligtvis hade kunnat ge oss djupare svar. Samtidigt ser vi en fördel kring att 

vi inte valde detta, då chansen att informanterna svarat det de tror vi vill höra 

samt att de diskuterat innan i arbetslaget. Något vi även finner av vikt är 

frågornas formulering. Trots att vi hade testat frågorna på en utomstående 

förskollärare, som bedömde de som bra, var det ändå ett flertal förskollärare 

under intervjuerna som ansåg en av frågorna som svår. Detta resulterade i att vi 

fick ställa om och omformulera frågan så den blev kortare och mer lättförståelig. 

Utifrån detta är frågornas formulering av stor vikt. 
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 Resultat  
Här nedan kommer resultatet och vår tolkning av resultatet att presenteras. 

Utifrån vårt syfte och dess frågeställningar, har vi valt att kategorisera resultatet 

i tre rubriker. Detta då vi valt att dela andra frågeställningen till två olika 

rubriker, för att öka tydligheten och strukturen i studien.  

 Vilka uppfattningar har förskollärare av sitt eget deltagande i barns fria 

lek? 

 Vilka roller uppfattar förskollärare att de väljer att inta i barns fria lek 

och hur uppfattar förskollärarna dessa roller? 

 

Utifrån studiens två frågeställningar skapades rubrikerna: Förskollärares 

uppfattningar av sitt eget deltagande i barns fria lek, Förskollärares uppfattningar av 

sitt eget intagande av roller i barns fria lek samt Förskollärares uppfattningar av sitt 

eget intagande av roller i barns fria lek. 

Efter sökandet av variationer vilket ingår inom fenomenografin (Alexandersson, 

1994), har vi utifrån analysen funnit underrubriker. Framkomsten av 

underrubrikerna skedde genom att flertalet förskollärare belyste samma 

område då vi sökte efter deras uppfattningar av sitt eget deltagande i barns fria 

lek. Under varje underrubrik vill vi ge läsaren möjlighet att få ta del av det 

insamlade materialet i form av citat. Vi vill också understryka att citaten inte 

visar på hela den insamlade empirin utan endast visar delar av det totala 

materialet.  

De åtta förskollärare som intervjuades i studien är verksamma på fyra olika 

förskolor. Samtliga förskolor har två avdelningar och vi valde därför att 

intervjua en förskollärare från varje avdelning. Eftersom vi valde att använda 

oss av de fyra etiska principerna som Bryman (2011) beskriver, fingerade vi både 

förskolorna och förskollärarnas namn, detta utifrån Konfidentialitetskravet, där 

inga namn eller platser ska nämnas för att informanterna ska vara 

oidentifierbara.  Siffran/siffrorna nedan inom parenteserna är antalet år 

förskollärarna har varit verksamma inom förskolans verksamhet.  

Sofia (20) och Eva (20)- Snöflingan 

Lisa (31) och Karin (20) - Solstrålen 

Mona (25) och Lotta (7)- Tallkvisten 

Lena (16) och Emma (4,5)- Lövträdet 

Förskollärares uppfattningar av sitt eget 
deltagande i barns fria lek 
När det gäller förskollärares uppfattningar av sitt eget deltagande fann vi tre 

olika faktorer som de uppfattar har en påverkan på deras deltagande i den fria 

leken. 
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Uppfattningar styr förskollärares deltagande 
När det gäller förskollärares uppfattningar av sitt eget deltagande i den fria 

leken tolkar vi det, bland annat utifrån citatet nedan, som att förskollärares 

uppfattningar påverkar hur de planerar och utför verksamheten. Den 

uppfattning som förskollärare har är på så sätt viktig för hur de kommer arbeta 

med den fria leken som metod i förskolan. 

Jag tror att min syn på leken är jätte viktig för mina barn som jag har 

varje dag, för det gör ju hur jag planerar och utför min verksamhet. 

Jag gör ju det med min erfarenhet och min kunskap som grund och 

där är leken livsviktig. (Karin) 

När det gäller förskollärarnas uppfattningar av den fria leken, betonar samtliga 

förskollärare utbildningens betydelse. Uppfattningen av att den har haft en stor 

påverkan för hur de nu ser på den fria leken idag är något förskollärarna ger 

uttryck för. Vi tolkar även det som att erfarenheter och år inom yrket har påverkat 

deras uppfattningar. 

Erfarenhet skulle jag nästa vilja påstå att det är. Jag kan tänka mig att 

man som nyutbildad så kanske man är mer, det ska va såhär, det ska 

va såhär, man har en viss struktur. Man tror att det ska se ut sådär, 

men har man jobbat ett tag så kanske man ser att dom här 

lärandemålen som jag ger dom nu det har dom ju redan i det dom 

gör. Så jag tror att det kanske är erfarenheten som gör att man blir 

trygg i det man gör. (Sofia) 

Utifrån citatet ovan förstår vi det som att Sofia har den uppfattningen av att 

hennes erfarenheter gjort att hon blivit tryggare i sin roll som förskollärare.  

Något som även vissa förskollärare gav upphov till var att deras uppfattningar 

kring den fria leken uppkommit genom deras; egen uppväxt, egna barn samt 

arbetslag.  

Flertalet förskollärare betonar att samsynen är otroligt viktig i arbetslaget och 

att det på så sätt påverkar verksamheten. En förskollärare menar att arbetet i 

verksamheten blir roligare om de har en samsyn i arbetslaget, där de väljer att 

sätta leken i första hand, vilket kan analyseras ur exemplet nedan: 

Och det är ju egentligen roligare om man tänker lite så, att alla är 

med på det.. Att nu jobbar vi så här, att vi sätter leken i första hand 

och att vi för in allt i leken. (Lotta) 

Samtidigt kan vi se en skillnad då en förskollärare uttrycker att arbetslaget 

kompletterar varandra då en samsyn kring hur mycket de ska delta inte är 

nödvändigt, vilket vi kan tolka ur citatet nedan: 

Men jag tror att man kompletterar varandra ganska bra i arbetslaget, 

för nån leker mer och nån leker mindre. Nån gör mer av det ena och 

nån gör mindre, så man fyller ju upp för varandra. (Sofia) 

Något som flertalet förskollärare behandlade var makten som 

ledningen och förskolechefen besitter.  
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Vi fick ju inte skriva ”fri lek” på veckoplaneringen från början för 

chefen.. För det var ju ingenting.. Men sen.. Hahaha.. Påvisade man 

ju att det var väldigt bra med fri lek.. Så nu får det ju stå det. Hahaha. 

Man kan ju ändå säga fri pedagogisk lek.. För då är det ju ändå under 

ledning av pedagoger.. […] Hon ansåg att man ska väl inte bara leka 

heller.. ”bara leka” va ju inge bra, hahaha.. […] Men sen ändrade hon 

sig då alla sökte allt som fanns för om fri lek för att tala om för hon, 

att fri lek är ju jätte bra. Sen var det ju jätte bra, hahaha. Vi fick ju till 

och med nå utskrivet på APT:N som vi skulle läsa, om hur bra den 

fria leken är, hahah. Tur man kan ändra sin uppfattning! (Mona) 

Förskolechefen pratade ju jätte mycket nu om att dom har börjat 

forska väldigt mycket nu om den fria leken, vikten, betydelsen av 

den fria leken. Så jag tror även att ledningen har fått upp synen för 

hur viktig den är och att det har fokuserats väldigt mycket på 

lärandeuppdraget. Det har varit väldigt mycket lärande, lärande, 

lärande.. Men nu har dom börjat prata lite mer på den fria leken och 

det känns bra. Det är ju inte skola vi håller på med utan det är 

förskolan. (Sofia) 

Vi pratade på en APT, om det var förra gången eller gången innan 

det.. Vad viktig den är den fria leken, även fast vi tyckte hela tiden, 

men det kom lite halv uppifrån. (Lotta) 

Det vi tolkar utifrån citaten ovan är att ledning och förskolechef inte har haft en 

samsyn gentemot verksamheten. Förskollärarna har ansett att den fria leken är 

viktig och förstått dess betydelse. Vår tolkning är att förskolechefen styrt 

verksamheten utifrån hennes värderingar kring den fria leken. Då hon haft en 

syn på den fria leken som ”bara lek”, vilket gjort att hon bland annat ändrat 

veckoplaneringen. Vi tolkar att förskollärarna inte delade förskolechefens syn 

och ställde sig emot den uppfattningen, då de sökte efter information för att 

påvisa den fria lekens betydelse för barn. Efter detta förstår vi det som att 

förskolechefen ändrade uppfattning totalt och såg den fria leken som mycket 

positiv.  

Tiden styr förskollärares deltagande 
Något som flertalet förskollärare poängterade var tiden som barnen får till 

förfogande för fri lek. Det råder delade meningar om barn i förskolan får mycket 

tid till den fria leken. Flertalet förskollärare visar en uppfattning av att den fria 

leken inte har en stor plats i förskolan. 

Alla barn är ju inte här samma tider […] Så det är säkert mindre än 

man tror när dom har den fria leken.. Jag kan inte säga exakt men.. 

om man räknar på de styrda och fast grejerna så tar det ju bort 

mycket av dan.. Och sen blir det ju upphackat.. Nu ska vi avbryta 

och gö det här och nu ska vi avbyta och gö det här. (Lotta) 

Ja du.. Ibland så kan man ju känna att det är alldeles för lite, för hela 

dan är ju så himla uppstyckad. […] Ibland kan jag känna att det är 

mycket som styr dagen och att dom inte hinner leka klart. […] Man 

blir så ledsen när det finns så lite plats för den. (Lisa) 
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Utifrån exemplen ovan tolkar vi det som att förskollärarna uppfattar 

verksamheten som styrd av rutiner, vilket medför att tiden under dagen är 

begränsad när det gäller den fria leken och förskollärares deltagande. Den tid 

som barn får till fri lek blir på så sätt upp uppdelad och förskollärarna uppfattar 

att detta resulterar i att barnen många gånger inte hinner leka klart innan nästa 

aktivitet påbörjas. Förskollärarna ger uppfattningar av ett missnöje kring att den 

fria leken får lite tid.  

Till skillnad från dessa visar ett fåtal förskollärare uppfattningen av att den fria 

leken har en stor plats i verksamheten.  

Men så vi leker ju hela dagarna det kan man ju säga, det gör man ju.. 

men svårt att säga antal timmar. […] Så en stor del av dagen är det 

ju faktiskt.. skulle jag säga. (Emma) 

Men fyra timmar skulle jag nog säga, så vi har nog ganska mycket fri 

lek det tycker jag faktiskt. (Sofia) 

Citaten ovan visar på uppfattningar av att den fria leken ges mycket tid och att 

den utgör en stor del av dagen. Vi tolkar detta som att förskollärarna använder 

sig mycket utav den fria leken som arbetssätt.  

Avbrott i den fria leken var något förskollärarna helst försökte undvika, då de 

menar att det är av vikt att de är flexibla och inte är fastbundna vid gamla 

rutiner. Om förskollärare väljer att avbryta den fria leken förstår vi det som att 

de menar att de bör ha en tanke om varför de väljer att avbryta. Detta tolkar vi 

utifrån utdragen nedan: 

Om de är fullt inne i någon lek, då går jag ju inte in och avbryter den. 

Utan då får man ju tänka till. Att varför har jag exempelvis samling 

nu? Varför ska man ha den här samlingen? Ja men det är ju för att vi 

ska få en gemensamstund för att alla ska få synas och höras, alla ska 

va med och vi ska ha roligt tillsammans. Vad är det dom gör för 

nånting? Ja dom gör ju redan det här. Så då måste man ju tänka till, 

varför ska jag avbryta det här nu, vad är det jag tänker erbjuda dom 

som är bättre än det dom redan gör? […] Jag tycker att vi är ganska 

bra på att vara flexibel. Att har dom börjat med någonting bra så får 

dom fortsätta med det. Vi är inte så fastbundna. (Sofia) 

Ja men i och med att jag tycker den är viktig då påverkar ju det barna 

att dom får mycket fri lek. Att jag är lite flexibel. Märker jag att dom 

leker, ja då kanske jag inte går in och avbryter den här leken, för jag 

tycker det är bättre att dom får leka klart den åsså tar vi den här 

samlingen jag hade tänkt eller den här aktiviteten, den kan jag ta 

imorgon, efter lunch eller typ vänta en halvtimme. (Mona) 

Även om förskollärarna beskriver i citatet ovan att de vill vara flexibla, menar 

andra förskollärare att det finns vissa fasta rutiner som inte går att ändra på 

tidsmässigt, så som mat och vila. Däremot lägger de istället vikt på övergången 

från lek till fast rutin, att det ska vara en lekande övergång som sker smidigt. Att 

förskollärarna tar vara på varje lektillfälle som ges. Detta tolkar vi från exemplet 

nedan: 
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Leker dom att dom åker någonstans så kan man säga att ”Vi går på 

restaurang och äter!” och sen kan dom fortsätta gå och leka .. Det är 

viktigt att inte alltid avbryta.. (Emma) 

Samtidigt kan en skillnad ses till citatet nedan: 

Det kan vara en fantastisk lek i skogen och man bara önskar att man 

hade haft lunch med sig så man hade kunna fortsatt.. (Karin) 

Det som kan tolkas utifrån citaten ovan är att förskolläraren inte ser exempelvis 

måltider, som något hinder för den fria leken att fortgå. Det som kan tolkas 

utifrån de ovanstående exemplen är att förskollärarens syn kan sätta stopp för 

om den fria leken ska fortsätta eller avslutas. 

Läroplanen styr förskollärares deltagande 
Några förskollärare nämner att ett stort fokus ligger på lärandet i läroplanen. 

Vår tolkning är att förskollärarna är rädda att leken ska glömmas bort.  

Jag tycker att man får nu nerifrån högre orter, kommunhuset att det 

ska vara lärande situationer, de ska vara lärande, lärande hit och 

lärande dit. ”vad har du lärt barnen här?” Jag har inte lärt ett skit 

förutom att dom har lekt, dom har haft roligt. Man får inte glömma 

bort glädjen, den tror jag är väldigt viktig.. Både hos barn och 

pedagoger. Det tror jag är jätte viktigt. Det ska också finnas lärande 

situationer naturligtvis men ta inte bort det andra. Ibland så tycker 

jag att det blir alldeles för mycket koncentrerat på målena och 

läroplanen. De är jätte viktiga saker naturligtvis, men glöm inte bort 

allt det andra. (Eva) 

Vi pratat ganska mycket om det hos oss, att det är väldigt 

strukturerat och nu med den nya läroplanen så fokuseras det så 

mycket på lärande så man är lite rädd att man ska glömma bort just 

som det här med fria leken. För vi ska.. Man har stort fokus på matte, 

teknik och no kanske men och alla dom här.. Språket också, men 

alltså mycket på ämnena om man säger så. Att man kanske glömmer 

bort resten. Det har diskuterats mycket om alltså inte bara på våran 

arbetsplats utan överlag, att vad viktig roll vi har att se till att som 

leken, att den inte glöms bort. (Karin) 

Vår tolkning av ovanstående citat är att förskollärarna anser att det läggs stor 

vikt vid att verksamheten ska vara strukturerad och ett väldigt fokus ska ligga 

på lärande. Vi tolkar att förskollärarna ser leken som en lärande situation, men 

att leken ger mer än så. Förskollärarna betonar att det är viktigt att glädjen inte 

glöms bort som den fria leken för med sig, samt att det är deras roll att se till så 

den får utrymme i verksamheten. 

Samtidigt kan vi finna en skillnad till vissa förskollärare, de ser att alla ämnen 

går att få in i den fria leken. 

Sen går det att få in allt man jobbar med i läroplanen genom leken 

om man vill, istället för att säga att nu ska vi jobba med matte och nu 
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ska vi jobba med no.. Utan det är ju bara att leka och få in det 

egentligen. (Lotta) 

Det belyses inte så stakt i Läroplanen, Lekens roll men då är det ju 

också det att alla har ju olika saker med sig i ryggsäcken. När jag 

läser den så tolkar jag den på ett vis och när någon annan läser en 

text så tolkar dom det på ett annat vis. […] Även om det inte står lek 

”lek, lek, lek” med massa ord, så blir det ändå det för mig. […] Vad 

människor ser när man läser beror ju på vad jag har med mig i min 

ryggsäck, det beror ju på hur jag tolkar. Så jag tror ändå inte att dom 

som skrivit den (Lpfö) att dom har glömt den (leken). (Karin) 

Utifrån citaten ovan tolkar vi det som att förskollärarna ser att uppdelning av 

ämnena inte är nödvändigt, då det går att jobba med alla läroplanens mål i den 

fria leken. Det som kan tolkas utifrån förskollärarnas uppfattning är att 

erfarenheter och ens personliga syn påverkar hur de läser, tolkar och arbetar 

mot läroplanen.  

Förskollärares uppfattningar av sitt eget 
intagande av roller i barns fria lek 
Utifrån analysen av vårt empiriska material gällande vilken roll förskollärare 

väljer att inta i barns fria lek kunde vi finna skillnader i pedagogers 

förhållningssätt. Detta resulterade i två olika kategorier. Dessa kategorier har vi 

benämnt som observatör och ickedeltagande samt observatör och deltagande. Samtliga 

förskollärare väljer att inta en observerande roll men de väljer senare olika 

riktningar för att stödja barnen i den fria leken. Här nedan kommer dessa 

presenteras närmare.  

Observatör och icke deltagande 
Ett fåtal förskollärare beskriver att de väljer att inta en observerande roll som 

innebär att vara bredvid leken.  

Jaaa… Jag väljer att vara bredvid.. För dom ska lära sig också att inte 

alltid behöva ha en vuxen med. Men att man alltså finns till hands.. 

och gå in om det behövs. (Mona) 

Den hade kunnat vara bättre. Jag skulle inte vilja påstå att jag går in 

och sätter mig och deltar i leken så jätte ofta utan det är ju mer 

kafferep, gå in och få sig en kopp kaffe någonstans, det är ju inte så 

mycket. […] Och det måste jag ju erkänna att det gör man ju inte 

mycket egentlige, deltar i leken. Jag satt och funderade, inte deltar 

jag i någon fri lek. (Eva) 

Det som visar sig i citaten ovan är att förskollärarna väljer att inte aktivt delta i 

barns fria lek men att de går in om leken kräver det. Vidare menar de på att 

deltagandet hade kunnat vara bättre. Det som också framkommer är synen på 

att barn bör lära sig leka själv. Sofia nämner under intervjun att barn ”behöver 

träna i att hitta på grejer själv också, för det finns väl dom som förlitar sig till att 

nån talar om vad jag ska göra hela tiden.” Till detta tolkar vi det som att 

förskolläraren uppfattar att barn måste träna på att ta egna initiativ och inte 
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alltid få leken serverad av andra. En koppling kan ses till Lisas uppfattning 

gällande deltagande i barns fria lek då hon ger uppfattningen av att den fria 

leken är barnens egen arena. Vilket kan ses utifrån citatet nedan: 

Ja jag tycker att man ska uppmuntra den fria leken väldigt.. Att dom 

får dona på lite själv. (Lisa) 

Observatör och deltagande 
Flertalet förskollärare har uppfattningen av att deras roll styrs efter vilket sorts 

barn det gäller, men även beroende på hur barngruppen ser ut. Rollen kan 

variera från observatör till aktivt deltagande. Även yttre förutsättningar nämns. 

Så olika blir det ju.. Beroende på barnen, beroende på barngruppen.. 

Beroende på yttre förutsättningar.. Jag kan ju inte va med överallt 

hela tiden. (Lena) 

Det är lite olika beroende på hur barngruppen ser ut. Ibland har man 

ju barn som är helt fatastisk, dom tar tag i det själv och finner roller, 

dom leker och det blir enorma.. […] Just nu har vi en jätte fantastiskt 

grupp men vi har ju jobbat mycket med leken att vi tycker den är 

viktigt, så det är något vi jobbat med och då funkar det ju att man 

håller sig ju lite på sidan och lyssnar. […] Och så sen har man ibland 

barns som har lite svårt, om det kommer någon ny eller dom här 

barnen som har svårt att gå in i leken och då kan jag ta en roll och gå 

in i leken. […] Ibland så är vi betraktare och ibland så är vi med och 

leker, men kanske inte tar dom här stora rollerna, men ibland måste 

man göra det också om det är någon som.. Några som ska lära sig, så 

man styr upp liksom. (Karin) 

Det beror ju helt på vilket sorts barn det gäller.. En del vill att man 

ska vara nära, dom behöver ju känna tryggheten, då kan det räcka 

att jag bara står en bit bort, dom vet att jag finns där. Medans.. Eh.. 

En del vill att man ska vara delaktig, så är det ju.. Att jag ska handla 

pizza och stå i köket eller typ så.. dom vill ju ha en medlekare.. 

Medans andra istället bara flyttar när jag kommer in. (Emma) 

Citaten ovan utgör exempel på att förskollärarna uppfattar att de inte alltid 

behöver vara medlekare. När leken fungerar bra mellan barnen väljer 

förskollärarna att istället inta en passiv roll som observatör. När barn istället har 

svårigheter med leken, väljer förskollärarna att inta en stödjande roll genom att 

vara medlekare. Förskollärarna väljer sina roller utifrån hur de upplever barnen. 

En del barn beskrivs vara i behov av trygghet av en vuxen. Där bör 

förskolläraren fungera som ett stöd och som en trygg plats att återvända till. För 

dessa barn räcker observatörsrollen till. Samtidigt visar ett av citaten att vissa 

barn vill att förskollärarna ska vara deltagande i den fria leken. Andra barn 

uppskattar inte alls vuxnas deltagande och på så sätt väljer de att ta avstånd när 

förskollärarna kommer nära. Detta framkommer även i citatet nedan då en av 

förskollärarna nämner barnens nekande av hennes deltagande i deras lekar. 
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Visst väljer man roll ibland ”Åh kan inte jag få vara med?” Ofta blir 

man nekad. ”Nej du är stor du får inte vara med, du kan inte leka.” 

Det får man ju ofta höra ”får jag komma in?” ”ne vi vill leka.” (Eva) 

Något som några av förskollärarna gav uppfattningar av var att den fria leken 

inte innebär att barnen ska leka själva i ett rum med dörren stängd och där 

vuxnas frånvaro förekommer. Den fria leken ska heller inte bli en aktivitet bara 

för att ge förskollärarna en möjlighet till lugn och ro samt tid för skvaller och 

irrelevant prat i arbetslaget. Detta kan vi bland annat tolka utifrån Sofias 

uppfattning nedan: 

Det man ska akta sig för är att personalen inte blir stående och pratar 

om ”vad ska du laga för middag när du kommer hem?”.. Du vet att 

man inte står och pratar och nånting annat. Utan att man är rörlig i 

barngruppen så att man ser vad som händer och att man liksom ändå 

iakttar när barn leker, att den fria leken inte blir barnpassning. För 

det kan nog lätt bli det och då är den ju inte bra egentligen. […] Att 

man inte ser den fria leken som ett tillfälle där barnen sysselsätter sig 

själva så att jag kan göra.. Så vi kan sitta och skvallra och prata om 

någonting helt annat, för det är ju inte pedagogiskt. (Sofia) 

Utifrån detta tolkar vi det som att den fria leken ska vara övervakad av vuxna, 

där de har möjlighet att observera barnen. Dock framhåller förskolläraren att 

observerandet av barnen inte endast ska leda till barnpassning utan 

förskollärarna bör istället vara rörlig i barngruppen. 

Förskollärares uppfattningar av sina egna roller i 
barns fria lek 

Under denna kategori fann vi olika uppfattningar gällande förskollärares 

uppfattningar av sina egna roller i den fria leken. Detta resulterade i tre 

underrubriker som vi valt att benämna: Uppfattningar av sin roll i den fria leken, 

Positiva uppfattningar av förskollärares val av roll i den fria leken och Negativa 

uppfattningar av förskollärares val av roll i den fria leken.  

Uppfattningar av sin roll i den fria leken 
Majoriteten av förskollärarna är nöjda med sina roller i den fria leken, då de 

framhäver att de valt den själv. Detta kan tolkas utifrån bland annat detta citat: 

Ja men det är ju klart att jag gör annars skulle jag ju inte välja den. 

Man gör ju det man är bekväm med. Vill jag leka mer så leker jag 

mer. Vill jag leka mindre så gör jag det. Så att helt klart. (Sofia) 

Citatet ovan visar på förskollärares makt vid val av roll och att valet handlar om 

det som förskolläraren själv känner sig till freds med. Samtidigt nämner en 

förskollärare sitt missnöje kring hennes roll i den fria leken. Hon har en önskan 

om att vara mer aktiv men känner att hon i dagsläget inte hinner. Vilket 

framkommer i citatet nedan: 

Jag skulle ju vilja vara mer aktiv.. eller mer passiv aktiv, än vad jag 

hinner med idag.. Att vara mä mer bredvid.. Och höra vad dom säger 
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och deras utveckling, vara nära bara.. Men är ju tyvärr lite för 

stressigt för att man ska hinna överallt då tiden är knapp och 

barngrupperna stor. (Lena) 

En förskollärare tar även upp sitt missnöje kring sitt val av roll då hon finner det 

svårt att kliva ur leken som hon påbörjat tillsamman med barn. Förskolläraren 

väljer därför många gånger att ta en observerande roll i den fria leken istället för 

att vara deltagande. Även barngruppen har en påverkan. Hon betonar att barn 

grupperar sig i olika rum och att hon därför måste cirkulera vilket vi tolkar ur 

citatet nedan: 

Egentligen är det inge svårt att kliva in i leken, så har jag det hemma 

också […] men jag har skitsvårt att kliva ur leken. Asåå jag har inget 

bra sätt att.. För efter ett tag så känner jag att nja, nää nu vill jag 

faktiskt inte mer eller så kan det ju vara så att nu har jag några där så 

jag kan inte bara vara här, utan nu vill jag faktiskt gå runt och kolla 

vad som händer i övrigt, så nu vill jag lämna den här leken. Det är 

som jag pratat med flera om, att jag tycker att det är svårt och då 

säger dom ”Ja men man kan ju säga att nu måste farmor åka och 

handla eller nämen nu måste den här farmorn gå på rast.” Eller 

sånna saker. Fast det funkar inte för mig och jag vet inte om det är 

för att jag.. Att barna märker att jag inte tycker att jag köper deras.. 

Nä så jag fixar inte det, jag tycker det är skitsvårt att bryta upp. […] 

Det bästa är ju om man kliver in i leken, det är det ju, men du ska ju 

kunna kliva därifrån också. (Sofia) 

 

När det gäller valet av roll i den fria leken kan vi finna en skillnad i 

förskollärarnas svar då det gäller om det är svårt att veta vilken roll de ska inta. 

Ja, det är svårt tycker jag.. Vissa vet man ju direkt hur man ska närma 

sig och så där, dom känner man. Men en del är svårare att avläsa. 

(Emma) 

Nä, det är inte så svårt.. Jag tror det sker automatiskt.. ibland vill 

dom ju att man ska komma och handla av dom.. eller att man ska 

sitta och bygga lego eller bara åka med i nån bil eller.. Oftast så blir 

det nog bara av farten. (Lotta) 

Utifrån det första citatet ovan tolkar vi det som att det är utifrån barnet och hur 

väl förskolläraren känner barnet, som blir avgörande för om förskolläraren 

uppfattar valet av roll som svårt eller inte. Tillskillnad från det andra citatet där 

förskolläraren tycker mer på valet som sker av sig själv.  

Utifrån de roller som förskollärarna beskriver att de väljer, vara observatör och 

deltagande och observatör och icke deltagande kan vi finna två olika uppfattningar 

när det gäller valet av roll. Dessa benämner vi som Positiva uppfattningar av 

pedagogers val av roll i den fria leken samt Negativa uppfattningar av pedagogers val 

av roll i den fria leken.  
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Positiva uppfattningar av pedagogers val av roll i den fria leken  
Genom att ta en roll som deltagare tolkar vi att flertalet förskollärare ger uttryck 

för uppfattningen av att de kan hjälpa barnen i den fria leken på ett helt annat 

sätt, än om de inte är deltagande.  

Ja.. Man lär ju känna barnen om man är med dom och leker. Jag 

kommer ju nära dom, jag vet ju vad som föregås i deras huvuden, 

jag vet ju vad dom funderar på. Vad dom tycker är intressant och 

vad som är aktuellt just nu i barngruppen. Sen är det ju olika för 

olika barn.. Dom kan ju känna sig trygg av att jag finns i rummet. 

(Lena) 

Lärandet.. Det är ju lärande i leken hela tiden.. Men man kan ju va 

med och.. som igår.. Hjälpa barn och leka tillsammans, och de har 

lite svårt med det. Och styra lite om det skulle bli lite snett i leken.. 

Eller så är man bara med och får dom att tänka lite extra. […] Man 

kan ju utveckla lite tankegångar.. Ja.. Man kan väl va med bara och 

få dom att tänka lite längre.. eller bara va med och höra deras 

tankar och hänga med på det. (Lotta) 

Det som framkommer i det första citatet ovan tolkar vi som att förskolläraren 

anser att deras deltagande leder till en djupare kännedom om barnet, vilket 

medför en bättre kontakt. Genom deltagande får förskolläraren en vetskap om 

vad barn tänker på. Förskolläraren nämner även tryggheten som uppkommer 

då hon är närvarande och aktiv i den fria leken. I det andra citatet ovan 

behandlar förskolläraren istället lärandet som kan uppkomma när hon är 

delaktig i den fria leken. Vi tolkar hennes utsaga som att barnen på så vis får 

möjlighet att vidareutveckla sina tankegångar, då hon kan utmana barnen till 

nya insikter, men även utgå ifrån barnens intresse. Något som hon även betonar 

är förskollärarens positiva inverkan då barn har svårt för lek, då hennes roll blir 

att hjälpa barn till sampel med andra barn i den fria leken. Förskolläraren 

nämner även styrande i positiv bemärkelse då hon kan leda barnen i en ny 

riktning om leken urartar.  

Något som även framkommer i det insamlade materialet är att vissa 

förskollärare ger uppfattningen av att det är de vuxna som är förebilderna och 

att det är de vuxna som lär barn vad som är rätt och fel. En uppfattning som kan 

tolkas utifrån förskollärarnas utsagor är att barns lekar kan pågå under en längre 

tid, om förskollärarna är delaktiga i barns fria lek.  

Bland de förskollärare som väljer att ta en observerande och icke deltagande roll 

uppfattar samtliga att de istället får en bredare överblick över barngruppen.  

Sitter man och kikar på sidan av ser ju jag hur dom är i leken.. Och 

vad dom väljer att leka.. Och hur dom är mot kompisar.. Om dom 

tar med dom eller om dom gärna vill bestämma.. Man ser ganska 

mycket. (Mona) 

Det som kan tolkas utifrån citatet ovan är att förskolläraren genom observation 

får kunskap om hur barnen samspelar med varandra i leken och vad som 

intresserar dem till lek.  
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Negativa uppfattningar av pedagogers val av roll i den fria leken 
Samtliga förskollärare nämner styrandet av barnen som kan ske i den fria leken 

om förskollärare väljer att inta rollen som observatör och deltagande. Detta ser 

förskollärarna som negativt då de kan påverka barnen i annan riktning, 

gentemot vad barnen själva tänkt. Förskolläraren tar på så sätt över leken. 

Genom detta kan förskolläraren överföra sina värderingar på leken. Detta kan 

tolkas utifrån citatet nedan: 

Går jag in och deltar i en lek och så för jag över mina.. Ja som jag 

tycker och tänker då är det ju inte sådär barnen började leka, dom 

hade ju tänkt sig något helt annat, så då tar jag ju över leken. Det 

gäller ju liksom att väga vågskålen på rätt sätt. (Eva) 

Vidare menar andra förskollärare att: 

Men det kanske är om jag styr för mycket, att dom inte kommer på. 

För hur det än är så kanske de behöver träna i att hitta på grejer själv 

också, för det finns väl dom som förlitar sig till att nån talar om vad 

jag ska göra hela tiden, dom här som är lite svaga ledare tillexempel. 

(Sofia) 

Kanske att man styr för mycket.. Att man ska va med och inte 

kommentera, för det är ju deras fantasi och.. Ja.. Det ska va att man 

påverka leken kanske, åt nå håll som dom inte tänkt, och då stör man 

ju lite. (Lotta) 

Utifrån citatet ovan ger förskollärarna uppfattningen av att barn måste tränas i 

att hitta på lekar själva. Betoningen läggs på de svaga barnen som ofta förlitar sig 

på andra. Genom vuxnas deltagande menar de vidare att styrandet kan 

begränsa och hämma barns fantasi, om förskolläraren hela tiden serverar barn 

med idéer och lekar. 

Något som även framkommer från flertalet förskollärare som negativt kring 

deras deltagande är att de inte vet vad barnen själva tycker. Samtidigt nämner 

förskollärarna att de frågar barnen för sällan, eller att de inte frågar alls, utan tar 

sig friheten att kliva in i barnens lek. Detta är något som kan tolkats i citatet 

nedan: 

Ja… det är svårt att veta.. Jag upplever ju det på ett sätt, men jag vet 

ju inte hur barna upplever de. Dom kanske vill att ja ska vara ännu 

mer delaktig, att jag frågar för sällan utan ja.. Om jag ska vara med. 

Så det kan ju va negativt.. Att jag frågar för sällan. Och att.. Ibland 

frågar jag ju inte heller, utan bara glider in. (Emma) 

De förskollärare som valt en observerande och icke deltagande roll förstår vi som att 

de menar att deras närvaro kan ha en negativ påverkan på barnen i den fria 

leken. Förskolläraren kan störa barnen i deras pågående lek. Utifrån citatet 

nedan kan det tolkas som att förskolläraren menar att det gäller att respektera 

barnen om de väljer att ta avstånd från den vuxne. 

Fast jag tycker ju inte man ska sitta med i ett rum heller om dom vill 

leka själv.. Då skulle jag ju inte sitta där i ett hörn och titta på dom 
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för det kan ju kännas jobbigt för dom.. Då är det bättre man tittar in 

genom fönstret eller har dörren öppen lite.. för dom ska ju ändå få 

känna att dom får vara själv. (Mona) 
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 Diskussion 
Som vi tidigare nämnt vill vi i vår studie belysa pedagogers uppfattningar av 

sitt eget deltagande i barns fria lek i förskolan samt undersöka vilka roller 

förskollärare uppfattar att de väljer att inta och hur de uppfattar dessa.  

Ytterligare vill vi nämna att diskussionen inte kommer att ske utifrån hela det 

insamlade materialet. Vi vill istället belysa det vi finner mest relevant utifrån 

studiens syfte.  

Något som visade sig i analysen, var olika uppfattningar om tolkningar av 

läroplanen. Vissa förskollärare ansåg att ett stort fokus läggs på lärandet i 

läroplanen och att leken knappt nämns, samtidigt som vissa ser den fria leken i 

alla läroplanens strävansmål. Detta kan ses i relation till Öhmans (2011) 

uttalande gällande förskolans läroplan. Hon ställer sig kritisk till lekens plats i 

förskolans läroplan, då allt större vikt läggs vid lärandet kring olika ämnen. Hon 

menar att leken endast nämns i kortare sekvenser bland läroplanens strävans 

mål, samt att inom riktlinjerna framkommer det inte alls. Det som kan förstås 

utifrån detta är att förskollärares personliga uppfattning av den fria leken 

påverkar hur de läser, tolkar och arbetar i förhållande till läroplanen gällande 

den fria leken. Något som flertalet förskollärare nämnde under intervjuerna var 

den makt som ledningen och förskolechefen har. Det framkom under 

intervjuerna att förskolechefen inte delat samma syn gällande barns fria lek, då 

hon sett den fria leken som bara lek. Genom förskollärarnas motsättning till den 

uppfattningen, kan det tydligt tolkas att förskollärarna uppfattar den fria leken 

som viktig. Samtidigt förstår vi det som att förskollärarna ändå är missnöjda 

med att den fria leken har ett sådant litet utrymme i förskolan. En reflektion som 

kan ses utifrån detta är att det ändå är pedagogerna som planerar och styr 

verksamheten utifrån ledning, läroplan och tid. Något som framkom i vår studie 

är att förskollärares uppfattningar av leken som fri, styr hur de väljer att 

använda leken som metod i förskolan. En koppling till detta finns hos Åm (1986) 

då hon skriver att pedagogens tankar och handlingar styr hur de väljer att 

planera verksamheten med barnen i förskolan.  

När det gäller förskollärares val av roll i den fria leken ser vi att samtliga 

förskollärare väljer att ta en observerande roll. Därefter väljer förskollärarna om 

de ska vara aktivt deltagande eller inte. Detta utifrån lekens fungerande i 

barngruppen, men även beroende på hur de ser på deras vikt av deltagande i 

den fria leken. Som Åm (1986) betonar, så väljer många förskollärare att ta en 

observerande roll. Ett mål som framkom av vissa förskollärare i vår studie var 

att barn ska uppnå ett självständigt lekande utan pedagogers deltagande. Detta 

kan kopplas till Bruners (2002) begrepp som benämns som scaffolding. 

Pedagogens uppgift handlar där om att hjälpa barnen bli självständiga lekare, 

genom att gå in och stötta i leken för att sedan dra sig ur och låta barnen leka 

själva. Vygotsky (1978) menar att det barnet kan göra tillsammans med en vuxen 

idag, klarar barnet av själv imorgon. Detta benämner han som den proximala 

utvecklingszonen. Till detta ser vi en möjlig koppling till det pedagogerna ger 

upphov till, då de har en uppfattning om att barnen ska bli självständiga lekare. 
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Detta då bland annat en förskollärare i studien hänvisar till att den fria leken är 

barnens egen arena, samtidigt som flertalet förskollärare betonar att den inte ska 

vara fri från vuxnas närvaro och bevakande. Åm (1986) betonar även detta då 

hon menar att fri lek inte är fri från vuxnas deltagande. Det handlar istället om 

att delta på barnens egna premisser.   Som Öhman (2011) betonar så är det 

tillsammans med en lekkompetent vuxen som barn lär sig leka och att den vuxne 

på så sätt ses som barnets viktigaste lekpartner. Hon vänder sig mot pedagogers 

passiva roll. Till detta blir det därför intressant, då några förskollärare i vår 

studie har uppfattningen av att barn bör lära sig leka själva, utan pedagogers 

deltagande i den fria leken.  

Utifrån Öhmans (2011) fyra olika roller som lärare kan välja att inta vid barns 

fria lek, finner vi att förskollärarna i vår studie intar tre av dessa roller, 

Närgranskare, Rekvisitör och Medlekare. Den uppfattningen ett fåtal förskollärare 

visade på, var att de själva väljer att befinna sig utanför lekarna, men ändå i 

anslutning till barnen. Detta beskrivs enligt Öhman vara en Närgranskarroll. Ett 

mönster vi kan finna i dessa förskollärares uppfattningar av den fria leken, var 

att de förskollärare som tog en icke deltagande roll, även hade synen att barn 

ska lära sig leka själv. Här framkom även uppfattningen av att barn inte alltid 

ska få leken serverad av andra. Beroende på barngruppen och situationen så 

beskriver förskollärarna att de inte alltid är passiva utan kliver in när det behövs 

och när leken inte fungerar. Som Öhman (2011) nämner så innebär 

Närgranskarrollen bland annat att pedagogen ska fungera som ett stöd till barnet 

i leken. Flertalet förskollärare uppfattar sig ta en deltagande roll i den fria leken, 

vilket kan kopplas till Öhmans beskrivning av att vara medlekare. Även under 

denna roll agerar förskollärarna i vår studie utifrån barngruppen och 

situationen. Något som kan ses är att förskollärarna gärna deltar i barns lek om 

barnen så önskar. Samtidigt så väljer förskollärarna att inte ta huvudrollen om 

inte situationen kräver det. Detta kan kopplas till Öhmans beskrivning av 

medlekare. Där tar pedagogen en biroll, samt följer barnets idéer och låter dem 

styra leken framåt. Förskollärarna i vår studie, som intar en deltagande roll, ger 

uttryck för att de uppfattar sig stödja barns fria lek genom råd och tips, för att 

på så sätt vidga barns tankegångar. Detta kan ses mot Öhmans beskrivning av 

rekvisitörsrollen. Där hjälper pedagogen barnen till ett djupare plan i den fria 

leken, samt breddar lekens tema.  

När det gäller förskollärares val av roll, tolkar vi deras utsagor utifrån två olika 

perspektiv. Detta i form av positiva, respektive negativa, uppfattningar kring 

rollen de väljer att inta i den fria leken. Flertalet förskollärare betonar att deras 

deltagande i leken kan leda till många positiva effekter för barn. De betonar 

bland annat kännedomen om barnet och att hjälpa dem vidare i deras sociala 

utveckling. Detta framhåller även Olofsson (1987) då hon menar att deltagande 

i barns fria lek leder till att de får en större förståelse för vad som intresserar 

barnen ju nu, vad de kan och var de ligger i sin utveckling. Öhman (2011) 

nämner även fördelar med pedagogers aktiva deltagande, bland annat i form av 

att samspelet mellan barnen ökar. De fåtalet förskollärare som valde att ta en 

icke deltagande roll, såg det som en fördel då, de istället kunde ha en bredare 

överblick över barngruppen och se hur de samspelar med varandra. Samtliga 
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förskollärare nämner styrandet som kan bli en negativ effekt, genom deras 

intagande av roll, som deltagande. Med detta ger förskollärarna uppfattning av 

att de kan styra barnen till något som de själva inte tänkt och på så sätt ta över 

leken. Detta framhåller även Wood, MCMachon och Cranstoun (1980) i sin 

studie. Där fann de att flertalet förskollärare inte valde att delta på grund av att 

de kunde förstöra och ta över leken. Något som även framkom av de 

förskollärare som valt en observerande och ickedeltagande roll, var att 

uppfattningen av deras närvaro kan ha en negativ påverkan på barnen i den fria 

leken. De menar att de på så sätt stör barnen i deras pågående lek. Detta 

bekräftar även Öhman (2011), då hon skriver att pedagoger många gånger har 

synen på att deras deltagande hindrar barns naturliga lekprocess.  

Någonting vi finner intressant i förskollärarnas utsagor är att de hade 

uppfattningen av att utbildningen har haft störst påverkan på dem. Även hur 

de förhåller sig till den fria leken i förskolan, menar de speglas av utbildningen. 

Detta kan ses i relation till Åm (1986) som delar samma tanke kring 

utbildningens betydelse och vikt. Samtidigt som alla intervjuade förskollärare 

har en relativt likvärdig utbildning, kan vi finna variationer i deras 

uppfattningar och intagande av roller. Som vi tidigare nämnt, kan det bero på 

att förskollärare tolkar läroplanen på olika sätt. Eller kanske har deras 

utbildning fokuserat olika mycket på den fria leken, dess betydelse och 

förskollärarens vikt i den. Något som kan ses utifrån det insamlade materialet 

var att förskollärarna hade en önskan om en samsyn i arbetslaget. Dock kan vi 

inte finna att de förskollärare som arbetar på samma förskola delar någon större 

samsyn när det gäller den fria leken.  

Avslutande reflektion 

Genom studien finner vi att förskollärares uppfattningar av sitt eget deltagande 

i barns fria lek och val av roll i den fria leken skiljer sig åt på individnivå. Vi 

kunde finna två olika variationer som förskollärare hade uppfattningen av, 

Observerande och icke deltagande samt Observerande och deltagande. Det som 

framgår av studien är att förskollärarnas uppfattningar styr valet av roll de 

väljer att inta i den fria leken. Samtidigt som förskollärarnas uppfattningar av 

tiden och tolkandet av läroplanen styr förskollärares deltagande i den fria leken. 

Det som kan tolkas utifrån studien är att Läroplanen lämnar utrymme för 

tolkningsmöjligheter, vilket kommer att påverka förskollärarnas deltagande. 

Något vi inte tyckte oss kunna se var någon större likhet mellan de förskollärare 

som arbetade på samma förskola. Det gick inte att finna något mönster kring 

förskollärarnas berättande. Detta skulle kunna tolkas som att förskollärares 

uppfattningar om sitt eget deltagande i barns fria lek inte diskuterats i någon 

större utsträckning, även om förskollärarna uppger att en samsyn är att föredra. 

Det vi tolkar utifrån studien och förskollärarnas uppfattningar, är att 

förskollärare erbjuder barn skilda upplevelser av att ha en medlekande 

förskollärare. Det som avslutningsvis kan ses utifrån studien är att samtliga 

förskollärare väljer att inta en observerande roll och att de därefter avgör om de 

ska vara deltagande eller icke deltagande. Detta är någonting som vi inte kan 

finna att tidigare forskning behandlat vilket gör vår studie ännu mer intressant. 
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Förslag till vidare forskning 

I denna studie har vi sökt och redogjort för förskollärares uppfattningar av sitt 

eget deltagande i barns fria lek, samt vilken roll de väljer att inta. Utifrån de 

variationer vi kunde finna i vår studie, i valet av roll, har vårt intresse väckts för 

hur det ser ut i praktiken. Vi finner det därför intressant att vidare forska och 

genomföra observationer kring vilka roller förskollärare verkligen väljer att inta. 

Detta för att inte endast få förskollärares uppfattningar utan även se hur de 

arbetar och förhåller sig till barns fria lek i verksamheten.   

Undersökningens konsekvenser 

Genom denna studie har vi synliggjort några förskollärares uppfattningar 

gällande sitt eget deltagande i barns fria lek samt vilka roller de upplever att de 

intar. Studien finner vi inte generaliserbar då endast ett fåtal förskollärares 

uppfattningar synliggjorts genom våra intervjuer. 

Tack! 

Ett tack vill vi ge till vår handledare Conny Björkman, som med sin noggranna 

feedback hjälpt oss utveckla vår skrivprocess under skrivandet av 

examensarbetet. Vi vill även framföra ett tack till de deltagande förskollärarna, 

som gjorde det möjligt för oss att genomföra studien.  
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BILAGA 1: Intervjuguide 
 

1. Hur många år inom yrket har du som utbildad förskollärare? 

2. Kan du beskriva dina uppfattningar kring den fria lekens betydelse för 

barnen i förskolan? 

- Hur många timmar om dagen ges barnen möjlighet till fri lek? 

3. På vilket sätt kan din uppfattning påverka den fria leken? 

4. Vad tror du kan ha bidragit till den uppfattning du har på den fria leken? 

5. Kan du berätta för mig om din roll i den fria leken? 

- Vad ser du som positivt kring den roll du väljer att inta? 

- Vad ser du som negativt kring den roll du väljer att inta? 

6. Rollen du väljer att inta i den fria leken är det den roll du vill inta? 

7. Kan du berätta för mig någonting utöver som du anser viktigt när det gäller 

pedagoger och barns fria lek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

BILAGA 2: Missiv till intervjupersoner 
 

Hej Förskollärare! 

Vi heter Mathilda Berg & Carolina Haque och är två Förskollärarstudenter som 

läser vid Mittuniversitetet i Härnösand. Vi är nu i full gång med att skriva vårt 

examensarbete och önskar därför få möjlighet till just din uppfattning.  

Den studie vi valt och som ligger till grund för vårt examensarbete kommer att 

behandla förskollärares uppfattningar kring sitt eget deltagande i barns fria lek 

i förskolan. Vi vill gärna ta del av dina uppfattningar kring deltagandet i barns 

fria lek och vi hoppas därför få möjlighet till en intervju.  

Intervjun kommer att genomföras enskilt och vi beräknar att intervjun kommer 

ta ungefär 45min. Intervjun kommer att spelas in för att sedan transkriberas av 

oss. Vid intervjun kommer vi att ta hänsyn till Vetenskapsrådet forskningsetiska 

principer (www.vr.se). Med detta menar vi att deltagandet är frivilligt och du 

kan när som helst avbryta intervjun och ditt deltagande. Ditt deltagande 

kommer att behandlas konfidentiellt då inga namn på varken deltagare, förskola 

eller ort kommer att visas och resultatet kommer enbart att användas i 

forskningsändamål.     

Vi har en önskan om att få genomföra intervjuerna under vecka 14 eller 15 då 

tiden för examensarbetet är begränsad och vi vore därför tacksam vid svar 

snarast. 

Vid frågor och funderingar var vänligen kontakta oss 

Tack för att du tog dig tiden att läsa detta brev, hoppas vi ses!   

 

Med Vänliga Hälsningar  

Mathilda Berg mab……………., Tel ***********          

Carolina Haque cah……………, Tel ********** 

 

 

 

 

 

 

http://www.vr.se/
mailto:mabe1207@student.miun.se


  

 

 

BILAGA 3: Missiv till förskolechef 
 

Hej! 

Vi heter Mathilda Berg & Carolina Haque och är två Förskollärarstudenter som 

läser vid Mittuniversitetet i Härnösand. Vi är nu i full gång med att skriva vårt 

examensarbete och tänkte därför informera dig om vårt arbete. 

Den studie vi valt och som ligger till grund för vårt examensarbete kommer att 

behandla förskollärares uppfattningar kring sitt eget deltagande i barns fria lek 

i förskolan. Vi vill gärna ta del av förskollärarnas uppfattningar kring 

deltagandet i barns fria lek och vi hoppas därför få möjlighet till intervju med 

några av dina medarbetare. 

Intervjun kommer att genomföras enskilt och vi beräknar att intervjun kommer 

ta ungefär 45min. Intervjun kommer att spelas in för att sedan transkriberas av 

oss. Vid intervjun kommer vi att ta hänsyn till Vetenskapsrådet forskningsetiska 

principer (www.vr.se). Med detta menar vi att deltagandet är frivilligt och 

förskollärarna kan när som helst avbryta intervjun och deltagandet. Deltagandet 

kommer att behandlas konfidentiellt då inga namn på varken deltagare, förskola 

eller ort kommer att visas och resultatet kommer enbart att användas i 

forskningsändamål.     

Vi tänkte genomföra våra intervjuer med förskollärare under vecka 14 och 15 

beroende på förskollärarnas tillgänglighet.  

Vid frågor och funderingar var vänligen kontakta oss 

Tack för att du tog dig tiden att läsa detta brev!   

 

Med Vänliga Hälsningar  

Mathilda Berg mab……………., Tel ***********          

Carolina Haque cah……………, Tel ********** 

 

http://www.vr.se/
mailto:mabe1207@student.miun.se

