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Abstrakt 
Den här studien undersöker hur verksamma förskollärare uppfattar sina roller 

i den fria leken i förskolan. Vi har medvetet valt att fokusera på förskollärares 

uppfattningar på grund av deras pedagogiska ansvar i förskolans verksamhet. 

Flera forskare hävdar att leken behöver vuxnas stöd för att kunna utvecklas 

och fortgå, samtidigt kan leken förstås som barnens privatliv fri från vuxen 

styrning. Förskollärarens förhållningssätt bidrar till vilket utrymme leken får 

och på vilket sätt den närmas. För att undersöka detta genomfördes en 

intervjustudie. Sex förskollärare i fyra olika kommuner intervjuades och deras 

utsagor resulterade i fyra kategorier som skildrar förskollärarens roll i fri lek. 

Kategorierna speglar förskollärarens roll som organisatör, närvarande, 

kommunikatör och beskyddare. Resultatet visar en del av vad som kan tänkas 

ingå i förskollärarens profession och kompetens utifrån respondenternas 

erfarenheter. Studiens resultat kan bidra till förskollärarnas reflektion över sin 

roll i barns lek i förskolan.  

 

 

Nyckelord: Fri lek, förskolan, förhållningssätt, förskollärare, intervjustudie, 

pedagogisk kompetens, rolltagande, uppfattningar. 
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Inledning   
Under vår utbildning till förskollärare har vi haft kursen Lek som redskap för 

utveckling och lärande. Kursens inspirerande innehåll bidrog inte bara till att 

väcka vår fantasi och lust att leka, utan framförallt påverkade det vår förståelse 

för kärnan i förskolans verksamhet – leken. Enligt FN-konventionen om barns 

rättigheter (Unicef, 1989) har barn rätt till lek. I förskolans läroplan (Lpfö 98) 

(Skolverket, 2011) beskrivs leken som viktig för barns utveckling och lärande. 

Vidare kan vi bland annat läsa att förskolans verksamhet ska erbjuda barnen en 

trygg miljö som samtidigt utmanar och lockar till lek och aktivitet samt att ett 

medvetet bruk av leken för att främja varje barns utveckling och lärande ska prägla 

verksamheten i förskolan (s.6). Det råder ingen tvekan om att leken tillskrivs en 

central och betydelsefull roll i förskolan, enligt förskolans styrdokument. 

 

Under våra verksamhetsförlagda utbildningar på flera olika förskolor har vi 

observerat barns lek och pedagogers inställning till den. Vi blev nyfikna på 

pedagogernas förhållningssätt till lek och det väckte våra funderingar 

angående de vuxnas roll i barns lek. Öksnes (2011) påpekar att leken har blivit 

mer organiserad än tidigare vilket innebär att den används som ett verktyg för 

att uppnå barns lärande. I Lpfö 98 (Skolverket, 2011) står det att Barn söker och 

erövrar kunskap genom lek, socialt samspel, utforskande och skapande (s.7) och det 

kan förstås som ett riktmärke i pedagogernas arbete. Även om lek i förskolan 

anses vara en självklarhet (Gannerud & Rönnerman, 2007), kan 

förhållningssättet till den i verksamheten vara en utmaning. Historiska idéer 

kring den fria leken kan påverka pedagogernas inställning idag, enligt 

Lindqvist (1996). Det kan resultera i varierade åsikter, om pedagoger ska 

engagera sig i leken eller låta den vara ostörd. Vi ser en tvetydighet i 

förskolans verksamhet när det gäller förhållningssätt till barns fria lek. 

Dubbelheten blir synlig då leken beskrivs som ett redskap för att uppnå olika 

mål (Öksnes, 2011) och att leken betraktas som en tid fri från vuxnas styrning 

(Gannerud & Rönnerman, 2007). 

 

Begreppet fri lek beskrivs inte i styrdokumenten men används ofta inom 

förskolans väggar. Vår definition av fri lek grundar sig på Knutsdotter 

Olofsson (1996) som menar att den fria leken är barninitierad, där barnen 

själva väljer och styr över sina lekaktiviteter. Den här studien undersöker hur 

verksamma förskollärare uppfattar sin roll i den fria leken och förskollärares 

förhållningssätt till lek. Vårt arbete begränsas till att studera förskollärarnas 

uppfattningar om sin roll i leken och inte själva leken som fenomen. Vi har 

medvetet valt att fokusera på förskollärares uppfattningar på grund av deras 

pedagogiska ansvar i förskolans verksamhet. Vår förhoppning är att genom 

studien kunna synliggöra förskollärares uppfattningar om och förhållningssätt 

till sina roller i den fria leken. 
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Bakgrund  
I litteraturbakgrunden har vi använt oss av kurslitteratur såväl som 

vetenskapliga artiklar. Valet motiverar vi med det omfattande och relevanta 

material som fanns att tillgå. Vi börjar med att beskriva det historiska 

perspektivet på lek eftersom äldre idéer och förhållningssätt kan prägla dagens 

sätt att tänka kring fri lek. Vidare beskriver vi pedagogens roll och deltagande 

i den fria leken, samt förhållningssätt, grundsyn och barnperspektiv. 

Avslutningsvis belyser vi maktbalansen mellan pedagog och barn i den fria 

leken.  

 

Historisk tillbakablick på pedagogen och den fria leken 
Pedagogens förhållningssätt till leken ser olika ut, vilket kan bero på historiska 

föreställningar kring den fria leken, något som Lindqvist (1996) beskriver. 

Leken som fri har varit en central aspekt ända sedan den svenska 

förskolepedagogikens förgrundsgestalt Fröbels tid. Författaren menar att leken 

skulle vara befriad från vuxnas påverkan för att kunna blomstra och att det var 

stor skillnad mellan arbete och lek. Senare runt 30-talet ansågs rätt valda 

lekmaterial vara det som bäst gynnade barns lek, beskriver Lindqvist och 

vuxnas deltagande i lek var främst att iaktta barnen. Deltagande var inte heller 

något som diskuterades under 40 och 50-talen. Om den vuxne på något vis 

skulle påverka leken var det genom yttre förutsättningar såsom lekmaterial 

och miljöer, men då intresset för diagnostisering och barnobservationer ökade, 

var detta främsta skälet till den vuxnes närvaro vid barns lek, beskriver 

Lindqvist. Vidare visar författaren att leken inte heller under 60 och 70-talen 

hade någon central plats. Samtidigt började institutionen bli mer 

individualiserad och demokratin hittade sin väg in i förskolan. Därför anser 

författaren att mycket som hände under dessa årtionden beredde väg för det 

kommande intresset för barns lek. Under 80-talet fick förskolan en 

undanskymd roll, samtidigt som leken fick mer plats och beskrevs som ett 

verktyg för att utveckla barns tänkande, enligt Lindqvist. När intresset för 

Reggio Emilia-pedagogiken väcktes, så höjdes lekens status, enligt författaren. 

Pedagogens roll i leken var fortfarande oklar eftersom leken ansågs vara 

barnens egen kultur skild från vuxenlivet. Pedagogen ansågs vara både en 

förutsättning för lekens utveckling, men kunde även uppfattas som ett hot mot 

den, menar Lindqvist. Från och med 90-talet finns tankar kring att utveckla 

den fria lekens pedagogik med vuxna deltagare för att skapa relationer mellan 

barn och vuxna, samt kunna påverka barnens sociala utveckling (Lindqvist, 

1996). 

 

Den närvarande pedagogen i fri lek 
Varje barn är fött med förmågan att kunna leka enligt Knutsdotter Olofsson 

(2003), men författaren påpekar att lek inte kommer av sig självt eftersom leken 
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föds på skötbordet (s.31). Det innebär att för utvecklingen av lekförmågan är 

barnet beroende av vuxna. I början handlar det om vårdnadshavaren och 

andra vuxna i barnets närhet, för att senare inkludera pedagoger i förskolan. 

Författaren påpekar vikten av att barnet lär sig leksignaler för att förstå när det 

är på lek och när det är på allvar. Med utgångspunkten i Batesons1 lekteori 

beskriver Knutsdotter Olofsson (2003) leken som ett mentalt tillstånd som 

signaleras med bland annat ögon, mimik och röstläge. Knutsdotter Olofsson 

(1996) menar att den vuxnes roll i barns lekar kan handla om att sitta i 

närheten av barnens lek eller att delta i leken på samma sätt som barnen. Det 

finns ingen åldersgräns för deltagande i lek, enligt Pramling Samuelsson och 

Sheridan (1999). Vidare beskriver författarna att när pedagogen deltar, i 

enlighet med lekens premisser, kan hon eller han fungera som en förebild. 

Exempelvis genom att kliva i och ur roll, få tillträde till lek eller ta sig ur lek, 

med mera. Lillemyr (2009) beskriver det som en nödvändighet att vuxna finns 

med i barns lek för att stötta och stimulera leken, men också för att träna 

barnen i lekreglerna. Lek kan innehålla glädje, rädsla och våld, men skyddas 

av den trygga ramen som leken har, menar Knutsdotter Olofsson (2003). 

Författaren nämner att inom lekens ram råder lekens logik och där är det 

tillåtet att transformera verkligheten, utan att det leder till otrevliga 

konsekvenser. Att som vuxen närma sig leken på ett försiktigt och respektfullt 

sätt, anses vara en förutsättning för att den medlekande pedagogens närvaro 

ska ge positiva resultat, enligt Lillemyr (2009). Några sådana positiva resultat 

kan bland annat vara förmågan att kunna samspela med andra, uppnå 

samförstånd, ömsesidighet och turtagande, enligt Knutsdotter Olofsson (2003). 

Trots de positiva aspekterna på pedagogens medverkan och närvaro i leken 

benämner Lillemyr (2009) det som ett intrång. Enligt författaren bör 

pedagogen vara medveten om vilka effekter den egna närvaron har på 

barngruppen.  

 

Förhållandet mellan pedagogen och det lekande barnet ses som paradoxalt, 

enligt Röthle (2006). Författaren menar att det inte handlar om hur mycket 

pedagogen leker med barnet utan om en ’pedagogisk takt’. Begreppet innebär 

pedagogens lyhördhet och respekt för barnens lek. Den pedagogiska takten 

innebär även ett omdöme om när barnet behöver pedagogens stöd i leken och 

när pedagogen ska avvakta med sin delaktighet. Författaren menar att 

pedagogens roll kan vara att agera åskådare och beskydda den djupa leken 

som pågår. Vidare påpekar Röthle att barnen ger sig hän i leken förutsatt att de 

känner sig trygga. Speciellt viktigt är det för de små barnen som behöver se sin 

omsorgsperson på nära håll och kunna fylla på med trygghet när de behöver 

det. Trygghet och tillhörighet i barngruppen anses vara grunden för barns lek, 

                                                           
1
 Gregory Bateson studerade människors kommunikation med varandra. Efter sin observation av 

apungarnas lek på zoo har Beteson beskrivit i artikeln “ A Theory of Play and Fantasy” (1955) hur 
förmågan att kunna tolka varandras signaler påverkar vår förståelse för om det är på lek eller allvar. 
Apungarna som jagade varandra låtsades vara arga och visade med sina signaler, som tolkades av 
omgivningen, att det var en lek (ref. i Knutsdotter Olofsson, 2003).  
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menar Lillemyr (2013). Trygghetskänslan skapas i relationen mellan barn och 

pedagog. Författaren anser att relationen är central för att barnet ska kunna 

uppleva sig själv som viktig, men även betydelsefull för andra i förskolan. 

Upprepad frånvaro av pedagogen kan skapa otrygghet och bli ett hinder för 

lek då barnet inte kan lita på att pedagogen finns i närheten hela tiden, menar 

Röthle (2006). Enligt Knutsdotter Olofsson (2003) är kommunikationen mellan 

pedagogen och barnet i förskolan sparsam och handlar oftast om vad barnet 

ska göra och inte göra. Författaren saknar djupare relationer mellan pedagoger 

och barn som kan skapas i leken och på barnets villkor. Knutsdotter Olofsson 

menar att när barnet och pedagogen har fokus på samma sak byggs ett 

gemensamt intresse och relationen utvecklas. 

 

Genom sitt deltagande får pedagogerna liv i barnens ögon eftersom att det är 

svårt för pedagogen att vara neutral i leken. Lindqvist (1996) menar att i leken 

har förskolläraren en unik chans att skapa en levande relation till barnen. 

Sheridan och Pramling Samuelsson (2009) hävdar att det är vanligare att 

pedagogen är mer fokuserad på lärandesituationer, planerar för och 

medverkar aktivt i dessa. Det som anses som barns lek faller utanför 

planeringen och sker ofta utan vuxna. Lekens egenvärde kan många gånger 

förpassas till något man gör när man är klar med andra sysslor som är ”viktigare”, 

enligt Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2003, s.42). Knutsdotter 

Olofsson (1996) menar att pedagoger kan uppleva stress att genomföra olika 

styrda aktiviteter. Gannerud och Rönnerman (2007) ger exempel på pedagoger 

som planerar för lek genom att skapa tid där barnen kan leka länge och ostört. 

På så vis ges barnen möjlighet att leka färdigt. Författarna menar att barn tar 

initiativ till lek inom de ramar som förskolemiljön erbjuder och på grund av 

det lekmaterial som finns tillgängligt. Pedagogerna anses stötta och 

understödja leken genom att tillföra nya material, idéer och förslag för att 

leken ska fortgå och utvecklas (Gannerud & Rönnerman, 2007; Pramling 

Samuelsson & Sheridan, 1999). 

 

Pedagogens grundsyn 
Enligt Lillemyr (2013) har alla pedagoger en pedagogisk grundsyn. 

Grundsynen bygger på filosofiska frågor som människosyn, samhällssyn och 

livssyn som presenteras nedan.  

 
I människosynen ingår synen på barnet, vad barnet kan och synen på barns lek 

samt det pedagogiska arbetet, beskriver Lillemyr (2013). Om pedagogen ser 

individen som formbar eller som en individ i ett pågående arbete att utveckla 

sina egna möjligheter, påverkar det pedagogens arbete. Författaren menar att 

pedagogens uppfattningar om vad som ingår i detta arbete, hur det ska utföras 

och varför, kommer att påverkas av denna grundsyn.  
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Pedagogens samhällssyn är grunden till hur pedagogen tänker kring 

socialisation och barnet, enligt Lillemyr (2013). I socialisation ingår 

utvecklingen av barnets självständighet och förmåga att samspela med andra. 

Dessutom innehåller socialisation värderingar och normer som finns i 

samhället. Det pedagogiska arbetet påverkas av pedagogens inställning. 

Skillnaden ligger i att socialisation kan ses som en ensidig process med 

överförandet av kultur och traditioner eller som tvåsidig där det även ingår 

barnets självständighet och kritiskt tänkande. Den förstnämnda kan 

överensstämma med det formbara barnet som påverkas av sociala processer 

och det sistnämnda inkluderar ett självständigt barn som är i färd med att 

utveckla egna möjligheter (Lillemyr, 2013). 

 
Vidare menar Lillemyr (2013) att pedagogens livssyn är påverkad av tankar 

om samhällets utveckling, barnfostran och vilka värden i livet som värdesätts 

mer än andra. I livssynen ingår bland annat hur pedagogen uppfattar lekens 

värde för barnet. 

 
I grundsynen ingår lärande, utveckling och samspel och hur pedagogen ser på 

leken som ett psykologiskt fenomen, nämner Lillemyr (2013). I detta ingår 

även uppfattningar om barnets personlighet och det sociala samspelet som 

sker i förskolan. Författaren poängterar betydelsen av att pedagogen 

medvetandegör sitt eget synsätt om barns lek i verksamheten. Förskollärarnas 

inställning gentemot leken har stor betydelse eftersom leken är beroende av 

just vuxnas attityder, stimulans och material, enligt Pramling Samuelsson och 

Sheridan (1999). Förhållningssätt eller teachers’ beliefs kan stjälpa likväl som 

hjälpa skapandet av en lekfull pedagogik (Shu Chen, 2014. s.50). För att kunna 

skapa en pedagogik där det lekande lärande barnet är i centrum måste barnets 

erfarenheter vara utgångspunkten, beskriver Pramling Samuelsson och 

Asplund Carlsson (2008). Det krävs pedagoger som lyssnar och observerar 

barnen, fortsätter författarna, och menar att förskolläraren måste visa respekt 

för varje barns erfarenheter, kunskaper och kompetens från barnets perspektiv. 

Vidare beskrivs att förskollärarens roll är lika viktig för såväl lärande som lek. 

Det anses viktigt att förskolläraren kan ge stöd och inspiration för att kunna 

utmana och uppmuntra barns vilja att förstå sin omvärld. Pramling 

Samuelsson och Asplund Carlsson (2008) lägger tonvikt vid att processen ska 

vara i fokus när det kommer till kommunikation och interaktion. Författarna 

menar att en hållbar pedagogik inte skiljer på lärande och lek utan bygger på 

likheter snarare än olikheter, för att kunna skapa kreativa generationer. 
 

Pedagogens barnperspektiv och barns perspektiv 
Det finns flera definitioner när det gäller begreppet barnperspektiv, enligt 

Arnér och Tellgren (2006).  Barnperspektiv anses vara vuxnas uppfattningar 

om barnets bästa, medan barns perspektiv betraktas mer komplicerat av vuxna 

och handlar om att försöka förstå vad barnen ser, känner och upplever. Arnér 
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och Tellgren menar att pedagogens användning av begreppet barnperspektiv 

sällan innefattar båda betydelserna. Vuxnas syn på barn som en social kategori 

medför att vuxna oftast utgår från sina egna uppfattningar om barnets bästa. 

Författarna ställer sig också frågande till om det är möjligt att vuxna kan utgå 

från barnets perspektiv och se saker ur barnets synvinkel. Däremot ser Arnér 

och Tellgren (2006) samtalet mellan vuxna och barn som en förutsättning för 

att närma sig barns perspektiv. Svårigheten i perspektivtagandet lyfter även 

Johansson (2003) som menar att det är en omöjlighet att kunna inta en annan 

människas perspektiv. För att som pedagog kunna närma sig barns livsvärld 

anser författaren att det kräver närhet, vilja och tid från pedagogen. En del i att 

närma sig barns perspektiv beskriver Johansson är att behandla barn som 

medmänniskor med rätt till sin åsikt. 

 

Leken är dyrbar för barnen och omfattar en stor del av deras privatliv, anser 

Lillemyr (2009). Författaren menar att det är en tillräcklig anledning till att 

planera och organisera för lek, förutsatt att förskolläraren tar leken på allvar. 

Vidare beskriver författaren att lekfulla pedagoger är en förutsättning för att 

kunna skapa möjligheter för barns lek. Samtidigt behövs det ett erkännande av 

att vuxna och barn representerar olika lekgenerationer och för att överbygga 

eventuella lekgenerationsklyftor blir förskollärarens barnperspektiv viktigt 

(Lillemyr, 2009).  

 

Pedagogens kompetens i fri lek 
Pedagogisk kompetens innehåller både erfarenhet och teoretisk kunskap, 

beskriver Pramling Samuelsson och Sheridan (1999). Även Lillemyr (2013) 

anser att pedagogernas teoretiska kunskaper om barns lek påverkar praktiken. 

I arbetsplatsreflektioner som utgår från lek i verksamheten, kan frågor om 

pedagogens roll i leken och organiserandet för lek synliggöras. När pedagogen 

tillåts att vara i barns lek kan möjligheter för att lära sig om barns lek inifrån 

uppdagas, anser Lillemyr. Det i sin tur kan leda till bättre förståelse för leken 

och upptäcka eventuella utvecklingsområden som behöver diskuteras i 

arbetslaget, menar författaren. Pedagogisk kompetens kan förstås som en 

medvetenhet kring egna åsikter, attityder och förmågor likväl som möjligheten 

att känna empati, att bli engagerad och känna glädje i arbetet med barn, enligt 

Pramling Samuelsson och Sheridan (1999, s.117). Det är centralt att 

förskolläraren kan förhålla sig till och vara medveten om sina känslor, sitt 

tänkande, sätt att lära och lära ut, anser Pihlaja och Holst (2013). Vidare 

beskriver författarna att de didaktiska frågorna vad, hur och varför bör vara en 

central del i pedagogens roll, men att så inte alltid är fallet. Författarnas studie 

visar att förskollärare ofta är duktiga på att beskriva vad de gör, men sällan 

reflekterar över kvalitén på arbetet eller omständigheter som kan påverka, 

med mera. Pedagoger tenderar ofta säga sig ha ett visst förhållningssätt till lek, 

medan det praktiska uttrycket för detta ofta är något annat, beskriver 

Lindqvist (1996). 
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Vidare beskriver Pramling Samuelsson och Sheridan (1999) den pedagogiska 

professionen. I den anses det ingå förmåga att anpassa och skapa miljöer som 

bjuder på varierade möjligheter till erfarenhetsskapande med såväl barn som 

vuxna. Författarna anser det nödvändigt att pedagogerna har olika 

intresseområden. Förutom att komplettera varandra i arbetslaget, kan kunskap 

pedagogen själv besitter kommuniceras med större enkelhet till barnen på ett 

lättförståeligt vis. Att kunna kombinera ämneskompetens med förståelse för 

barn och deras värld, anser Pramling Samuelsson och Sheridan karaktäriserar 

en professionell pedagog. Gannerud och Rönnerman (2007) visar att 

pedagogens arbetstid är delad mellan planering, kontakt med föräldrar och 

arbete i barngruppen. Det sistnämnda innebär många praktiska göromål 

förutom att leka, som att förbereda måltider, svara i telefon, byta blöjor, hjälpa 

på toaletten och ta emot i hallen med mera.  

 

Ett sätt att åstadkomma en pedagogik som bygger på leken som förespråkas av 

Sheridan och Pramling Samuelsson (2009), är en växelverkan mellan lekens 

tema och lärostoffet. Det skulle innebära att temat avdelningen arbetar med 

används i leken och att det läraren ser i barnens lek blir stoffet som får prägla 

temat. Likaså Lindqvist (1996) lyfter flera exempel där pedagogerna öppnar 

upp för nya lekvärldar genom att gå in i en roll, delta och leda lek. Lekvärldar 

kan förstås som den värld där leken tar plats. Att leka pirat är ett exempel på 

en sådan lekvärld. Författaren berättar om förskollärare som tagit fasta på 

olika intressen hos barnen och inrett avdelningen utifrån dessa intressen 

tillsammans med barnen. Genom att pedagogerna själva deltar lockas barnen 

in i nya lekvärldar och det skapas möjligheter att utmana barnens potentiella 

utvecklingszon, anser Lindqvist. Genom sitt deltagande kan pedagogen både 

utveckla sin roll som observatör och upptäcka utvecklingsområden i leken, 

menar Lillemyr (2013).  

 

Pedagogernas makt och styrning 
Relationen mellan pedagoger och barn innehåller makt, något som vi inte 

kommer ifrån, menar Knutsdotter Olofsson (1996). Förekomsten av makt i 

relation mellan pedagogen och barnet beskriver även Tullgren (2004) i sin 

avhandling. Den styrning som pedagoger utövar handlar inte om den 

auktoritära styrningen utan om mer subtila handlingar. Författaren pekar på 

att leken som beskrivs som fri innehåller flera typer av pedagogernas styrning. 

Barns lek regleras, enligt författaren, och det som inte uppfyller normen på vad 

som accepteras i leken blir föremål för justering. Tullgrens studie visar 

exempel på hur pedagogerna styr leken från något som tolkas som obehagligt, 

mot exempelvis matlagningslekar. Tullgren anser att den välmenande 

styrningen kan innebära att pedagogen går in i en lek som behöver dämpas för 

att passa in i en norm om hur barnet ska leka. En teknik som pedagoger 

använder sig av i sitt styrande baseras på lekfullhet som underlättar tillträde 
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till barns lek. Med sitt deltagande i leken leder pedagoger barns aktiviteter till 

det som anses ligga inom visa gränser. Leken som, enligt pedagogerna, bryter 

mot normen kan avstyras till något annat som pedagogerna accepterar. 

Styrningen i relationen mellan pedagogen och barnet har blivit mer osynlig, 

anser Tullgren (2004), eftersom pedagogens lekfullhet och deltagande i leken 

tolkas av omgivningen som positivt. I själva verket har pedagogen makt över 

vilka lekar barnen får leka och hur det ska ske. Författaren menar att genom 

pedagogens styrning i barns lek konstrueras det aktiva och normala barnet 

som passar in i det framtida samhället. Knutsdotter Olofsson (2003) förtydligar 

att makten kan användas på olika sätt och menar att makten kan bli mindre 

märkbar när pedagogen är deltagande på lekens premisser. Den fria leken 

enligt Knutsdotter Olofsson (1996) handlar om att barnen själva väljer sina 

lekar utan att pedagogen planerar och styr det. Om pedagogen ger tid åt barns 

lek så hittar barnen olika möjligheter och utvecklar sina lekar, menar 

författaren. För att inte avbryta leken kan vissa vardagliga rutiner som 

mellanmål vara en del av leken. Pedagogens roll är inte att vara passiv utan 

oftast deltagande i barns lekar eftersom barnen på olika vis inbjuder 

pedagoger till sina lekar, enligt författaren. Fri lek innebär inte att barnen leker 

utan några regler, enligt Knutsdotter Olofsson. Barnen följer sina egna regler 

som de förhandlar fram och sätter själva i den aktuella leken. 

 

Vuxna kan bli ett hinder i barns lek när de håller fast vid verkligheten och inte 

bjuder barnen till en fantasivärld, enligt Knutsdotter Olofsson (2003). 

Författaren menar att leken inte utvecklas på samma sätt när vuxna inte vågar 

släppa verkligheten. I barns lekar gäller lekens regler och den vuxne blir en 

lekförstörare när denne inte anpassar sig till gällande regler. I låtsasleken 

behövs ett varsamt förhållningssätt från den vuxnes sida eftersom låtsasleken 

beskrivs som lättstörd. Barnen som är i leken har fullt upp med att hålla reda 

på olika roller och behöver vara koncentrerade och inte styrda, anser 

Knutsdotter Olofsson (2003). Shu Chen (2014) hävdar att barn behöver mer än 

trettio minuter för att kunna engagera sig och skapa komplexa dimensioner i 

leken. Lek som varar och inspirerar till mer lek beskrivs som en god lek, enligt 

Gannerud och Rönnerman (2007). Pedagogerna i Tullgrens (2004) studie ansåg 

att god lek bestod i att laga mat eller leka lugna lekar.  

 

Syfte 
Syftet med den här studien är att undersöka, synliggöra och beskriva hur 

förskollärare uppfattar sina roller i den fria leken i förskolan. 
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Metod 
Metodologiskt tänkande, enligt Svensson och Ahrne (2011) handlar om att 

välja en metod som ska vara ett verktyg och hjälp för en forskare att hitta 

lösningen på studiens problem. Författarna påpekar att själva valet av 

metoden är endast en del av det metodologiska tänkandet som följer under 

hela arbetet. Svensson och Ahrne nämner att forskaren behöver designa sitt 

projekt. Det innebär att forskaren ska ta beslut angående frågor som gäller 

valet av den lämpliga metoden, val av respondenter, materialets analys och 

studiens trovärdighet. En viktig del av studien gäller de etiska överväganden 

som behandlas i slutet av metoddelen. 

 

I studiens början föreslår författarna att forskaren bland annat funderar på: 

vilken är forskningsfrågan, vilket datamaterial behöver forskaren och vilken 

metod kan hjälpa till att samla dessa data. Eftersom vi var intresserade av att ta 

reda på förskollärarnas uppfattningar om sin roll i den fria leken i förskolans 

verksamhet, har vi valt intervjuer som en lämplig metod i vår studie. 

Zetterquist och Ahrne (2011) menar att intervjuer är en av de vanligaste 

metoder som används inom den kvalitativa forskningen. Intervjuer anses ändå 

inte som en enkel metod utan kräver mycket tid för planering, genomförande, 

transkribering och analys (Zetterquist & Ahrne, 2011). När det gäller analysen 

av vårt insamlade material blev vi inspirerade av fenomenografi som innebär 

att forskaren finner olika kategorier i sitt material (Larsson, 1986). I vårt fall 

innebär det att beskriva möjliga roller som förskollärare kan tänkas ha. 

Fenomenografin handlar om att beskriva hur något framstår för människan, 

enligt Larsson (1986). Vi är ute efter innebörder i stället för förklaringar, det 

vill säga en beskrivning av hur något uppfattas och inte hur något är (Larsson, 

1986). 

 

Intervjustudie 
Det finns flera olika former av kvalitativa intervjuer, enligt Eriksson och 

Zetterquist (2011). Författarna nämner bland annat semistrukturerade 

intervjuer och djupintervjuer där de sistnämnda kan jämföras med ett samtal 

mellan två vänner. Vi använde oss av semistrukturerade intervjuer där vi 

utgick från en intervjuguide med öppna frågor (se Bilaga 1). Frågorna har 

ställts i den ordningen som lämpade sig bäst under samtalets gång och även 

följdfrågor användes. Genom att personligen samtala med en förskollärare åt 

gången kunde vi skapa ett professionellt möte och möjlighet till att utbyta 

åsikter och kunskap kring ett gemensamt intresse (Kvale & Brinkman, 2014).  

 

Vi frågade våra respondenter om ålder och yrkeserfarenhet, något som kunde 

vara av betydelse för det kommande analysarbetet, enligt Lantz (2007). 

Informationen angående verksamma år i yrket kan ha betydelse för 

respondenternas svar och även influera vår tolkning av svaren. Eftersom vi 
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genomförde semistrukturerade intervjuer ställdes frågorna i olika ordning. Vi 

formulerade intervjufrågorna på ett sådant sätt att vi tyckte det var lätt att 

förstå och för att hjälpa respondenten att komma igång med berättandet. 

Fokus låg på den intervjuades åsikter och tankar vilket resulterade i att 

frågorna anpassades under samtalets förlopp. För att få fylliga svar 

formulerade vi frågorna efter Löfgrens (2014) exempel: Kan du berätta om dina 

erfarenheter av…? Vill du ge exempel på hur du arbetar med…? (s.149). För att få en 

röd tråd i samtalet, använde vi följdfrågor till hjälp (Stukát, 2011). Vi följde 

flera av Eriksson-Zetterquist och Ahrnes (2011) råd med blandat resultat. Inför 

och under intervjuerna tänkte vi bland annat på att inte framställa oss själva 

som auktoritära och vi undvek att ge moraliska tillrättavisningar. I de fall 

intervjun tog olika sidospår styrde vi tillbaka samtalet till den aktuella frågan. 

När respondenten upplevdes nervös talade vi uppmuntrande och lugnande 

för att inte intervjun skulle påverkas negativt. Vi försökte känna av atmosfären 

för när det var lämpligt att ställa frågor eller tala, något som intervjuaren bör 

öva på att göra, enligt Eriksson-Zetterquist och Ahrnes (2011). Under en 

intervju gjordes försök att ställa nästa fråga innan respondenten var klar med 

svaret på föregående fråga. Det kan tyda på svårigheter i att ge respondenten 

gott om tid och rädsla för tystnaden (Eriksson-Zetterquist & Ahrnes, 2011).   

 

Teknik och utrustning 
Under intervjuerna använde vi oss av mobiltelefon för att göra 

ljudupptagningar. Löfgren (2014) förespråkar teknik som är enkel och säker, så 

att inte materialet försvinner eller utrustningen slutar fungera. Vi såg till att 

mobiltelefonen var laddad och att inspelningen fungerade. Därför testades 

inspelningsfunktionen på mobiltelefonen innan det aktuella samtalet. I olika 

omfattning förde vi även stödanteckningar, med papper och penna, under 

våra intervjuer med syftet att fånga respondentens grimaser, gester, mimik 

med mera (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2011). Anteckningarna kunde vara 

av betydelse i vår analys (Dalen, 2007). Anledningen till att vi spelade in 

intervjuerna beror på att intervjuaren som endast antecknar får inte med allt 

respondenten säger. Dels på grund av man inte hinner och dels för att det sker 

ett mer eller mindre medvetet urval av svaren (Lantz, 2007). Samtycke till 

inspelningen var en förutsättning för att kunna genomföra intervjun. Alla 

respondenter gav sitt godkännande, även om en upplevde ett mindre obehag 

vid tanken på att bli inspelad, något som respondenten dock glömde bort 

under samtalets gång. Vid en annan intervju lades mobiltelefonen mindre 

synlig, bredvid en fruktskål på bordet, för att få respondenten att slappna av.  

 

Urval 
Vi kontaktade 18 förskolechefer genom ett bekvämlighetsurval där förskolorna 

låg inom ett avstånd på högst en timmes resväg från våra hemorter. Vi 

skickade ut mejl, så kallade missiv (se Bilaga 2), för att fråga om förskollärare 
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vill och kan ställa upp på en intervju. Missivet innehöll en kort presentation av 

oss lärarstudenter, information angående studiens generella utgångspunkt och 

vilka etiska principer som är gällande för intervjun. Flera veckor före den 

önskade perioden för intervjutillfällena, skickades missivet till 

förskolecheferna. En förskolechef rekommenderade via mejl två anställda som 

var positiva till intervjun. Två förskolechefer på två andra förskolor hörde av 

sig och bekräftade mottagande av missivet som förmedlades vidare till de 

anställda förskollärarna. Tyvärr har ingen på de förskolorna kontaktat oss 

efteråt. Resterande förskolechefer har aldrig hört av sig. Försöket att kontakta 

förskolecheferna via telefon för att följa upp vår förfrågan gav inga resultat. Vi 

fick inte tag på de berörda personerna vilket delvis kan ha berott på lov och 

ledighet. Slutligen fick en av oss tag i en förskolechef som tackade nej till 

förskollärarnas deltagande på grund av tidsbrist. När vi insåg svårigheten med 

att hitta respondenter till vår studie kontaktades fyra förskollärare som var 

kända för oss sedan tidigare från olika sammanhang. Kontakten skedde i de 

två fallen via telefon, den tredje genom ett besök i förskolan och den fjärde via 

mejl. Förskolechefen på den ena förskolan informerades om studien och 

tillfrågades personligen om tillåtelsen att intervjua en förskollärare. 

Förskolechefer på de tre andra förskolorna kontaktades via mejl med bifogat 

missiv. Vi kontaktade totalt 18 förskolechefer varav vi fick gensvar från sex 

förskollärare i fyra kommuner. Alla våra respondenter är utbildade 

förskollärare och har varierad yrkeserfarenhet. 

 

Vi som skriver examensarbetet tillsammans bor på olika orter, med ett stort 

avstånd emellan. Därför har vi gjort tre stycken intervjuer på varsitt håll. Det 

är svårt att säga i förväg hur många personer som behöver intervjuas för att nå 

trovärdighet i kvalitativa studier (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2011). Det var 

vi medvetna om och vår ambition var att fortsätta leta efter flera respondenter i 

fall vi inte uppnådde mättnad i materialet (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 

2011). Det betyder att när svaren börjar upprepas i flera intervjuer i rad, tillför 

troligtvist inte nästa intervju något nytt. Därför har vi noggrant granskat det 

materialet som vi har fått efter varje intervju för att uppmärksamma eventuellt 

likartat material.  

 

Vi har valt att våra respondenter ska vara verksamma förskollärare. När vi 

skickade missivet styrde vi aktivt valet av förskolor till att omfatta flera olika 

kommuner. Genom detta tillvägagångssätt ville vi att vår studie ska omfatta 

förskolor inom ett större geografiskt område. Vi hoppades också på att det 

kunde medverka till att uppnå större variation i förskollärarnas utsagor 

angående studiens syfte. En variation av kommuner och förskolor skulle 

kunna bidra till att vi lättare upptäcker eventuella skillnader i förskollärarnas 

utsagor gällande deras relation till fri lek. Eftersom vi endast fått två 

respondenter som svar på våra missiv, styrde vi medvetet valet av de fyra sista 

respondenterna. Även i dessa fall var valet av kommunen viktig för oss. En 

bidragande del till variation av vårt insamlade datamaterial kan också vara att 
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förskollärarna företräder både privat och offentlig sektor i olika kommuner. 

Slutligen kan vi nämna att respondenternas ålder har vi inte påverkat själva i 

någon större utsträckning men vi har ändå fått, enligt oss, tillfredsställande 

variation. Förskollärarna har fått fiktiva namn av oss och här nedan 

presenteras de i åldersordning.  

 

 Astrid, 30 år. Arbetat som förskollärare i 5 år. Anställd kommunalt på 

en förskola med två avdelningar. Jobbar med 3 till 5-åringar i en 

kommun med ca 21 000 invånare. 

 

 Lisa, 34 år. Arbetat som förskollärare i 4 år. Anställd privat på en 

förskola med tre avdelningar. Jobbar med 1 till 2-åringar i en kommun 

med ca 30 000 invånare. 

 

 Carina, 35 år. Arbetat som förskollärare i 10 år. Anställd privat på en 

förskola med en avdelning 1 till 5-åringar, i en kommun med ca 55 000 

invånare. 

 

 Lovisa, 44 år. Arbetat som förskollärare i 21 år. Anställd kommunalt på 

en förskola med fem avdelningar. Jobbar med 1 till 3-åringar i en 

kommun med ca 21 000 invånare. 

 

 Maria, 49 år. Arbetat som förskollärare i 6 år. Anställd privat på en 

förskola med två avdelningar. Jobbar med 4 till 5-åringar i en kommun 

med ca 30 000 invånare. 

 

 Anna, 51 år. Arbetat som förskollärare i 27 år. Anställd privat på en 

förskola med fyra avdelningar. Jobbar med 2 till 4-åringar i en kommun 

med ca 67 000 invånare. 

 

Tid och rum 
Vi hade förhoppning om att kunna intervjua på en så ostörd plats som möjligt. 

Löfgren (2014) anser att valet av plats påverkar innehållet i intervjun. I de 

flesta fall lämnades valet av plats i respondentens händer. I ett fall påverkade 

en av oss valet mot en lugn och ostörd plats. Löfgren (2014) föreslår att ha gott 

om tid vid intervjutillfällena för att alla ska kunna slappna av. Fyra av våra 

förskollärare intervjuades i personalrum, en i barnens lekrum och en hemma 

hos respondenten. Arbetsplatsen anses vara optimal för intervjun, men kan 

innehålla svårigheter såsom tidsbrist eller kollegor som stör, anser Eriksson-

Zetterquist och Ahrne (2011). När det gäller att intervjua i respondentens hem 

menar författarna, att det kan skapa trygghet. Samtidigt kan hemmamiljön 

uppfattas som för personlig. Våra respondenter har fått information angående 

studiens generella utgångspunkt vid första kontakten och i missivet (se Bilaga 

2). Innan intervjun startade pratade vi lite generellt och småpratade om 
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arbetsplatsen med mera. Trots våra försök att få respondenterna avslappnade 

upplevdes ett par förskollärare ändå nervösa. Det kan ha påverkat 

intervjusvaren vilket i sin tur kan ha resulterat i att den genomsnittliga tiden 

för intervjuerna låg på 26 minuter.  

 

Etiska överväganden 
Genom att respondenterna har tagit del av missivet har de informerats 

angående de fyra grundläggande etiska aspekterna: konfidentialitetskravet, 

samtyckeskravet, nyttjandekravet och informationskravet (Vetenskapsrådet, 

2011). Vi har underrättat alla deltagare angående studiens generella 

utgångspunkt, eftersom respondenterna har rätt att få reda på vad de ger sitt 

godkännande till. Vidare har vi informerat alla deltagare om att deras identitet 

kommer skyddas genom att vi ändrat deras namn, ortens namn samt 

utelämnat andra aspekter som kan avslöja deras identitet. Innan intervjun 

började upprepade vi det som stod i missivet (se Bilaga 2), att respondenten 

när som helst fick ta tillbaka sitt samtycke till intervjun med omedelbar verkan. 

Muntligt och i missivet förklarade vi att materialet som samlats in under 

studiens gång används endast i detta arbete. Vi informerade även om att allt 

inspelat material som kan avslöja deltagarnas identitet kommer att förstöras 

efter det att studien är färdigställd och godkänd. Några av respondenterna 

ville gärna ta del av det färdiga arbetet, vilket vi lovade att de skulle få. Vi 

skulle återkomma med informationen om när och var någonstans 

respondenterna kan läsa vår uppsats i sin helhet. 

 

Analys och tolkning 
Vi har i analysen behandlat respondenternas svar omsorgsfullt. För att återge 

respondenternas utsagor så detaljrikt som möjligt har hela intervjuer 

transkriberats noggrant av oss direkt efter genomförandet. I några fall 

överfördes inspelningsfiler till datorn för att med hjälp av ett program enkelt 

kunna starta inspelningen, stoppa den eller backa den under transkriberingen. 

I andra fall transkriberades inspelat material direkt från mobiltelefonen. De 

nedskrivna utsagorna har tolkats av oss på ett sådant sätt att vi varit 

noggranna med att hålla oss till innebörden i uttalandena. Med respekt för 

respondenterna och för att underlätta för läsaren, har vi i resultatet formulerat 

om vissa ord i transkriberingen för att få bättre flyt i läsningen. Därför har vi 

också tagit bort stamningar, upprepningar och ljud såsom eh, åh och öh. Vi har 

antecknat respondentens kroppsspråk och grimaser vilka ingår i analysen, 

liksom en beskrivning av rummet och yttre förhållanden (Dalen, 

2007).  Analysprocessen startar redan vid intervjutillfället (Dalen, 2007) och en 

kvalitativ analys är inte detsamma som att beskriva vad informanterna har 

sagt, enligt Lantz (2007). Författaren menar att utsagorna i relation till tidigare 

forskning stärker validiteten i studien.  
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Det empiriska materialet, som består av sex transkriberade intervjuer, har lästs 

av oss ett antal gånger, för att lära känna materialet och bli bekant med 

innehållet. Vi har fördjupat oss i helhetens delar, där vi kunnat urskilja 

abstraktioner och mönster (Lantz, 2007). Eftersom vi var inspirerade av en 

fenomenografisk ansats, har vi analyserat materialet genom att skapa 

kategorier som framträtt i transkriberingen och under läsningen (Larsson, 

1986). Med utgångspunkt i förskollärarens roll i fri lek, har vi upptäckt olika 

beskrivningar från förskollärarna angående olika roller de anser sig ha i den 

fria leken. Förutom att hitta likheter har vi även urskilt olikheter i det 

empiriska materialet. Det kan vara att förskollärarna har olika åsikter om vilka 

lekar som är lämpliga att ha inomhus respektive utomhus, något som kan 

påverka deras planering av verksamheten. 

 

Metoddiskussion 
Här följer diskussion angående valet av metod och hur det har påverkat 

validiteten i studien. Vi diskuterar även olika omständigheter som påverkat 

genomförandet av studien. 

 

Förutsättningar 

Vi som skrivit detta arbete var överens om att intervjuer är den lämpliga 

metoden för studiens syfte.  Metoden var bekant för oss eftersom vi tidigare 

har genomfört mindre intervjuer av semistrukturerad art. Flera arbeten under 

utbildningen har bestått av just intervjuer med pedagoger, något som vi 

hoppades dra nytta av även i denna studie. Genom planering av våra 

intervjuer hoppades vi skapa ett personligt möte med våra respondenter 

(Kvale & Brinkman, 2014). Målet var att kunna påverka atmosfären positivt 

under intervjun, bidra till avslappnad stämning och respondenternas lust att 

ge oss svar på våra frågor. Vi såg till att förbereda intervjufrågor i god tid 

innan det var dags för intervjuerna. Vi kom i tid och hade med oss hjälpmedel 

som mobiltelefoner för ljudinspelning, samt papper och penna. Våra försök 

med att skapa gynnsamma samtal påverkade vi också genom att lyssna och 

vara intresserade av det som respondenten pratade om. Trots detta har vi lagt 

märke till våra begränsningar, vilka blev tydliga under det här mer omfattande 

arbetet. Ovanan att intervjua visade sig i vår blandade oförmåga att ta vara på 

tystnaden, ställa öppna följdfrågor och locka respondenten att berätta mer 

utförligt. Som en följd av detta blev intervjuerna förhållandevis korta något 

som kunde ha motverkats genom att exempelvis förbereda respondenterna 

bättre. Vi hade kunnat höra av oss någon dag innan intervjun för att påminna 

de berörda respondenterna om samtalet och få dem att fundera och tänka på 

ämnet innan intervjun. Hade vi varit bättre på att informera innan skulle inte 

heller den ena respondenten glömt bort intervjutillfället.  
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Genomförande 

Under alla våra intervjuer uppmärksammade vi att samtalets karaktär 

förändrades då inspelningen startade jämfört med hur konversationen fördes 

innan. Det blev ett mer formellt samtal då vi började ställa frågor eftersom vi 

gick in i rollen som intervjuare. I efterhand är vi medvetna om att vi antog ett 

professionellt förhållningssätt. Bland annat har vi i stor utsträckning undvikit 

våra egna åsikter och värderingar i samtalet. Efter att vi ställt frågan har vi 

lyssnat intresserat på våra respondenter och försökt att inte avbryta samtalet. 

Under några intervjuer upplevdes antecknandet av stödord mer som störande 

moment än som hjälp. Därför begränsades detta för att i stället ha ögonkontakt 

med respondenten under samtalet. Vissa iakttagelser har istället nedskrivits 

efter att samtalet genomförts. Trots det influerades vår egen insats som 

intervjuare av både personkemi och plats. De sinnesstämningarna vi 

uppfattade från respondenterna var varierande.  Bland annat kunde vi tolka en 

förskollärare som blyg och nervös och en annan uppe i varv efter ett 

föräldrasamtal. Det har också inträffat att en förskollärare var trött efter en 

lång arbetsdag och hade glömt bort tiden för intervjun. En förskollärare kom 

direkt från småbarnsvilan som tagit längre tid än vanligt och upplevdes 

stressad. I alla de fallen försökte vi att som intervjuare inte bli påverkade av 

det utan ge intryck av att vara lugna och förstående. Endast två förskollärare 

upplevdes som avslappnade. I vissa intervjuer flöt samtalet på bra och 

följdfrågor kom naturligt utifrån vad respondenten sa. Under andra samtal var 

respondenten sparsam med sina ord och det var en svårighet att få svar på 

frågorna. Kvale och Brinkman (2014) menar att det krävs erfarenhet och vana 

att intervjua för att bli skicklig på att ställa följdfrågor och ta tillvara på 

tystnaden. Den erfarne intervjuaren kan förlita sig på sina intuitiva färdigheter 

medan nybörjaren följer regler och ordningar, menar författarna. Därför kan vi 

förstå, nu efterhand, att ovanan att intervjua bidrar till vår stundvis bristande 

förmåga att locka fram fylliga svar. 

 

När det gäller platsen för intervjun, förlitade vi oss på att respondenterna 

kunde erbjuda ett ostört rum, vilket även var fallet i de flesta intervjuer. Vi 

hade kunnat vara mer vägledande i att önska en ostörd plats den gången då en 

intervju stördes av ljud. Förklaringen till varför det inte påpekades var att vid 

den aktuella tidpunkten ansågs rummet, enligt intervjuaren, passa för 

ändamålet. Förutsättningarna för ett ostört samtal ändrades under tiden som 

samtalet varade. Majoriteten av intervjuerna skedde i personalrummet och i 

några fall med en “stör ej” skylt på dörren. På så vis fick vi förhoppning om en 

ostörd tid med respondenten. Samtidigt kände vi av att en skylt på dörren inte 

garanterar att ingen kommer in. Vår oro för eventuella avbrott i samtalet kan 

ha speglats i vårt kroppsspråk och kanske påverkat respondenternas utsagor, 

något som vi inte vet. Intervjun som ägde rum i respondentens hem hade en 

avslappnad atmosfär och respondenten gav uttryck för att samtalsämnet var 

intressant. Det visades genom respondentens vilja att ge fylliga svar och 

förmåga att uppmärksamt lyssna på frågorna. Intervjun avbröts kort tid efter 
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starten på grund av ett telefonsamtal som respondenten tog emot. 

Ljudinspelningen stoppades under den tiden för att återupptas igen efter en 

kort stund. Respondenten kunde utan svårighet gå tillbaka till tidigare 

diskussion och fortsätta med sitt svar på den aktuella frågan. Under alla våra 

intervjuer visste vi att oavsett yttre faktorer så var det vårt ansvar att se till att 

respondenterna kände sig trygga och vågade berätta. Vi försökte att 

åstadkomma detta genom att vara intresserade av deras åsikter, ha 

ögonkontakt och själva ge intryck av att vara avslappnade.  

 

Löfgren (2014) föreslår att ha gott om tid under intervjun, därför hade vi 

uppskattat tiden till en timme per intervju, men det blev betydligt kortare. Vi 

har inte tänkt på tidsåtgången under våra intervjuer utan koncentrerade oss på 

samtalet. Efteråt anser vi att samtalens längd på 15-37 minuter är ett resultat av 

tidigare nämnda faktorer, men även av att frågorna (se bilaga 1) var snarlikt 

formulerade. Detta märktes under samtalen när respondentens utsagor gav 

svar på flera frågor samtidigt. Vi byggde intervjun på deras svar och i några 

fall hoppade vi över frågor som respondenterna indirekt hade svarat på. Skulle 

vi ställa de frågorna ändå så skulle vi kanske kunnat få mer fylligare svar.  

Genom att analysen och tolkningsprocessen skett med noggrannhet, anser vi 

att materialet är tillräckligt. Vi inser att undersökningen skulle ha fått en 

djupare dimension om vi haft entimmes intervjuer, såsom Eriksson-Zetterquist 

och Ahrne (2011) förespråkar. 

 

När vi skickade ut våra missiv i god tid till flera förskolechefer, hade vi 

förväntat oss högre svarsfrekvens än det aktuella utfallet. Det är en realitet 

som vi inte riktigt hade räknat med och vi upplevde en viss besvikelse. 

Eventuellt kunde den kommande påsken och loven ha påverkat frånvaron av 

svar på vår förfrågan, något som vi inte tänkte på innan. Försök att kontakta 

flera förskolor via telefon för att följa upp vår förfrågan, gav inga resultat. För 

att hantera detta kontaktades fyra förskollärare som var kända för oss och även 

förskolechefer kontaktades med missivbrevet. Utifrån detta har vi samlat 

tillräckligt med intervjuer för att få variation och likheter i materialet. Det var 

lättare att få kontakt med förskollärarna direkt istället för att gå via 

förskolechefen. Svarsfrekvensen var högre när förskollärarna tillfrågades 

direkt vilket kan bero på att det redan fanns en relation till respondenterna. 
 

Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 
Validitet är integrerad i hela forskningsprocessen, menar Kvale och Brinkman 

(2014). Det är en återkommande kontroll av forskningsresultatens trovärdighet, 

rimlighet och tillförlitlighet (s.299). Vi har tydligt redogjort för hur alla moment i 

studien gått till, vilket är en del av validiteten (Dalen, 2007). Det som kan 

ifrågasättas angående validiteten och reliabiliteten i arbetet är huruvida vi som 

intervjuare har ställt bra frågor, samt hur vår förmåga att intervjua påverkade 

respondenterna. Både frågor som är lätta att förstå och en lämplig 
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intervjuteknik skulle underlätta för respondenterna att ge fylliga och 

innehållsrika svar. Hur vi som intervjuare ställt frågorna kan ha inverkan på 

reliabiliteten. Till exempel har frågorna ibland medvetet eller omedvetet varit 

inriktade på svar som endast möjliggör ja och nej alternativ. Därför ser vi vår 

bristande erfarenhet i intervjuteknik som en svaghet och något som påverkar 

kvaliteten på det insamlade materialet. Vidare kan även de förhållandevis 

korta intervjuerna påverka validiteten till viss del negativt. Vår förhoppning är 

ändå att eftersom vi hade fokus på respondentens svar under samtalet och inte 

fäste oss vid tiden, kan materialet anses tillräckligt. Vi såg upprepade mönster 

i de korta intervjuerna och med en noggrann analys kunde våra samtal ge 

värdefullt material. Eftersom studien är begränsad på grund av dess 

omfattning, kan resultatet endast relateras till de deltagande förskollärarna, 

men säkerligen fungera som grund för arbetslagsreflektioner för fler 

verksamma inom förskolan. 
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Resultat 
Här nedan presenteras de fyra kategorier som vi har tolkat och analyserat fram 

utifrån de variationer av hur förskollärarrollen i fria leken kan uppfattas, som 

vi tyckt oss se i det empiriska materialet. Varje kategori speglar en av 

förskollärarnas roller som vi har identifierat i vårt material. Under varje 

kategori har vi lagt in några citerade exempel som återger kärnan för just det 

område. Vårt val av citat grundar sig på att vissa utsagor representerar 

kategorin mer än andra. Slutligen har vi gjort en helhetstolkning av exemplen i 

resultatet där vi har försökt förstå det som respondenterna säger tillsammans 

och analyserat detta. 

 

Utifrån transkriberingarna och studiens syfte, har vi upptäckt fyra roller som 

har några olika infallsvinklar:  

 

 Organisatör 

o Tid 

o Miljö 

o Material 

 Närvarande  

o Lekstartare 

o Inspiratör 

o Deltagare 

 Kommunikatör 

o Medlare  

o Tolk 

 Beskyddare  

o Hänsyntagare 

 

Huvudkategorierna har också underkategorier som vi har skapat på grund av 

snarlikheten till huvudkategorin. Underkategorierna skiljer sig inte tillräckligt 

för att vara en egen kategori men bidrar till att nyansera området. 

 

Förskollärarens roll som organisatör  
Kategorin organisatör innebär förskollärares förmåga att kunna planera och 

ordna för, samt stimulera, fri lek. Vi kunde utläsa tre underkategorier: tid, 

miljö och material. Förskollärarna beskriver sin roll i att organisera den fria 

leken utifrån dessa tre områden, som behandlas i turordning. Vi börjar med 

förskollärarens roll som organisatör av tid för fri lek. 
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Tid 

Fyra förskollärare ansåg att tiden var flexibel på så sätt att om barnen var 

koncentrerade i någon lek kunde de schemalagda aktiviteterna flyttas och 

rutiner i viss mån anpassas. Vi tolkar det som att verksamheten består av vissa 

aktiviteter som framstår som överordnade men att det även ges tid för lek trots 

att det påverkar aktiviteterna. Därför tycker vi oss också se att i förskollärarens 

roll som organisatör av tiden ingår en balansgång i hur tiden kan användas på 

bästa sätt. Leken prioriteras i de fall där förskollärarna bedömer att det är ett 

lämpligt tillfälle. Flera förskollärare nämnde att de kunde vara flexibla om de 

uppmärksammade att barnen var koncentrerade i en lek och sköt i de fallen på 

rutinsituationerna. Vi tolkar det som att tiden för fri lek delvis anpassas efter 

barnen. Nedan följer två exempel som speglar detta och vi kan även se bakom 

Lovisas ord att det görs ett försök att se verksamheten ur barns perspektiv.  

 

Maria: Vi på avdelningen kan hoppa över en vanlig samling om det är så 

och sen kan vi vänta att gå ut. 

 

Lovisa: Man får tänka till, hur ser egentligen dagen ut för barnen här? 

Hur mycket styrda grejer har vi? Hur mycket avbrott blir det? Det 

handlar ju också om att förbereda barnen i tid att: “om en stund, en 

kvart, ska vi äta lite frukt och så ska vi gå ut”, så de får en chans att hinna 

avsluta leken. (Sitter framåtlutad, rör på händerna och har ögonkontakt). 

 

Vår tolkning är att förskollärarnas reflekterande sätt är en förutsättning för att 

kunna anpassa tiden för den fria leken. Då förskolläraren ifrågasätter hur tiden 

används i verksamheten, finns det möjligheter att uppmärksamma hur tiden är 

fördelad, samt hur förskolläraren förhåller sig till den tiden. Lovisa beskriver 

hur hon förbereder barnen för att de ska kunna avsluta sina lekar en stund 

innan det är dags för en ny aktivitet. Det kan förstås som ett lyhört sätt att 

förhålla sig till leken där förskolläraren ger tid till att avsluta leken eller att 

barnen hinner komma överens om när de kan fortsätta den. I analysen 

framträder det att förskollärarens roll som organisatör även kan omfatta 

tidsfördelning som rör deras egen närvaro i barns lek. En förskollärare 

beskriver hur tiden organiseras för att möjliggöra vuxnas närvaro i leken. 

 

Lisa: När det är tre som jobbar har vi två som gör sysslor som måste 

göras, byta blöjor, bädda och duka och sen så har vi en tredje person som 

är med barnen i den fria leken. Just för att de behöver stöd i samspel och 

så. 

 

Utifrån Lisas citat kan vi tolka att förskollärarens arbete innefattar mer än att 

leka med barnen. Analysen ger intryck av att i förskollärarrollen ingår också 

planering av hela verksamheten. Trots de olika arbetsuppgifterna har 

arbetslaget organiserats på så sätt att en vuxen alltid ska vara närvarande i 

barngruppen. Utifrån det framstår vuxnas närvaro i leken anses betydelsefullt, 
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eftersom arbetslaget lagt tid på att organisera för att frigöra en pedagog till att 

vara närvarande i barngruppen.  

 

Lekmiljö 

Nästa underkategori är förskollärarens roll som organisatör av lekmiljön. Flera 

förskollärare har varierade åsikter angående hur miljön kan organiseras, 

speciellt för grovmotoriska lekar. Vår tolkning är att de skilda åsikterna kan 

grunda sig i förskollärarens syn på leken. Vad förskollärarna organiserar för i 

förskolans miljö, kan ha utgångspunkt i vad de själva anser vara lämpliga 

lekar. Vi tycker oss se en relation mellan synen på leken och organiseringen av 

lekmiljön. Därför tolkar vi att förskollärarens roll bland annat kan ha betydelse 

för vilka lekar som ska finnas och var är det lämpligt att de äger rum. I två av 

våra exempel ansåg förskollärarna att grovmotoriska lekar passade utomhus 

på grund av lokalernas utformning och förskollärarnas oro för olyckor.  

 

Anna: De har ju större lekmöjligheter ute på ett sätt, eftersom där kan de 

mer fara runt och liksom leva ut ordentligt. Inne har man sina 

begränsningar, man kan inte springa runt och skrika.  

 

Lisa: Just de som vill springa, de kan faktiskt springa ute, skrika, alltså 

det är ju på så sätt kan de göra sådana saker som faktiskt inte funkar 

inne.  

 

En förskollärare beskrev sin roll som ansvarig för lugna aktiviteter i 

kuddrummet för att möjliggöra kojbygge. Den aktiviteten ansågs mer 

passande i det aktuella rummet. Två förskollärare uttryckte följande:  

 

Carina: Om det bara ska vara utrymme till mer fysisk grovmotorisk lek 

ute, så känns det som att det räcker inte riktigt. [...] Dom är väldigt 

fysiska där inne i kuddrummet. Grovmotorik. Hoppa och studsa. 

(Skrattar och sitter bakåtlutad). 

 

Lovisa: Man får försöka utgå från barnen, vad de har för intresse och vad 

har de för behov, när man organiserar den fysiska miljön. Vi har tittat 

mycket på våra olika rum, vad vi vill med dem, hur barnen leker i dem. 

Varför de är så mycket i vissa rum och inte i andra. Vad vi behöver 

ändra, tillföra. Jag känner att miljön är ju hela tiden föränderlig. 

Beroende på vad man har för barngrupp och vart deras intresse ligger 

just nu. Man får nog inte vara rädd att ändra i miljön om man märker att 

den här barngruppen behövde något helt annat än vad vår förra 

behövde. Då får man kanske tänka om och möblera om och ändra. 

 

Vi tolkar Carinas och Lovisas uttalanden som att det går att möjliggöra för 

olika lekmiljöer inomhus såväl som utomhus. Majoriteten av förskollärarna 
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berättade att inomhusmiljön präglas mer eller mindre av regler och lugna 

aktiviteter. När förskollärarna beskrev lekmiljön inomhus använde de ord som 

att sitta och bygga, pyssla eller spela. Det kan visa på hur förskollärarna 

uppfattat sin roll som organisatör genom att ordna lekmiljön efter olika 

aktiviteter som de anser lämpliga inomhus. När Anna och Lisa uppmuntrar till 

grovmotoriska lekar utomhus tolkar vi att det är deras förhållningssätt till 

leken som avgör vad som är lämplig lek ute respektive inne. En tänkbar 

utgångspunkt kan vara att värna om innemiljö för att skapa ett behagligt 

lekklimat för barnen. 

 

Material 

Till sist kommer en underkategori som handlar om hur förskolläraren förser 

den fria leken med material. I den här kategorin framgår det hur barnens 

behov och intresse styr valet av material och aktiviteter som förskollärarna ser 

till att arrangera.  

 

Lisa: Till exempel så vi har upptäckt att våra barn behöver öva mer på 

grovmotoriken. Nu när jag började på den här avdelningen i januari, så 

var det ingen som med lätthet klättrade upp för stegen när vi skulle byta 

blöjor. Alla var mycket osäkra, vingliga och tyckte det var läskigt. Då ska 

vi göra det här varje gång vi byter blöja. Men sen så tog vi även in en 

rutschkana med trappa, alla åkte hela tiden. Ett tag var detta det enda de 

lekte med i den fria leken. Då förstod jag att då behöver de öva 

grovmotoriken på många olika sätt. Då tog vi in en tunnel som de fick 

krypa i, tog in sådan här pöl som de kan liksom springa och hoppa i. Sen 

så planerade vi att gå till skogen så de får gå på sten och så. 

 

Lisas exempel visar hur de utvecklingsområden som uppmärksammades i 

barngruppen blev grund för hur materialet organiserades i verksamheten. Då 

barnen hade behov av att utveckla sin grovmotorik plockade hon in olika 

redskap där barnen kunde öva sig i att krypa och hoppa. Analysen visar att i 

Lisas roll ingår uppgiften att utifrån barnens behov och intresse planera för det 

material som behövs för att bidra till barnens utveckling. Följande exempel 

med Astrid har en liknande karaktär. Vi tolkar att det finns vissa lekar som 

förskolläraren vill uppmuntra i verksamheten och därigenom tillförs lämpligt 

material för detta ändamål. Astrid ger konkreta exempel såsom affärslek och 

doktorslek. På grund av barnens intresse för dessa lekar har det organiserats 

för att material relaterat till dessa ska finnas tillgängliga. Vi förstår det som att 

det finns en lyhördhet för barnens intressen då det planeras och ordnas med 

material för att tillgodose barnens lek.   

 

Astrid: Vi har skaffat fram lite doktorsgrejer för vi märker ju att det är 

behov som funnits. De har varit intresserade nu av att handla också. 
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Leka affär med varandra och gjort det ute när de har bakat kakor i 

sandlådan. Den leken vill vi uppmuntra här inne också.  

 

Vår tolkning av samtliga exempel under förskollärarens roll som organisatör 

är att den rollen framstår som omfattande och betydelsefull för barnens lek. Vi 

tycker oss se en strävan hos förskollärarna efter att organisera tiden för lek, det 

lämpliga materialet och miljön för att tillgodose de bästa förutsättningar för 

barns lek. 

 

Förskollärarens roll som närvarande 
Rollen som närvarande innebär att förskolläraren befinner sig kring eller i den 

fria leken. Vi har funnit tre underkategorier; lekstartare, inspiratör och 

deltagare. Vi tolkar detta som att det finns flera möjliga sätt att se på 

förskollärarens närvaro i barns lek.   

 

Lekstartare 

Förskollärarna är närvarande på platsen där leken sker för att bland annat 

kunna skapa trygghet och mod för barnen att kunna utforska miljö och 

material. En förskollärare beskriver sin roll på följande vis: 

 

Lovisa: Barnen vill gärna ha det här (Lovisa syftar på närheten till 

pedagogen). Kanske inte att sitta jättenära hela tiden, men kunna slänga 

ett öga och en trygghet att “Ah, jag ser dig, det är okej. Du får vara där 

och prova de där sakerna”. Vi försöker jobba mycket med att vi vuxna 

sprider ut oss så mycket vi kan i våra lokaler. Man finns med i de olika 

rummen där barnen är. Så är det fortfarande, de söker sig ju gärna till de 

rummen där vi vuxna finns. (Sitter framåtlutad, har ögonkontakt). 

 

Vår tolkning utifrån citatet består i att förskollärarens närvaro är betydelsefull 

och leder till att leken har möjlighet att starta och utvecklas. Förskolläraren 

uttrycker sin medvetenhet om vikten av trygghet för barns lek, genom att 

bland annat planera sin närvaro utifrån där barnen finns. Analysen visar att 

förskolläraren kan uppmuntra till lek genom att vara barnens trygghet.  

 

Den vanligaste rollen som förekom i förskollärarnas beskrivningar gällde deras 

egen insats för att aktivt gå in och hjälpa barnen att starta leken. Vanligt var 

det också att förskollärarna beskrev situationer där de tog kommandot och 

bestämde en aktivitet eller gav två alternativ för att få barnen att leka. 

Exempelvis bygga lego eller sandslott. Enligt vår tolkning sker detta i de fall 

när förskolläraren bedömer att barnen inte kommer på något att leka. Två 

förskollärare ger exempel på hur de skapar situationer med syfte att träna 

barnen i samspel eller lekkoder. 
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Lovisa: Ibland kan man ju behöva hjälpa barn att komma igång i lek. Att 

skapa leksituationer, mer aktivt gå in och få igång dem. Då får man 

kanske välja att ha kvar vissa barn inne och liksom mera styra upp en 

lek, en affärslek eller tågbanelek med några stycken barn, så att de får 

chansen att se och lära av andra. 

 

Maria: Märker jag att det är ett barn som har svårare att tolka hur man 

går in i leken, hur man frågar eller så, då kan jag komma igång och 

försöker leka med det barnet och visa, följd av leken och just den här att 

man kan fantisera att ”du är en katt och jag är en hund”. 

 

Det ovanstående exempel tolkas av oss som att förskollärarna har olika syften 

när de beger sig in i leken. Analysen visar att förskollärarens roll som 

lekstartare kan bestå i att etablera trygghet som är en förutsättning för lek, 

samt identifiera tillfällen då det krävs att mer aktivt assistera barnen i leken. 

Utifrån förskollärarnas agerande värdesätts leken i och med att förskollärarna 

tränar barnen i att leka, visar analysen.  

 

Inspiratör 

Förskollärarens roll som inspiratör i den fria leken kan synas genom att 

förskollärarna ställer frågor för att hjälpa leken framåt. Nedan följer fyra 

beskrivningar av förskollärarens inspiratörroll som fokuserar på att vägleda 

och hjälpa barnen att komma vidare i leken.  

 

Carina: Vi vuxna är viktiga i leken för att hjälpa och inspirera och ha 

roligt ihop med barnen [...] försöka få barnen att stanna längre i sina 

lekar. (Ler). 

 

Anna: Ge lite input och om någon frågar så och utmana barnen så att de 

går vidare i leken. 

 

Lovisa: Ibland kan det vara att man bara finns där och man kanske 

kommer med någon fråga, uppmaning eller utmaning så där, så för det 

leken vidare.  

 

Lekar som redan är igång kan förskollärarna assistera genom sin närvaro, 

frågor och utmaningar. Vi tolkar dessa utsagor som att med hjälp av en 

närvarande förskollärare finns det möjlighet att utmana och hjälpa leken att 

utvecklas genom att ställa frågor och ha roligt ihop med barnen. I analysen 

framträder det att i förskollärarens roll som inspiratör finns kompetensen att 

hjälpa leken att starta, fortgå och utvecklas.  
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Deltagare 

I vissa fall kan rollen som närvarande förskollärare leda till deltagande i 

barnens lekar. 

 

Carina: ”Fröken, kan du ligga i soffan, så lägger vi alla kuddarna på dig 

och gömmer dig?” “Aah, varsågoda!” En jätterolig lek. (Skrattar). 

 

Anna: Jag kan liksom busa med barnen och ute i skogen lägga mig och 

krypa runt. De får slänga sig på mig och sådana där saker, mest buslek. 

 

Vi tolkar Carinas och Annas utsagor på så vis att när tryggheten är etablerad så 

kan förskollärarens roll även innefatta deltagande i leken. Genomgående visar 

analysen hur förskollärarnas närvaro kan bidra med trygghet, vilket vi tolkar 

som grundläggande för den fria leken. Förskollärarens roll som närvarande 

kan förstås som en trygg bas för barnen att utgå ifrån för att kunna utveckla sin 

lek. En del av det kan innebära att som vuxen finnas tillgänglig i lokalerna. 

Som en del i förskollärarens närvarande roll ingår även förmågan att kunna 

delta i leken på barnens villkor, visar analysen. 

 

Förskollärarens roll som kommunikatör 
Rollen som kommunikatör innebär att förskolläraren på olika vis stöder 

barnens samspel. Här följer två underkategorier som handlar om 

förskollärarens roll som medlare och tolk. Skillnaden mellan medlare och tolk 

anser vi vara att medlaren hjälper till i konflikter och tolken assisterar barnen i 

kommunikation med varandra, utan att en konflikt nödvändigtvis är 

föreliggande.  

 

Medlare 

Rollen som medlare anses av en förskollärare vara den vanligast 

förekommande i fri lek. Ofta beskrivs lekmaterialet som orsak till att barnen 

blir osams. Två förskollärare ger förslag på hur de kan vara en mellanhand och 

hjälp i barnens konflikt: 

 

Lovisa: “Vad är det som händer och varför vill ni båda ha? Kan vi hitta 

någon lösning? Kan vi ta fram något annat?” Att man kan finnas med 

och få leken att gå vidare. När man känner att det spårar ur, när det 

bygger till mer konflikter än glädje. Mycket handlar att man kanske inte 

hinner med som vuxen heller, att ligga steget före. Att finnas med och 

kunna medla och förklara. När man känner att man inte hinner med att 

gå in och medla där. Jag kan tänka att man bara kommer in och ... att 

vissa pedagoger säger: “Nä, då plockar vi bort den här”. 
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Maria: Men om man är med och vet vad som hände i de olika 

konstellationer, då är det lättare för mig att hoppa in och försöka vägleda 

lite grann. Fin lek kan vara vad som helst, bara det flyter på och alla är 

med på det och så där. 

 

I Lovisas exempel framträder, enligt oss, en svårighet med att i tid hinna 

förebygga eventuella orsaker till konflikter. I rollen som medlare existerar en 

förmåga att kunna förklara och skapa diskussion med barnen kring problemet 

som uppstått, visar analysen. I föregående exempel tolkar vi att Lovisa har en 

idé om vad leken ska innebära i form av samspel och glädje. Det uppfattas som 

en förutsättning för att kunna leda diskussionen från konflikten till fungerande 

lek. Likadant framträder det i analysen som att Maria anser att om hon är 

närvarande i leken, är det lättare att vägleda barnen. Utifrån citaten tolkar vi 

det som att förhållningssättet till att hantera konflikter kan variera. Det 

förekommer en tendens där vuxna, på grund av tidsbrist, vill ta bort orsaken 

till konflikten istället för att vägleda barnens diskussioner. Lovisa uttrycker sig 

generellt när hon pratar om sådana tillfällen, därför tolkar vi det som en 

allmän tanke om pedagogers agerande. 

 

En annan del som ingår i rollen som en medlare kan vara att hjälpa ett barn in i 

lek: 

 

Astrid: för de barn som kanske inte vågar fråga om de får vara med i en 

lek, kan jag vara där som vuxen och hjälpa att fråga. (Sitter stilla med 

knäppta händer). 

 

Vi tycker oss se en aspekt av medlarrollen som förebygger konflikter och 

stärker barnets mod genom att assistera vid tillträde till lek. Analysen visar att 

barnet lånar förskollärarens röst och kurage i en situation som kan tänkas 

upplevas obehaglig. 

 

Tolk 

Nedan beskriver förskollärarna sin roll som tolk i den fria leken. Tolken kan 

förstås som en vägledare i samtalet. I Lovisas och Lisas exempel kan vi utläsa 

att förskollärare som jobbar med yngre barn försöker hjälpa barnen i 

kommunikationen sinsemellan.  

 

Lovisa: Man får ju finnas med och tolka ibland lite grand åt dem. För 

visst, många av barnen här har ju inte språket på samma sätt heller, så 

kommunikationen dem emellan gör de ju mycket via kroppsspråk och 

gester och mimik och allt det här, men visst är det ju så att man får ju 

vara väldigt närvarande och verkligen lyssna till barnen och ge dem en 

chans; vad är det de vill nu då? Även om de inte har språket. Man måste 
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ta sig tid att verkligen förstå den här lilla ettåringen också, som inte har 

språket, men som ändå måste få uttrycka vad den vill. 

 

Lisa: Jag jobbar med små barn, och då är det mycket att i den fria leken 

pedagoger är med och tolkar och vägleder i samspelet med barnet. Det är 

det första jag tänker på. (Pratar eftertänksamt). 

 

Utifrån beskrivningarna uttyder vi att förskollärarnas roll som tolk kan 

förekomma i större utsträckning bland yngre barn. Det förefaller som att 

förskollärarna uppfattar rollen som tolk som betydelsefull för att hjälpa barnen 

att bland annat kommunicera sinsemellan. Förskollärarnas tolkning av barnens 

signaler beskrivs som viktig för möjligheten att kunna förstå vad barnen vill. 

Det finns en respekt för de yngsta barnen, visar analysen. Något som blir 

tydligt då Lovisa säger att även ettåringen måste få uttrycka vad den vill. Vår 

tolkning av Lovisa är att hon försöker att närma sig barns perspektiv, vilket 

kan ses som en nödvändighet i rollen som tolk.  

 

Förskollärarrollen som kommunikatör innefattar rollerna som medlare och 

tolk, visar analysen, vilket till viss del består av liknande kompetenser av att 

kunna uppmärksamma och tydliggöra barnens kroppsspråk. Anledningen kan 

å ena sidan vara för att hjälpa barnen kommunicera sinsemellan och å andra 

sidan kunna förebygga och hantera konflikter. Vår tolkning är också att i 

kommunikatörens roll ingår ett inkluderande sätt där alla barn oavsett ålder 

får sin rätt till lek tillgodosedd.   

 

Förskollärarens roll som beskyddare 
Förskollärarens roll som beskyddare i fri lek har underkategorin 

hänsynstagare. Vi uppfattar att skillnaden mellan beskyddare och 

hänsynstagare ligger i att hänsynstagaren kliver ett steg tillbaka och helst inte 

vill störa leken, medan beskyddaren mer aktivt skyddar leken genom att 

exempelvis begränsa antalet barn i en lek. Nedan följer några exempel 

angående rollen som beskyddare: 

 

Carina: Sen gäller det ju att ha känslan att “Nej nu är det de här barnen 

här inne och det räcker och de har en bra lek”. Det gäller att man får 

försöka se om det finns några andra barn som har en lek man får komma 

in i. [...] man vill ju störa så lite som möjligt när de väl är igång. Försöka 

vara lyhörd för vilka som leker ihop. Ibland då händer det ju att vi tänkt 

att Bosse och Lasse ska gå ut, men så märker man ju att ja.. Lasse leker så 

bra med Lisa och Anna. Då vill man inte störa dem i det. Utan kanske 

väljer att ta ut någon annan. 

 

Anna: Om de har lek en halvtimme jättefin lek och det kommer en tredje 

person då är det inte säkert att det blir samma sak. Utan de kanske har 
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planerat den här leken och utvecklat den på ett visst sätt som passar för 

två.  Då måste det vara ok, inte om det barnet aldrig får vara med 

givetvis, men ibland. “Nej nu leker de två så fint, nu får de fortsätta med 

det. Nu går vi och gör något annat” [...] Och det tycker jag det måste man 

få göra för att det är respekt för deras lek som de höll på länge. Annars är 

det ingen idé att liksom hålla på och tänka ut någon lek om man hela 

tiden ska blir störd av någon annan. [...] så kanske kan någon stanna inne 

med dem och så får barnen fortsätta leken och så får man gå ut med de 

andra och att man är flexibel som vuxen. Ja flexibel och tillåtande. Se att 

lek inte är något som barn bara gör i stället för något annat, utan att det 

är jätteviktigt för dem. (Pratar engagerat). 

 

Vi tycker oss uppfatta i Annas beskrivning en förståelse för att det krävs 

mycket av barnen att planera och bygga upp en lekvärld. Analysen visar att 

hon strävar efter att närma sig barns perspektiv och visar förståelse för det 

arbete som barnen har lagt på leken, genom att skydda den på olika sätt. 

 

Lovisa: Det rummet har vi sagt kan få vara treåringarnas och att sakerna 

kan få vara kvar, att man kanske inte alltid behöver plocka undan allting. 

Har de byggt en jättefin tågbana eller så där, då kan den få stå kvar där 

till dagen efter och man kan få fortsätta leken då med. Då är det också 

helt okej att plocka bort ettåringarna därifrån och säga: “nej men du får 

vara här istället”. För att det här ska få vara treåringarnas rum så de kan 

få vara där i lite lugn och ro. (Framåtlutad och rör på händerna). 

 

Maria: Det finns alltid en förhandling och även fysiska lekar kan flyta 

bra. Som brottas. Det finns sådana lekar jag brukar vara närvarande 

eftersom inte alla barn trivs i den rollen och brottas.  

 

De ovanstående exemplen visar att förskollärarens roll som beskyddare kan 

innebära att skydda den pågående leken genom att begränsa antalet barn i 

lekkonstellationerna och förebygga konflikter. Förskollärarna beskriver att de 

inte vill störa för mycket i leken och att det finns möjlighet för att vissa lekar 

kan sparas till dagen efter.  Det tolkar vi som en respekt för lekens egenvärde 

och förståelse för vad leken betyder för barnen. Förskollärarna visar hänsyn 

mot leken och styr aktivt bort störande moment från pågående lek, eller bra 

lek. När barnens kommunikation inte räcker till, ställer Maria sig till 

förfogande för att vägleda och skydda barnen i leken, med syfte att undvika 

förekomster av onödiga missförstånd.  

 

Hänsynstagande 

Rollen som hänsynstagande kan förstås mer som ett förhållningssätt gentemot 

lekens egna värden. Fyra förskollärare beskriver hur barnen motsätter sig att 

vuxna stör deras lekar när de vuxna är frågvisa och nyfikna, vilket kan 



 

28 

 

resultera i att barnens lek stannar av. Barnen tydliggör sitt motstånd genom att 

avvisa vuxna med ord som gå och nej. Nedan följer några valda exempel av 

utsagorna som beskriver detta: 

 

Maria: Vi gör så väldigt mycket som är styrt i verksamheten så det 

räcker. Jag behöver inte vara i deras fria leken om jag inte bedömer att 

jag behövs. [...] Jag är inte där eftersom jag tycker att jag stör och många 

gånger kan de säga “gå” och jag tycker att man måste respektera att 

leken är deras. 

 

Lovisa: Sen självklart måste barnen också få leka själva. I lugn och ro när 

man ser att de är på gång med en lek som funkar bra. [...] Ibland kan det 

vara att man kommer in och frågar vad de gör, men att man nästan 

märker att man mer stör dem istället. Det där måste man känna in lite 

grann. (Tittar uppåt och pratar eftertänksamt). 

 

Astrid: De har en bra leksituation, så kommer man in och så säger de 

”nej ingenting” eller så avbryts leken. Man märker att vissa barn de vill 

helst inte att man är med och inte ens tittar, utan blir störda av att man 

som vuxen kommer in och kikar vad de gör. Då är det bättre att hålla sig 

på avstånd och se vad de gör istället då och lyssna. 

 

Vår tolkning är att förskolläraren visar respekt gentemot barnens lekaktiviteter 

och avväger om den egna närvaron medför mer skada än nytta. Analysen visar 

att det uttrycks ett behov av att ge barnen egen tid, då verksamheten i större 

omfattning redan är styrd av vuxna. Hänsynstagande kan även förstås i att alla 

tre förskollärarna accepterar ett gå eller nej från barnen och lämnar leken. Vid 

de tillfällen förskollärarna inte upplever sig välkomna i barns lek väljer de att 

låta bli att delta i den. Enligt vår tolkning grundas detta beslut på respekt för 

barnens lek och ett förhållningssätt som erkänner barnen som medmänniskor 

med rätt till egna åsikter.  

 

Maria: Man kan se att leken har värde i sig utan att jag som pedagog 

måste tänka “vad lär de sig nu”. Om jag är där med kamera och 

fotograferar och försöker dokumentera vad de säger, då stör man på 

något sätt. Det måste finnas utrymme för den fria leken, men samtidigt 

måste man vara där som pedagog för att det händer väldigt mycket i 

leken när det gäller hierarki och olika konflikter. [...] Samtidigt är jag 

väldigt tveksam på bara fokusera på bara det här nyttoaspekten eftersom 

jag tycker att det finns en sida av leken som är värdefull i sig. Att jag inte 

behöver lägga massa, “det här lär de sig men det här gör de”. Att det är 

själva känslan i leken, att de kan komma in en bubbla tillsammans och 

att det blir en sorts flow i leken. Jag tycker att bara det är väldigt, väldigt 

värdefullt. Men det är inte alla lekar som leder till det här flow, men att 

man som förskollärare, som pedagog, måste tänka att flowet är oerhört 
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viktigt. Sen om man ser att några barn är i den här, just har hamnat i den 

här flow, att man inte kommer att sabba för dem: “nu ska vi gå ut” eller 

så. Att man försöker så gott det går att respektera det här och försöka att 

inte några andra kommer och stör. Jag tycker att man måste vara 

närvarande som pedagog utan att störa barnen. 

 

Maria pratar om att ta hänsyn till de tillfällen där barnen befinner sig i en sorts 

flow. Vi tolkar som att flow innebär att det uppstått ett flyt i leken där barnen 

tillsammans är fokuserade på sin lekvärld i en gemensam känsla och 

samförstånd. I analysen framträdet det att Maria ser leken som värdefull i sig 

och att den ska få respekt från vuxna. Hon ställer sig frågande till 

förskollärarens strävan efter att se leken som medel för att uppnå något annat. 

Fokus, enligt henne, ska ligga på att ta hänsyn till lekar som flyter på och värna 

om den känslan som barnen har i leken. Vår tolkning är att det även uppstår 

en tvetydighet i förskollärarens utsaga. Det kan uppfattas att svårigheten 

ligger i att kunna låta leken vara barnens egen och samtidigt finnas till hands 

på grund av förekomster av konflikter och hierarkier. Det upplevs som en 

balansgång mellan att å ena sidan värna om leken och å andra sidan att lägga 

sig i den som vuxen. Analysen ger intryck av att Maria inte utesluter 

förskollärarens närvaro, utan påvisar en komplexitet i förskollärarens roll där 

det även ingår en aspekt av barns lärande i leken. Avslutningsvis tolkar vi att 

förskollärarens roll som beskyddare och hänsyntagare präglas av olika 

förhållningssätt med utgångspunkt i respekt för barnens privatliv där leken 

har en central roll.  

 

Sammanfattning 
Analysen visar att det förekommer flera möjliga roller för förskollärarnas 

deltagande i fri lek. Roller som organisatör, närvarande, kommunikatör och 

beskyddare är inte helt solitära öar utan existerar i relation till varandra. Det 

kan också förstås som att förskollärare kan använda sig av samtliga roller 

under en och samma dag, på grund av de varierande uppgifter som finns i 

verksamheten. Exempelvis kan rollen som organisatör av lekmiljön 

samexistera eller avlösa en annan roll.  
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Diskussion 
I följande avsnitt diskuterar vi resultatet i relation till studiens syfte och 

tidigare forskning på det aktuella området. Utgångspunkten för den här 

uppsatsen var våra funderingar angående varför förskollärarnas 

förhållningssätt till barns lek i förskolan kan se olika ut. Därför var syftet med 

vår studie att undersöka vilka uppfattningar som förskollärare har om sin roll i 

den fria leken i förskolan.  

 

Organisatör 
Organisationen av lekmiljön, materialet och tiden för lek, är viktiga delar som 

bidrar till leken, enligt vår analys. Leken är barns mest värdefulla aktivitet i 

förskolan, enligt Lillemyr (2009), men leken är också beroende av 

förskollärares attityder, stimulans och material, enligt Pramling Samuelsson 

och Sheridan (1999). Därför är det viktigt att som vuxen försöka närma sig 

barnens åsikter och tankar, när förskolans verksamhet ska organiseras, för att 

kunna inkludera barnen i planeringen (Arnér & Tellgren, 2006; Johansson, 

2003). Lindqvist (1996) menar att barns lek och organiseringen av miljön kan 

ske i relation till varandra, exempelvis genom att förskollärare tillsammans 

med barn inreder avdelningen utifrån lekens tema. Analysen visar att 

förskollärare försöker utgå från barns perspektiv i sin verksamhet, oavsett 

barns ålder, då förskolläraren tillgodoser att det finns lämpligt material. Det 

kan innebära att när förskollärare närmar sig barns livsvärld och känner till 

barns intressen, skapas möjligheter att organisera miljön efter det som barnen 

leker (Lindqvist, 1996). Samtalet kan förstås som en utgångspunkt för att 

komma nära barns livsvärld, enligt Arnér och Tellgren (2006). Vi syftar inte på 

ett samtal där den vuxne förmanar eller kommer med tillsägelser, som är den 

vanligaste konversationen mellan barn och vuxen, enligt Knutsdotter Olofsson 

(2003). Det optimala vore en dynamisk dialog där barn tas på allvar och deras 

tankar och lekar får prägla innehållet i verksamheten (Lindqvist, 1996; 

Sheridan & Pramling Samuelsson, 2009). För att gynna leken och för att skapa 

en lekinspirerad verksamhet, anser Lillemyr (2013) och Philaja och Holst 

(2013), att reflektion är en förutsättning för att synliggöra olika perspektiv på 

lek som eventuellt kan existera i arbetslaget. Det kan medföra att hela 

arbetslaget har samma syn på leken och ett gemensamt mål med sitt arbete, då 

förhållningssättet kan stjälpa likväl som hjälpa skapandet av en lekfull 

pedagogik (Shu Chen, 2014). Analysen visar att det finns potential för den 

reflekterande förskolläraren att kunna prioritera vissa uppgifter före andra, 

utifrån förståelsen om sin egen betydelse för leken. 
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Närvarande 
Den närvarande rollen i fria leken anses vara en förutsättning för att barn ska 

kunna leka (Röthle, 2006), vilket framgår i analysen. Rollen som närvarande i 

leken kan ibland handla om att bara finnas i närheten (Knutsdotter Olofsson, 

1996). Förskolläraren är en trygg bas från vilken barn kan utgå från för att våga 

börja leka eller testa olika former av lek, visar analysen. Rollen som 

närvarande i leken består till viss del av att tillföra trygghet i barngruppen för 

att barn ska kunna ge sig hän i leken, enligt Röthle (2006). Författaren lyfter 

även motsatsen och menar att om förskollärares frånvaro är större än deras 

närvaro, kan det skapa otrygghet för barn och därigenom hinder för barns lek. 

Det kan exempelvis illustreras med en situation där en vuxen har för avsikt att 

vara stöd i en lek, men lämnar den på grund av att andra uppgifter dyker upp 

i verksamheten, en realitet som Gannerud och Rönnerman (2007) ger en bild 

av. Det krävs insikt i vad förskollärarens närvaro kan innebära för leken 

(Lillemyr, 2009). Som tidigare nämnt anses förskollärares närvaro vara en 

förutsättning för att barn ska kunna leka. Följaktligen är närvaron inte neutral, 

eftersom det förekommer ett osynligt styrande från de vuxnas sida, menar 

Tullgren (2004). Det innebär subtila handlingar, med avseende att kunna styra 

leken till det som anses lämpligare innehåll. En taktik för att utöva sin makt, 

enligt författaren, är förskollärarnas lekfullhet, som kan uppfattas positivt av 

andra i omgivningen och inte som en aspekt av vuxnas styrning. Med 

utgångspunkt i förskollärarens roll som närvarande, kan därför maktaspekten 

förstås som något förskolläraren bör vara medveten om och kunna förhålla sig 

till, samt kunna reflektera över sina känslor och sitt tänkande om leken (Pihlaja 

& Holst, 2013). Lekens logik tillåter nämligen laborationer med roller, känslor 

och händelser, något som kan uppfattas av vuxna som obegripligt eller 

otrevligt (Knutsdotter Olofsson, 2003). Då barn är trygga i lekens ram kan 

verkligheten transformeras och utmanas, men det ska inte behöva leda till 

otrevliga konsekvenser för barnen, menar Knutsdotter Olofsson (2003).  

 

Kommunikatör 
Genom att förskollärare stöder kommunikationen barnen emellan, medlar och 

tolkar det som sker i leken, kan förskolläraren fungera som en förebild i hur 

lek kan gå till (Pramling Samuelsson & Sheridan, 1999). I rollen som 

kommunikatör i lek visar analysen att förskollärare har möjlighet att hjälpa 

barn till samspel med andra, uppnå samförstånd, ömsesidighet och turtagande 

(Knutsdotter Olofsson, 2003). Leken ses som en central aktivitet i förskolans 

verksamhet, enligt Lillemyr (2009), men den kan också av vissa barn uppfattas 

som en svårighet. Med utgångspunkt i Knutsdotter Olofsson (2003), som 

påpekar att barnet behöver lära sig leksignaler för att kunna leka med andra, 

ser vi en viktig uppgift som de närvarande vuxna har i leken. Den uppgiften 

kan bestå av att identifiera just de barn som behöver stöd i leken. Det kan 

exempelvis handla om ett aktivt arbete med syftet att träna barn i lekreglerna, 

som analysen visar. Stödet skulle kunna resultera i att de barnen i 
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fortsättningen kan gå in i en lek och delta i den på samma villkor som andra. 

Med förskollärares stöd i lek kan barn utmanas och uppmuntras i utforskandet 

av sin omvärld (Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson, 2008).  

 

Beskyddare 
Historiskt sätt har synen på lek förändrats från att se den helt fri från 

vuxenpåverkan till att under 90-talet omfatta vuxnas tankar om sin egen 

delaktighet i den, enligt Lindqvist (1996). Författaren menar att den ändrade 

synen på leken resulterade i att vuxna satte mer fokus på relationer med barn. 

Med den bakgrunden kan även dagens förskollärares syn på lek förstås som en 

strävan efter att skapa bra relationer till barn (Lindqvist, 1996). I 

relationsskapandet kan förskollärare upptäcka att leken är värdefull för barn. 

Därför förekommer en önskan hos vuxna att beskydda leken från störande 

moment, visar analysen. För att motverka de störande tillfällena agerar 

förskollärare genom handlingar, som att ha uppsyn över redan välfungerande 

lek eller genom att organisera miljön till att skydda leken från avbrott. 

Förhållningssättet kan förklaras med att förskollärarna visar respekt för något 

som de själva anser vara betydelsefullt för barnen. Den pedagogiska 

grundsynen och tankar om leken, kan vara utgångspunkten för förskollärares 

sätt att agera i olika leksituationer (Lillemyr, 2013). En del av grundsynen 

består just av förskollärarens uppfattning om lekens värde för barnet, anser 

Lillemyr (2013). Rollen som beskyddare och hänsyntagare kan förstås som ett 

respekterande förhållningssätt gentemot den fria leken. Det kan även betraktas 

som att hänsyntagandet sker på grund av eventuell oförmåga att närma sig 

leken på barns premisser. Det finns andra aspekter som påverkar relationen 

mellan förskollärare och barns lek som vi kan koppla till vår studie. I analysen 

framgår det att förskollärare kan uppleva sig vara en inkräktare i barns lek, 

eller anse sig ha bristande fantasi för att kunna leka, något som påverkar 

förskollärares deltagande i leken (Lillemyr, 2009; Knutsdotter Olofsson, 2003). 

 

För att summera vår diskussion kan vi återgå till vårt syfte, vilket var att 

undersöka, synliggöra och beskriva hur förskollärare uppfattar sina roller i 

den fria leken i förskolan. Det vi tidigare har anfört i vår diskussion visar på att 

rollerna influeras av förskollärares förhållningssätt till leken, 

perspektivtagande och syn på leken. De roller som förskolläraren agerar 

utifrån påverkas av maktaspekter och omständigheter såsom rutinsituationer. 

Förskollärare kan uppfatta rollerna olika utefter hur de värderar leken. 

Avslutningsvis vill vi instämma i det som respondenten Carina sa: Vi vuxna är 

viktiga i leken! 
 

  



 

33 

 

Förslag till fortsatt forskning 
Den här studien började med vår nyfikenhet på förskollärarens roll i den fria 

leken, något som engagerade oss och gjorde resan spännande. Under studiens 

gång väcktes nya tankar hos oss som skulle vara värdefulla att undersöka, men 

som inte ryms i den tid som vi har fått till uppsatsens förfogande. Som ett 

alternativ till vidare forskning på området förskollärarens roller i den fria 

leken, föreslår vi en observationsstudie för att synliggöra förskollärarens 

förhållningssätt i den fria leken. Vår studie har lyft betydelsen av 

förskollärarens roller i leken och skapat en vidare nyfikenhet baserat på vad 

Lindqvist (1996) uppmärksammar. Författaren menar att pedagoger tenderar 

att säga sig ha ett visst förhållningssätt till lek, medan det praktiska uttrycket 

för detta ofta är något annat. Vi skulle vilja se en mer omfattande studie 

grundad på observationer av hur förskollärarens roller påverkar barnens fria 

lek.  

  



 

34 

 

Referenser 
Arnér, E., & Tellgren, B. (2006). Barns syn på vuxna: att komma nära barns 

perspektiv. Lund: Studentlitteratur. 

 

Dalen, M. (2007). Intervju som metod. Malmö: Gleerups Utbildning.  

 

Eriksson-Zetterquist, U., & Ahrne, G. (2011). Intervjuer. I G. Ahrne & P. 

Svensson. Handbok i kvalitativa metoder (s. 36-57). Stockholm: Liber. 

 

Gannerud, E., & Rönnerman, K. (2007). Att fånga lärares arbete. Bilder av 

vardagsarbete i förskola och skola. Stockholm: Liber. 

 

Johansson, E. (2003). Att närma sig barns perspektiv: Forskares och pedagogers 

möten med barns perspektiv. Pedagogisk forskning i Sverige, 8, nr 1-2 (s. 42-57).  

 

Knutsdotter Olofsson, B. (1996). De små mästarna- om den fria lekens pedagogik. 

Stockholm: HLS Förlag. 

 

Knutsdotter Olofsson, B. (2003). I lekens värld. Stockholm: Liber. 

 

Kvale, S., & Brinkman, S. (2014). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: 

Studentlitteratur. 

 

Lantz, A. (2007). Intervjumetodik. Lund: Studentlitteratur. 

 

Larsson, S. (1986). Kvalitativ analys – exemplet fenomenografi. Linköpings 

Universitet.  

http://liu.diva-portal.org/smash/get/diva2:253401/FULLTEXT01.pdf 

 

Lillemyr, O. F. (2009). Taking Play Seriously Children and Play in Early Childhood 

Education--an Exciting Challenge. IAP.  

 

Lillemyr, O-F. (2013). Lek på allvar. Stockholm: Liber. 

 

Lindqvist, G. (1996). Lekens möjligheter: om skapande lekpedagogik i förskola och 

skola. Lund: Studentlitteratur. 

 

Löfgren, H. (2014). Lärarberättelser från förskolan. I A. Löfdahl, M. 

Hjalmarsson & K. Franzén.  Förskollärarens vetenskapsteori och metod (s.144-155). 

Stockholm: Liber. 

 

Pihlaja, P.M., & Holst, T.K. (2013). How Reflective are Teachers? A Study of 

Kindergarten Teachers’ and Special Teachers’ Levels of Reflection in Day Care. 

Scandinavian Journal of Educational Research, 57, nr 2 (s. 182-198). 



 

35 

 

DOI: 10.1080/00313831.2011.628691 

 

Pramling Samuelsson, I., & Asplund Carlsson, M. (2008). The Playing Learning 

Child: Towards a pedagogy of early childhood. Scandinavian Journal of 

Educational Research, 52, nr 6 (s. 623–641). Göteborgs Universitet. 

DOI: 10.1080/00313830802497265 

 

Pramling Samuelsson, I., & Asplund Carlsson, M. (2003). Det lekande lärande 

barnet i en utvecklingspedagogisk teori. Stockholm: Liber. 

 

Pramling Samuelsson, I., & Sheridan, S. (1999). Lärandets grogrund – perspektiv 

och förhållningssätt i förskolans läroplan. Lund: Studentlitteratur. 

 

Röthle, M. (2006). Det lekande. I G, Lókken., S. Haugen., & M. Röthle. (Red.)  

(1:a uppl.) Småbarnspedagogik- fenomenologiska och estetiska förhållningssätt (s.113-

131). Stockholm: Liber. 

 

Sheridan, S., & Pramling Samuelsson, I. (2009). Barns lärande – fokus i 

kvalitetsarbete. Stockholm: Liber. 

 

Wu, S. C. (2014). Practical and conceptual aspects of children’s play in Hong 

Kong and German kindergartens. Early Years, 34, nr 1 (s. 49-66). 

DOI: 10.1080/09575146.2013.818936  

 

Skolverket. (2011). Läroplan för förskolan Lpfö 98, reviderad 2010. 

http://www.skolverket.se/publikationer?id=2442 

 

Svensson, P., & Ahrne, G. (2011). Att designa ett kvalitativt forskningsprojekt. I 

G. Ahrne & P. Svensson. Handbok i kvalitativa metoder (s.19-33). Stockholm: 

Liber. 

 

Stukàt, S. (2011). Att skriva examensarbete inom utbildningsvetenskap. Lund: 

Studentlitteratur.  

 

Tullgren, C. (2004). Den välreglerade friheten: att konstruera det lekande barnet. 

Lärarutbildningen, Malmö högskola.  

http://hdl.handle.net/2043/7828  

  

Unicef. (1989). Barnkonventionen. http://unicef.se/barnkonventionen 

 

Vetenskapsrådet. (2011). God forskningssed. Bromma: CM-Gruppen. 

 

Öksnes, M. (2011). Lekens flertydigheter. Stockholm: Liber. 

 

  

http://www.skolverket.se/publikationer?id=2442
http://unicef.se/barnkonventionen


 

36 

 

Bilaga 1 - Intervjufrågor 
 

 

 Berätta om dina tankar kring den fria leken i verksamheten.  

 

 Hur tänker du kring ditt eget deltagande i den fria leken? 

 

 På vilket sätt kan du bidra till den fria leken i verksamheten? 

 

 Skulle du kunna berätta hur du kan påverka lekklimatet i 

barngruppen? 

 

 Kan du berätta om hur du som förskollärare kan påverka lekmiljön på 

förskolan? 

 

 Hur kan du påverka tillgången till tid för den fria leken? 
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Bilaga 2 - Missiv 
 

Hej! 

Vi är två studenter från Mittuniversitetet i Härnösand som läser till 

förskollärare och är inne på vår sista termin. Vi heter Katarina Henriksson och 

Elizabet Hellenberg och har just börjat skriva vårt examensarbete som handlar 

om förskollärarens uppfattningar om fria leken på förskolan. Till vårt arbete 

önskar vi intervjua en förskollärare. Intervjun kommer att ha karaktären av ett 

samtal och vi är inte ute efter några rätta svar. Vi är nyfikna på förskollärarens 

tankar. Vi planerar att utföra våra intervjuer under första halvan av april och 

uppskattar intervjutiden till cirka en timme. Då vi bor på olika orter kommer 

bara en av oss att genomföra respektive intervju. För att kunna fokusera på de 

svar och berättelser vi får, önskar vi spela in med ljudupptagning. 

 

Förskollärarens medverkan i undersökningen är helt frivillig. Alla 

personuppgifter kommer att behandlas konfidentiellt av oss. Det innebär att 

varken namn, förskola eller kommun kommer att framgå i arbetet. Endast vi 

som utför undersökningen kommer att ha tillgång till det inspelade materialet, 

som kommer att sparas tills uppsatsen har betygsatts, för att sedan förstöras. 

Vi kommer att behandla all information varsamt och medverkan i studien kan 

när som helst avbrytas eller ångras. 

 

Vi är tacksamma för all hjälp vi kan få! 

 

Tack på förhand! 

 

Katarina Henriksson och Elizabet Hellenberg 

xxxxx@hotmail.com och xxxxx@hotmail.com 

 

Handledare: Anneli Hansson 

E-postadress: anneli.hansson@miun.se 
 

 

 

 

 


