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 Abstrakt 
 

Syftet med vår studie har varit att undersöka förskollärares uppfattningar om 

det lärande som sker i barns fria lek, med fokus på förskollärarens egen roll och 

förhållningssätt. För att synliggöra förskollärarnas tankar om ämnet valde vi att 

använda oss av kvalitativa intervjuer. Intervjuerna har varit delvis struktur-

erade vilket innebär att vi har haft möjlighet att påverka frågeställningarna 

beroende på våra informanters svar. I resultatet har det framkommit att samtliga 

av de fem förskollärare vi har intervjuat tycker att det är viktigt att barn lär sig 

socialt samspel i den fria leken. Samtliga pratar även om att barn utvecklar sitt 

språk när de leker med andra barn. Utöver det har förskollärarna olika fokus, 

där vissa fokuserar på ämneskunskaper så som matematik eller naturkunskap 

medan andra fokuserar på kompetenser så som fantasi och kreativitet. I 

diskussionen har vi kunnat visa på kopplingar mellan vilket lärande förskol-

lärarna fokuserar på, vilken roll de tar i den fria leken, samt deras uttalanden 

om utbildning och kollegial reflektion. Vi ställde resultatet från vår studie mot 

tidigare forskning inom området och kunde visa att det i stor utsträckning 

överensstämde med andra författares studier. 
 

Nyckelord: fri lek, lärande, förskollärare, förhållningssätt, miljö, kollegial 

reflektion  
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 Inledning  
Lek och lärande har länge setts som separata fenomen, men idag knyts de 

samman allt mer. Vissa menar till och med att de inte går att skilja på, det skriver 

Pramling Samuelsson & Johansson (2006) i deras artikel. De beskriver att 

begreppet lärande har sina rötter i grundskolans verksamhet, där lek har setts 

som något barn gör på sin fritid. Historiskt sett har lek varit en av grundstenarna 

i förskolans verksamhet och dess föregångare (Williams, Sheridan & Sandberg, 

2014). De diskurser som finns kring lek och lärande samt de förväntningar som 

finns på verksamheten påverkar hur lek och lärande kan integreras (Johansson 

& Pramling Samuelsson, 2006). I dagens förskola är både lek och lärande viktiga 

delar, men när traditionerna skiljer sig mycket åt blir det en utmaning för 

förskolans personal att integrera lek och lärande. 
 

Trots att leken framställs som viktig har vi upplevt att vissa förskollärare intar 

en passiv roll under den tid då den så kallade fria leken sker. Ofta lyder 

motiveringen att det är bra att barn leker för då lär de sig att vara sociala. Med 

fri lek menar vi den tid mellan lärarledda och rutinmässiga aktiviteter då barn i 

förskolan får möjlighet att själva välja aktivitet. Att förskollärare intar en passiv 

roll kan till viss del bero på att barns fria lek har setts som en aktivitet de vuxna 

inte får störa eftersom barn i sin lek utvecklar en mängd egenskaper som 

läroplanen förordar, så som fantasi, empati, symboliskt tänkande, samarbete 

samt problemlösning (Johansson & Pramling Samuelsson, 2006; Pramling 

Samuelsson & Johansson, 2006; Skolverket, 2011). Sheridan, Williams, Sandberg 

och Vuorinen (2011) har funnit att vissa förskollärare ser barns lek främst som 

ett sätt för barn att utveckla social kompetens och att andra ämneskunskaper, så 

som matematik och naturkunskap, är något de lär sig i skolan. Också Pramling 

Samuelsson och Johansson (2006) har stött på förskollärare med åsikter om att 

den fria leken är något som tillhör barn, att det är deras frizon och att lärandet 

ses som något som enbart vuxna, lärare och förskollärare har i åtanke. 

 

Samtidigt synliggör Sheridan, Williams, Sandberg och Vuorinen (2011) att på 

förskolor med hög kvalitet deltar förskollärare i barns lekar, de tar till vara på 

barns intressen och egna nyfikenhet som uppstår här och nu. Hög kvalitet har 

visat sig vara förknippat med förskollärare som är närvarande tillsammans med 

barn och därigenom kan se vad som fångar deras intresse. Något som också 

förknippas med hög kvalitet är när förskollärare ser på miljön som en del av 

barns lärande, att miljön är föränderlig och kan användas i syfte att utmana barn 

i deras utveckling (Franzén, 2014; 2015). Emilson (2008) har i sin studie sett att 

lek kan fungera som en nyckel till lärande, särskilt i de lägre åldrarna. Anled-

ningen till det är att i leken känner barn inte samma press på sig att de kan göra 

rätt eller fel. 
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Hur förskollärare ser på barns fria lek och hur de kan utmana barn i lärandet 

utifrån deras egna erfarenhetsvärldar, inom lekens ramar, påverkas enligt 

Sheridan, Williams, Sandberg och Vuorinen (2011) mycket av den verksamhet 

förskollärare befinner sig i. Förskollärares uppfattning om hur de kan påverka 

barns lärande i förskolan är alltså olika från verksamhet till verksamhet vilket 

innebär att barn får olika syn på sin egen förmåga att lära och att tillskansa sig 

kunskap. Trots att utbildningen i förskolan ska vara likvärdig för alla barn och 

att det är genom leken som barns lärande ska utvecklas (Skolverket, 2011), ser 

det alltså olika ut från förskola till förskola. Broström, Johansson, Sandberg och 

Frøkjærs (2012) har visat på att förskollärares utbildning har betydelse för deras 

inställning till lärande. Deras undersökning visade att förskollärares syn på 

lärande beror mycket på när de gått sin förskollärarutbildning, vilket är helt 

naturligt med tanke på hur mycket förskollärarutbildningen förändrats genom 

åren. 

 

Som blivande förskollärare är vi intresserade av hur dessa två fenomen, lek och 

lärande, kan förstås och integreras. Detta eftersom vår egen förståelse och vårt 

förhållningssätt kommer att ha betydelse för de möjligheter till lek och lärande 

som ges till de barn vi möter. Allra mest är vi intresserade av det lärande som 

sker i den så kallade fria leken. Vi vill få en större insikt i hur lärandet i den fria 

leken kan uppfattas och hur förskollärare kan förhålla sig till den fria leken. För 

att uppnå detta vill vi undersöka förskollärares uppfattningar om det lärande 

som sker i barns fria lek samt hur de ser på sin egen roll i att synliggöra och 

bidra till det lärandet. 
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 Bakgrund 
I det här avsnittet vill vi ge läsaren en sammanfattning av tidigare forskning som 

vi anser är viktig för vårt forskningsobjekt. Det material vi har hittat har vi delat 

upp i följande rubriker: vad barn lär sig i lek, syn på lek och lärande, närvaro och 

lyhördhet samt påverkan genom miljön. 
 

Vad barn lär sig i lek 

 

Att barn lär sig när de leker är det knappast någon som säger emot. Det finns 

dock skillnader i vilket slags lärande förskollärare lägger störst vikt vid. Flera 

olika studier har visat att det överlag finns två olika fokus, där ett är utveck-

lingen av sociala kompetenser och ett är utvecklingen av ämnesinriktade 

kunskaper. Det finns dessutom olika åsikter kring huruvida lek och lärande går 

att integrera (Franzén, 2014; 2015; Sheridan, Williams, Sandberg och Vuorinen, 

2011; Williams, Sheridan & Sandberg, 2014) 

 

Sheridan, Williams, Sandberg och Vuorinen (2011) har gjort en studie där de 

synliggör hur förskollärare själva ser på sitt uppdrag utifrån läroplanen, med 

fokus på kommunikation och interaktion med barn. Genom sin artikel har de 

synliggjort att kunskaper som fantasi, empati, kommunikation, symboliskt tänk-

ande samt förmåga att lösa problem och att samarbeta är vad förskollärare 

känner sig mest trygga med och som de fokuserar på när det gäller barns lär-

ande. Det framkommer i författarnas analys att det finns en osäkerhet när det 

gäller att synliggöra lärandet inom ämnen så som matematik, språk och teknik.  

 

Det är tydligt att barns sociala utveckling är något som många förskollärare 

anser vara bland det viktigaste i förskolan. Detta synliggörs även i Williams, 

Sheridan och Sandbergs (2014) studie där de undersökt hur förskollärare 

beskrivit vilket lärande som är viktigt i verksamheten, i relation till läroplanen. 

Författarna kunde urskilja två olika fokus, ett där barns sociala utveckling 

ansågs vara viktigast och ett där social utveckling och kunskapsutveckling sågs 

som integrerade. De menar att den fria leken i förskolan alltid har setts som 

viktig i och med att barn genom lek får med sig de demokratiska värden som 

det svenska samhället vilar på. Förskollärarna i deras artikel framhäver även 

vikten av att barn ska lära sig samarbeta med andra och att lyssna till andras 

åsikter.  

 

I den artikel som Pramling Samuelsson och Johansson (2006) skrivit har de 

utgått från två observationer där samspel mellan förskollärare och barn är i 

fokus. Utifrån dessa observationer för författarna en diskussion om de 

dimensioner som finns i lärande i lek samt lek i lärande. Författarna synliggör 

att barn leker på lika villkor samt att leken är föränderlig, detta gör att regler i 

lek hela tiden måste göras om och förankras hos barn. I leken lär sig barn att 

förstå andras perspektiv och de lär sig även att acceptera att människor kan ha 
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olika åsikter. Pramling Samuelsson och Johansson visar att även om förskol-

lärare förespråkar lekens betydelse för barns utveckling anses ändå lärande i 

ämnen som matematik och språk ha större betydelse i förskolan. Detta är lite 

motstridigt till vad som synliggörs i Williams, Sheridan och Sandbergs (2014) 

artikel. De förskollärare i studien som såg social utveckling och kunskaps-

utveckling som integrerade ansåg att barns språk utvecklas just genom lek, detta 

eftersom de i leken ibland blir tvungen att argumentera för sin sak och göra sin 

röst hörd i leken. 
 

Syn på lek och lärande 

 

Synen på barns lek har traditionellt varit att den är viktig i sig själv och att det 

inte har varit förskollärares uppgift att varken störa eller delta i den. Pramling 

Samuelsson och Johansson (2006) beskriver en uppfattning om att leken tillhör 

barn, att det är deras frizon, medan lärandet är något som enbart vuxna, lärare 

och förskollärare har i åtanke. Författarna skriver att för barn är lek och lärande 

inget som är separerat från varandra utan lek är snarare barns sätt att skapa 

meningsfullhet av deras egna och andras upplevelser och erfarenheter.  

 

För att tydliggöra barns sätt att nå kunskap förklarar Franzén (2014; 2015) att 

barns lärande kan förstås som ett rotsystem där barns utveckling består av 

många olika faktorer, till detta använder hon begreppet rhizom. Om man ser på 

barns lärande utifrån begreppet rhizom ses barns tänkande och lärande inte som 

en rak linje utan snarare som något som rör sig åt alla olika håll, utan början och 

slut. Om förskollärare har denna syn på barns lärande menar Franzén att de kan 

möta alla barn där de är istället för att synliggöra för sig själva vilka barn som 

faller utanför normen. Detta bidrar till en likvärdig förskola för alla barn. 

 

Williams, Sheridan och Sandberg (2014) beskriver att förskollärare kan se sig 

själva som guider till barns lärande, att förskollärare kan stödja barn i deras 

lärande genom att till exempel formulera frågor för att låta barn synliggöra sin 

kunskap. Relaterat till detta tar Franzén (2015) i sin artikel upp två perspektiv 

som hon ser är dominerande när det gäller förskollärares syn på barns lärande. 

Det första är det linjära lärandet och det andra är det multidimensionella 

lärandet. Det linjära lärandet utgår ifrån att läraren tror sig veta vilken kunskap 

barn behöver och därför blir barns initiativ till eget lärande helt förbisett. Det 

andra perspektivet är det multidimensionella lärandet där förskollärare utgår 

från de kunskaper barn redan har. Med utgångspunkt i detta perspektiv utgår 

förskollärare från barns egna initiativ till lärande. Detta sätt att lära ut kräver lite 

mer av förskolläraren då de måste involvera barn och lita på att det som barn är 

intresserade av också kan vara viktig kunskap. För att kunna göra det är det 

viktigt att förskollärare har en bred kunskapssyn menar Franzén.  

 

Att synen på hur barn lär sig är olika från förskollärare till förskollärare är något 

som Sheridan, Williams, Sandberg och Vuorinen (2011) har synliggjort i sin 
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artikel. De förklarar att det delvis beror på personlighet, men beskriver också en 

koppling mellan förskollärarnas syn på barn och barns lärande. De menar att 

synen på barns lärande samt lek är starkt kopplat till förskolans kultur och att 

det är något som kan ändras över tid. Detta eftersom en förskola är kopplad till 

både det samhälle och den kultur som den befinner sig i. Författarna skriver 

vidare att förskollärares syn på barn och barns lärande har en stor påverkan på 

vad barn faktiskt lär sig i förskolan och att det är viktigt att förskollärare ser sig 

själva och sitt lärande som en del i ett livslångt lärande. Något som också spelar 

en stor roll i förskollärares förhållningssätt till barns lek och lärande är vad 

förskollärare väljer att fokusera på i läroplanen. Det är upp till arbetslaget att 

arbeta fram en fungerande plan så att målen i läroplanen ska kunna konkret-

iseras. Det synliggörs en problematik när detta ställs mot vad Sheridan, 

Williams, Sandberg och Vuorinen (2011) skriver om att förskollärares roll är 

kopplat till förskolans kultur. Det innebär att förutsättningarna till arbetet med 

att konkretisera strävansmålen i läroplanen kan skilja sig åt mellan olika 

förskolor. 
 

Att förskollärare kan ha olika syn på barns lärande synliggörs också av 

Williams, Sheridan och Sandberg (2014). De skriver om olika förhållningssätt till 

lärande och beskriver att förskollärare som lade fokus enbart på social 

utveckling hade en tendens att undvika ämnen som kunde associeras med 

grundskolan. De förskollärare som lade vikt på både social utveckling och 

kunskapsutveckling fokuserade istället på att skapa möjligheter för barn att lära 

sig många olika saker. Williams, Sheridan och Sandberg menar att verksamheter 

där förskollärare ser sambandet mellan det sociala lärandet och det kognitiva 

lärandet ses som högkvalitativa. Det är något som även synliggörs i Franzéns 

(2015) artikel där hon diskuterar de skillnader som märks i förskollärares olika 

inlärningsstrategier kopplat till deras kunskap om barns lärande. I artikeln tar 

Franzén upp att förskollärare behöver ha ett speciellt förhållningssätt för att 

kunna se och upptäcka vad barn lär sig i de dagliga aktiviteterna och lekarna. 

Franzén tar upp att det kan vara bra att sakta ner bland alla aktiviteter på 

förskolan ibland och på så vis få syn på helt oväntade saker som barn tar sig för 

som kan leda till ett lärande. Franzén skriver att när förskollärarna ändrade sitt 

förhållningssätt till barns lärande såg de med helt nya ögon på vissa av de 

aktiviteter som genomfördes på förskolan. 

 

Broström, Johansson, Sandberg och Frøkjærs (2012) har genomfört en enkät-

undersökning och genom den har de visat att förskollärares syn på lärande och 

vad som kan påverka lärandet är kopplat till deras utbildning och erfarenhet. 

Bland de svenska deltagarna i studien fann författarna skillnader i svaren som 

kunde kopplas till vilket årtionde förskollärarna utbildades. Med andra ord har 

den diskurs deras utbildningar präglats av betydelse för hur de förhåller sig till 

dessa frågor idag. Johansson och Pramling Samuelsson (2006) har också berört 

betydelsen av utbildning i sin studie där de följt förskollärares, fritidslärares och 

grundskollärares utveckling i samband med en fortbildning. Fortbildningen var 

riktad mot att synliggöra interaktionen mellan lek och lärande. Där kunde 
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författarna se att fortbildningen gjorde en viss skillnad men upptäckte att del-

tagarna ändå hade en tendens att fokusera på lärandet som mål i deras samspel 

med barn. Författarna beskriver att det är en utmaning för lärare att balansera 

sina intentioner med uppdraget och den starka traditionen. Även Franzén (2014) 

har synliggjort liknande resultat i sin studie som visat att ökad fokus och 

kunskap om ett ämne, i det fallet matematik, har gjort att förskollärare förstår 

vikten av att synliggöra barns lärande i olika sammanhang. Genom att synlig-

göra lärandet får förskollärarna själva också en större medvetenhet om vilket 

lärande som sker. Men det visar sig också i studien att trots utbildningar 

kvarstår bilden av att lärandet ska ske på ett sätt liknande det i skolan, det vill 

säga genom arbete i böcker och att lärarna vet vilken kunskap barn behöver. 

 

Närvaro och lyhördhet 

 

Som tidigare nämnts har en del av förskollärarna i Sheridan, Williams, Sandberg 

och Vuorinens (2011) studie lagt mest fokus på den sociala utveckling som sker 

när barn leker. Förskollärarna uttryckte att de vuxna har en viktig roll i att 

befästa de kunskaperna genom att vara goda förebilder när det gäller samarbete 

och att lyssna på andras åsikter. Trots att förskollärare i studien såg det sociala 

samspelet som viktig kunskap var det inget som förskollärarna själva lade ner 

mycket tid på, det var något som barn förväntades lära sig själva genom sin lek. 

Detta går att relatera till åsikten om att lek är något som tillhör barn och som 

vuxna inte ska störa, vilket leder till att förskolläraren antar en passiv roll i 

förhållande till den fria leken (Pramling Samuelsson & Johansson, 2006). 

 

Förskollärares närvaro är väldigt viktig om det ska utvecklas förskolor med hög 

kvalitet, det menar Franzén (2014; 2015). Genom att vara närvarande i eller 

runtomkring barns lek, har förskollärare möjlighet att synliggöra barns intresse 

och därmed har de också en möjlighet att utveckla dessa i strävan mot ny 

kunskap. Genom att vara lyhörda, intresserade och genom att ställa rätt frågor 

till barn om det de för stunden är intresserade av kan förskollärare verka som 

en guide mot kunskap, med utgångspunkt i barn tidigare kunskaper om ämnet. 

Emilson (2008) har skrivit en avhandling som handlar om fostran i förskolan i 

form av kommunikation mellan barn och förskollärare. I studien framkommer 

vikten av att förskollärare är lyhörda. Med lyhörd menar hon att de måste 

försöka förstå barns intressen och behov och handla därefter. I samband med 

detta använder Emilson också begreppet emotionell närvaro, för att poängtera 

att fysisk närvaro inte är tillräcklig för att kunna möta barn där det är. I studien 

som Sheridan, Williams, Sandberg och Vuorinen (2011) gjort synliggörs även 

vad förskollärare anser är viktiga kompetenser inom förskolläraryrket. I studien 

anses medvetenhet, ömsesidighet, närvaro samt att kunna fånga ögonblicket som 

nödvändiga kompetenser hos en bra förskollärare. Det har nämligen visat sig 

att i förskolor som anses vara av hög kvalitet är förskollärare mer närvarande 

och har därmed större möjlighet att synliggöra vad som fångar barns intresse.  
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Liknande har Pramling Samuelsson och Johansson (2006) genom sin artikel visat 

hur viktigt det är att förskollärare är närvarande för att fånga ögonblick till-

sammans med barn. De menar att i och med att alla barn kommer från olika 

hemkulturer lär sig barn på olika sätt och förskollärarens roll är att fånga upp 

varje barns intresse för att möjliggöra ett fortsatt lärande. Författarna menar att 

lek kan synliggöra vart barn befinner sig i sin personliga utveckling och att det 

därigenom underlättar förskollärarens uppdrag att ge likvärdig utbildning till 

varje enskilt barn i förskolan. Vidare beskriver författarna att vuxnas deltagande 

kan innebära att barn både får stöd i leken samt utmaning som kan stimulera 

lekens utveckling. De understryker att det är viktigt att ta hänsyn till barns 

utvecklingsnivå i detta samspel. Detta går att relatera till hur Emilsons (2008) 

beskriver vikten av förskollärares lyhördhet i samspel med barn. 

 

När förskollärare deltar i barns lek med syfte att påverka barn och deras väg till 

lärande kan de göra det på två olika sätt menar Franzén (2015). Det första sättet 

är att förskolläraren tar rollen som vägvisare, då förskollärare samspelar med 

barn med syfte att leda barn mot ett visst mål eller en viss kunskap. Det andra 

sättet Franzén nämner är att förskolläraren tar rollen som medresenär, där hen 

följer barns utforskande utan att veta vart det kommer leda. Vilken roll en 

förskollärare tar i leken har en stor betydelse för vilken möjlighet barn har att 

påverka sitt eget lärande skriver Franzén. Om lek enbart används av förskol-

lärare för att sträva mot vissa mål finns det en risk att leken mister sitt värde för 

barnen, det menar Emilson (2008). Samtidigt skriver Emilson att om det finns en 

lekdimension i lärandemomentet blir lärandet lustbetonat och barn lär känna 

tillit till sin egen förmåga. I sin diskussion tar författaren upp att när barn och 

förskollärare möts i samstämmighet och har roligt tillsammans bildas det en 

likvärdighet och en tillit mellan dem. Detta kan bidra till att relationen mellan 

förskollärare och barn blir starkare, vilket också kan underlätta för förskol-

läraren att förstå barns intressen och behov.  

 

Påverkan genom miljön 

 

Utöver direkt deltagande i lekar kan förskollärare påverka barn indirekt, genom 

exempelvis utformningen av miljön på förskolan. I Franzéns (2014) artikel 

synliggörs att barns lärande kan förstås som ett samarbete mellan barns tanke 

och kropp. Hon beskriver att det är viktigt att förskollärare är medvetna om att 

lärande också kan ske genom att använda kroppen, i synnerhet i arbetet med 

barn som ännu inte har ett språk. Franzén (2014; 2015) påpekar flera gånger i 

båda sina artiklar hur viktigt det är att förskollärare tar hänsyn till omgivningen 

och att låta barn samspela med miljön. Författaren tar även upp att det är viktigt 

för förskollärare att de tar hänsyn till faktorer så som samspel i barngruppen 

samt samspel mellan barn och vuxna, eftersom det är viktiga faktorer för barns 

möjlighet att lära. Här finns en koppling till förskollärares syn på lärande, 

eftersom en mer omfattande syn på lärande innebär att fler faktorer måste tas 

hänsyn till. Franzén (2014) beskriver hur förskollärare påpekade vikten av att 
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förskolans miljö behöver vara föränderlig. Förskollärarna i artikeln observerade 

hur barn rörde sig och interagerade med miljön och de gjorde förändringar i 

miljön utifrån vad som synliggjordes. Franzén kom fram till att barn och miljö 

interagerar med varandra likaväl som barn och material interagerar med 

varandra. Det finns inga gränser mellan ett barns kropp och objekt och Franzén 

förordar att förskollärare måste lära sig vikten av att skapa en miljö som 

förändras tillsammans med barnen. 
 

Att miljön är av stor vikt i barns möjlighet till lärande är något som även 

Pramling Samuelsson och Johansson (2006) tar upp i sin artikel. Författarna 

menar att förskollärare kan vara med och iscensätta miljöer inför lek med syfte 

att barn ska lära sig specifika saker. Detta som Pramling Samuelsson och 

Johansson nämner är något som Emilson (2008) riktar kritik emot. Emilson 

kallar detta målinriktat pedagogiskt arbete och menar att när syftet med leken 

är att lära barn specifika saker kan värdet av leken i sig själv förringas.  

 

Sheridan, Williams, Sandberg och Vuorinen (2011) beskriver i sin artikel att 

förmågan att skapa en lärande, utmanande och rolig miljö för barn är en 

kompetens som behövs i förskolläraryrket. Det ses också som viktigt att barn 

själva har möjlighet att påverka den miljö de är i under dagarna. Ett vanligt sätt 

att låta barns röster göra sig hörda är att omorganisera rum och att göra rum i 

rummet. På det sättet kan förskollärare vara tillsammans med några barn, 

samtidigt som det finns möjlighet att både lyssna och se vad som försiggår i 

andra delar av rummet. Författarna uttrycker att det skapas ett dilemma för 

förskollärarna eftersom intentionen är att kunna ha fullt fokus på ett eller några 

barn samtidigt som att de ska kunna lyssna och därmed vara redo att ingripa 

om en orolig situation skulle uppstå. Emilson (2008) riktar viss kritik till detta 

sätt att låta barn ta initiativ, genom att vara med i planeringen av till exempel 

rummens utförande. Hon menar att det kan ses som ett medvetet sätt av förskol-

lärare att styra och kontrollera barn. Om förskollärare har full insyn i barns lekar 

finns en risk att de styr bort barn från lek där innehållet inte överensstämmer 

med vad som anses passande. Detta kan enligt Emilson innebära att barn går 

miste om viktiga lärandesituationer. 
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 Syfte 
Syftet med studien är att undersöka fem förskollärares uppfattningar om det 

lärande som sker i barns fria lek, med fokus på förskollärarnas egen roll och 

förhållningssätt. 

 

Frågeställningar 

 

 Vad anser förskollärarna att barn lär sig i fri lek? 

 Vilken funktion anser förskollärarna att den fria leken har i förskolan? 

 Hur beskriver förskollärarna sin egen roll i, och hur de kan påverka, 

barns fria lek? 
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 Metod 
I detta avsnitt redogör vi för vår valda metod för insamling av data, kriterierna 

för vårt urval av informanter, hur vi har bearbetat vårt datamaterial samt våra 

etiska överväganden. Till sist följer en metoddiskussion där vi belyser poten-

tiella svagheter i studiens genomförande och reflekterar kring studiens kvalitet. 
 

Kvalitativ intervju 

 

Eftersom vår studie syftar till att undersöka förskollärares uppfattningar har vi 

genomfört en kvalitativ studie. Kvalitativa intervjuer som är öppna och delvis 

strukturerade kan ge en bred bild av vårt intresseområde. Likt det som Eriksson-

Zetterquist och Ahrne (2015) beskriver har vi genom att ställa följdfrågor utifrån 

de svar vi fått av informanten även fått svar på andra frågor. Genom att göra på 

det sättet har vi också fått syn på fler aspekter inom vårt valda intresseområde. 

Inför intervjuerna utformade vi en intervjuguide (Bilaga 1) med huvudfrågor 

varav vissa har följdfrågor som ställdes vid behov. Intervjuguiden innehåller 

också inledande, konkreta frågor, vars svar inte är av något värde för studien 

utan var tänkta att fungera som ett sätt för oss att bekanta oss med informanten 

och att få informanten att slappna av. 

 

Som komplement till intervjuerna har vi valt att föra anteckningar. Att anteckna 

under intervjun är något som Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) rekom-

menderar eftersom anteckningarna kan komplettera den inspelade intervjun 

med sådant material som annars inte skulle ha synliggjorts, så som gester, 

ansiktsuttryck och grimaser. En annan fördel är att vi hade större möjlighet att 

lyckas fånga det som författarna beskriver som det extra oväntade materialet, 

det vill säga om informanten, trots att intervjun var avslutad, delgett intressant 

information som kunde bidra till arbetet. Ytterligare utgör anteckningarna en 

försäkran om att inte stå helt utan material om inspelningstekniken inte skulle 

fungera.  

 

Pilotstudie 
 

Inför arbetet med denna studie genomförde vi en pilotstudie. Detta både för att 

prova den metod vi tänkt oss och för att se om våra tänkta intervjufrågor gav 

oss svar som var relevanta för vårt syfte. Vi provade att delta båda två vid 

intervjun, en av oss ledde intervjun och den andra förde anteckningar. Pilot-

studien visade att detta tillvägagångssätt fungerade bra. Den som ledde 

intervjun kunde ge informanten sin hela uppmärksamhet och den som anteck-

nade kunde fokusera mer på minspel och kroppsspråk. Det var även en tillgång 

att samtala med varandra efter intervjun eftersom vi fokuserat på samt uppfattat 

olika saker. Vi använde oss av en preliminär intervjuguide och insåg att vissa 

frågor inte var lika tydligt ställda som vi trott, vilket vi i efterhand kunde justera. 
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De råd vi fick av informanten bidrog till hur vi utformade den slutgiltiga 

intervjuguiden. Det vill säga att vi inkludera mer konkreta följdfrågor som stöd 

om någon informant hade svårare att svara på de mer övergripande huvud-

frågorna. 

 

Urval 

 

Vi har riktat in oss på kommunala förskolor som inte har en rent uttalad peda-

gogisk inriktning. Vi tänker att om vi intervjuar förskollärare vid förskolor med 

en specifik inriktning, så som Reggio Emilia eller Montessori, kan svaren vara 

färgade av deras pedagogiska inriktning och därför vara mindre personliga. 

Ahrne och Svensson (2015) beskriver att ett urval av miljöer som är så lika 

varandra som möjligt kan bidra till att vi får en ökad säkerhet i resultatet. Det 

kan också öka våra möjligheter att få en större inblick i det vi vill studera. Vi har 

valt att enbart intervjua utbildade förskollärare på grund av att de garanterat 

har en likvärdig högskoleutbildning och att de då ska vara insatta i förskolans 

uppdrag. Informanternas kön, ålder eller yrkeserfarenhet har inte haft någon 

betydelse i urvalet, inte heller åldern på barnen de arbetar med. Vi har valt ut 

förskolor med hjälp av kommunens hemsida där alla kommunala förskolor 

finns listade. Valet av vilka förskolor vi tittade närmare på var slumpmässigt. Vi 

valde bort förskolor någon av oss hade någon anknytning till. Genom att läsa 

den information som fanns om förskolorna på kommunens hemsida kunde vi 

avgöra om de arbetade med någon specifik pedagogisk inriktning. Eftersom 

vissa förskolechefer ansvarar för flera förskolor tittade vi även närmare på 

dessa. När listan bestod av elva förskolechefer och 20 möjliga förskolor avslut-

ade vi sökandet. 

 

Vi planerade att intervjua mellan sex och åtta förskollärare som arbetar på olika 

förskolor inom samma kommun. Eriksson-Zetterquist och Arhne (2015) be-

skriver att information samlat från sex till åtta personer ger en viss säkerhet att 

materialet är relativt oberoende av de enskilda informanternas personliga 

åsikter. Efter den inledande kontakten med olika förskolechefer fick vi tider för 

intervjuer eller kontaktuppgifter till nio förskollärare. Vi valde att kontakta alla 

informanter med tanken att det skulle innebära en viss säkerhet att eventuella 

bortfall inte påverkar studiens resultat avsevärt. Dock blev bortfallet större än 

förväntat, då en tackade nej redan från början och ytterligare tre föll bort under 

de två veckor vi avsatt för datainsamling. Det hade varit önskvärt med fler infor-

manter men vi anser att de fem intervjuer som vi har genomfört ändå har givit 

oss ett gott underlag för analys och resultat. 

 

Genomförande 

 

Efter att vi sökt på kommunens hemsida och valt förskolechefer att kontakta 

skickade vi ett missiv (Bilaga 2) till dem via e-post där vi beskrev att vi till ett 
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examensarbete önskade komma i kontakt med förskollärare att intervjua. 

Veckan därpå ringde vi till dessa förskolechefer som avtalat, tills vi var uppe i 

det antal potentiella informanter vi strävade efter. Vi utgick från den lista vi 

sammanställt och om någon förskolechef inte svarade ringde vi vidare till nästa. 

De förskolechefer vi inte nått fram till eller som vi inte behövde ringa till 

skickade vi ytterligare e-post till, där vi tackade och förklarade att vi redan hittat 

tillräckligt många förskollärare till studien. Vissa förskolechefer gav oss tider 

direkt och andra gav oss kontaktuppgifter till förskollärare. Vi kontaktade dessa 

förskollärare via telefon för att boka tid och samtidigt förklarade vi att syftet 

med intervjun var att samla empiri till ett examensarbete. När vi fått den bokade 

tiden bekräftad av förskolechef eller förskollärare skickade vi ut ett missiv 

(Bilaga 3) till förskollärarna där vi talade om att vi såg fram emot intervjun, 

beskrev studiens syfte, ungefärlig tidsåtgång samt informerade om de etiska 

principerna. För att vara säker på att alla hade tillgång till denna information 

och våra kontaktuppgifter skrev vi också ut fysiska exemplar av missivet och 

lämnade över det vid själva intervjutillfället ifall de hade missat att läsa det vi 

skickat via e-post. 

 

Val av plats för genomförandet av intervjun överlät vi till informanterna att 

bestämma, med villkoret att platsen skulle vara så ostörd som möjligt under hela 

den tid vi i förväg kommit överens om att intervjun skulle pågå. Med 

pilotstudien i åtanke valde vi att genomföra alla intervjuer till studien gemen-

samt. Som tidigare nämnts ledde en av oss intervjun och den andra förde anteck-

ningar. Ljudinspelningarna genomfördes med hjälp av våra mobiltelefoner och 

intervjuerna varade mellan 14 och 47 minuter. 

 

Transkription och analys 

 

Efter avslutade intervjuer har vi transkriberat samt analyserat vårt insamlade 

material tillsammans. Vår tanke var att vi skulle få en större dimension på 

empirin genom att ta tillvara bådas tankar genom hela processen. Efter att vi har 

transkriberat har vi lyssnat igenom ljudfilerna ytterligare en gång för att kunna 

korrigera det vi skrivit fel i transkriptionen.  

 

Intervjuguidens inledande del innehåller korta, konkreta frågor som inte är 

menade att bidra till studiens material, dessa har vi därför inte transkriberat. 

När vi transkriberade valde vi att inte ta med exempelvis långdragna exempel 

eller när informanterna kom in på något helt annat. Dock markerade vi detta i 

transkriptionen genom att inom parentes kort beskriva vad vi uteslutit för att 

lätt kunna gå tillbaka och lyssna igen ifall det berörde något citat vi valde att 

använda. Vi har också skrivit ut det korrekta ordet när de använt talspråkliga 

förenklingar av ord så som “nått” och “nånting”. Till de citat vi använt i ana-

lysen har vi också putsat informanternas språk i syfte att göra det lättare för 

läsaren att följa. Ljudfilerna och transkriptionerna benämndes till en början med 

koder som senare byttes till fingerade namn. 
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Stukát (2011) påpekar att bearbetningen av det material som samlas in genom 

kvalitativa intervjuer är väldigt tidskrävande och därför hade vi avsatt mycket 

tid till att reducera och sortera empirin i olika grupper och försökt urskilja 

mönster, för att på så vis göra materialet och analysen hanterbar. Vårt till-

vägagångssätt var inte helt bestämt innan vi påbörjade arbetet, men vi visste att 

vi skulle använda färger för att på ett tydligt sätt kunna urskilja olika kategorier. 

Vi utvecklade strategier för att kategorisera och sortera allt eftersom, vi satt även 

tillsammans hela tiden för att kunna prata med varandra och göra ungefär 

likadant genom hela processen.  

 

Precis som Rennstam och Wästerfors (2015) förordar har vi valt att umgås med 

empirin, lärt känna den och efter det har vi läst den igen med nya ögon, allt för 

att få fram det mest väsentliga i varje intervju. En viktig del i analysarbetet har 

varit att vi känt oss väl inlästa på den litteratur vi har valt inför arbetet och med 

hjälp av de begrepp som återfanns där kunde vi lättare få syn på relevanta spår 

i vår empiri (Rennstam & Wästerfors, 2015). Vi började med att skriva ut alla 

transkriptioner, läste igenom dem flera gånger, samtidigt som vi markerade i 

texten med överstrykningspennor i olika färger utifrån valda kategorier. Dessa 

kategorier baserades på våra frågeställningar i syftet och benämndes: vad lär sig 

barn i fri lek, lekens funktion, närvaro, medvetenhet samt miljö. Vi markerade en 

kategori i taget, jämförde och delade med oss av våra tankar innan vi fortsatte 

till nästa kategori. När det arbetet var färdigt skrev vi ned vad samtliga 

informanter sagt som rörde de olika kategorierna i ett Excel-dokument som vi 

sedan skrev ut. När vi läst igenom och hittat nya kategorier inom de 

ursprungliga klippte vi ut och klistrade upp dem i staplar på långa papper för 

att få en överskådlig blick av materialet. Med hjälp av detta kunde vi urskilja 

mönster i form av liknande uttalanden, uttalanden som skiljde sig från de andra 

och även kopplingar mellan de olika kategorierna och underkategorierna.  

 

Etiska överväganden 

 

För att hålla en god forskningssed har vi inför arbetet med studien tagit ställning 

till hur vi ska tillämpa de fyra etiska principer som Vetenskapsrådet antagit 

(Vetenskapsrådet, 2011; Löfdahl, 2014). Dessa fyra principer har funnits i åtanke 

i alla delar av arbetet med studien, och har tagits hänsyn till i val av metod.  

 

För att uppfylla informationskravet har vi sett till att informera om studiens syfte, 

hur intervjun kommer gå till, hur materialet ska användas och hur det kan 

spridas. Detta så väl vid första kontakten med förskolorna, i det missiv vi 

skickade till informanterna, som vid själva intervjutillfället. I den muntliga och 

skriftliga informationen gjorde vi det tydligt för informanterna att deras 

deltagande är frivilligt, samt att de fick avbryta när som helst under processen, 

för att uppfylla samtyckeskravet. Kontaktinformation gavs ut för att informan-

terna skulle ha möjlighet att ställa frågor om studien eller avbryta sitt deltagande 
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efter intervjutillfället. För att uppfylla konfidentialitetskravet ska vi inte medvetet 

röja informanternas identitet på något sätt. Vi informerade om att vi kommer 

använda oss av fingerade namn i analysarbetet och i den slutgiltiga rapporten. 

Ljudinspelningar, transkriptioner och anteckningar kommer att förvaras på ett 

säkert sätt under arbetet med studien, och förstöras när studien är slutförd och 

godkänd. I enlighet med nyttjandekravet kommer det insamlade materialet en-

bart att användas till denna studie. 

 

Metoddiskussion 

 

Vi inser att de fem intervjuer vi genomförde inte kan representera hela för-

skollärarkåren. Vi är också medvetna om att genom att enbart använda oss av 

intervjuer vid insamlandet av material kanske vi inte får den rätta sanna bilden. 

Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) påtalar att vi inte kan lita fullt ut på att 

det informanterna berättat stämmer överens med hur det egentligen går till i 

praktiken. Också samtliga deltagares dagsform kan påverka materialets kvalitet 

(Stukát, 2011). Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) ger rådet att komplettera 

intervjun med någon annan metod som till exempel observation. Vi inser att 

observationer hade kunnat bidra till en mer nyanserad bild av förskollärarnas 

förhållningsätt, särskilt med tanke på att vissa förskollärare var fåordiga eller 

talade emot sig själv. Som syftet är formulerat ansåg vi dock att det var fullt 

tillräckligt att enbart använda intervjuer som metod.  

 

Några faktorer som stärker studiens reliabilitet är att vi har strävat efter att ge 

likvärdig information till informanterna samt att ha samma villkor för samtliga 

informanter. Eftersom förskolornas förutsättningar har varit väldigt skilda har 

dock det rum vi haft tillgång till påverkat intervjuernas kvalitet. Störande 

moment så som ljud från skrivare, barn och att andra personer har klivit in i 

rummet störde tydligt informanternas berättelser. 

 

Genom att vi kontaktade förskolechefer vi inte hade någon tidigare anknytning 

till försökte vi undvika att påverkas av personliga åsikter eller förförståelse för 

förskollärarna, förskolan eller deras arbetssätt. Trots detta blev vi av en för-

skolechef hänvisade till en förskollärare som en av oss är bekant med. Därför 

fick den av oss som var helt okänd för förskolläraren ställa frågorna och föra 

samtalet i denna intervju. I analysen av det insamlade materialet har vi varit 

noga med att utgå enbart från det informanten berättade under intervjun. Vår 

ambition har hela tiden varit att objektivt bearbeta materialet, även om vi är 

medvetna om att sann objektivitet inte går att uppnå. En viktig del i det är att vi 

har försökt undvika att våra förkunskaper om det vi söker svar på inte fram-

kommer i de frågor vi ställer till informanterna. Även i framställandet av frå-

gorna var det alltså viktigt att vi strävade efter neutralitet och objektivitet 

(Eriksson-Zetterquist och Ahrne, 2015). Det visade sig dock vara svårt att vara 

objektiv när vi tenderade att sympatisera med vissa förskollärares åsikter och vi 

har fått vara självkritiska för att försöka undvika att detta påverkar resultatet. 
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Studiens validitet, det vill säga att studien mäter det den är avsedd att mäta 

(Stukát, 2011), är svårare att avgöra. Vi har strävat efter att ställa frågor som är 

relevanta för studiens syfte och som ger informanten möjlighet att berätta det 

som hen anser är relevant. Genom att vi har varit tydliga med studiens syfte, 

samt att i frågorna och under intervjun sett till att informanten förstår vad vi 

frågar, har vi strävat efter att öka validiteten. Som vi tidigare nämnt är det dock 

svårt att veta om informanterna gett helt sanningsenliga svar, vilket också på-

verkar validiteten (Stukát, 2011). Dessutom kan vår ovana att intervjua påverka 

hur tydliga vi har varit med frågorna samt huruvida vi har ställt tillräckligt 

många följdfrågor eller inte. 

 

Som tidigare nämnt har vi intervjuat fem förskollärare, vilket enligt Eriksson-

Zetterquists och Ahrnes (2015) rekommendationer inte fullt uppfyller det antal 

som kan göra att materialet uppnår en viss generaliserbarhet. Vi är medvetna 

om att studiens kvalitet påverkas av antalet informanter. För att ytterligare höja 

studiens kvalitet skulle en större mängd intervjuer vara önskvärda, men då den 

sista intervjun avbokades med kort varsel och heller inte kunde ombokas var 

det redan för sent för oss att börja leta nya informanter. I efterhand inser vi att 

detta hade kunnat undvikas genom att vi från början bokat fler intervjuer och i 

så fall avbokat de kvarvarande om vi nått vårt mål innan alla genomförts. Till 

följd av beslutet att inte börja leta nya informanter har vi kunnat spendera mer 

tid med analysen av empirin vilket vi tror bidrar till att studiens kvalitet höjs.  
 

De förskollärare vi mött och intervjuat till denna studie har varit både lika och 

olika varandra. De pratade olika mycket om olika saker samt berättade på olika 

sätt. Detta innebär att vissa personers uttalanden har varit lättare att använda 

som citat än andras. Dock har vi försökt att skapa en någorlunda jämn för-

delning. I vissa delar av resultatet har vi dessutom beskrivit områden som vissa 

informanter inte alls berört, vilket har bidragit till att vissa informanter är mer 

representerade än andra. Det ska också nämnas att en av informanterna ofta gav 

fåordiga svar. Något som kan ha påverkat detta var att rummet vi genomförde 

intervjun i låg nära hallen vilket medförde att alla ljud därifrån hördes in till vårt 

rum. Detta har lett till att hennes uttalanden inte finns med i resultatet i samma 

utsträckning som de andras. Vi ansåg ändock att den intervjun var av tillräcklig 

kvalitet för att vara användbar i vår studie. 
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 Resultat  
Här presenterar vi det resultat som framkommit genom vår analys av intervju-

erna. Syftet med vår uppsats är att synliggöra förskollärares uppfattningar om 

det lärande som sker i barns fria lek. Genom vår analys av samtliga intervjuer 

och med stöd av citat från förskollärarnas utsagor har vi försökt illustrera deras 

uppfattningar. Förskollärarnas namn är fingerade. 
 

När vi har analyserat materialet har det blivit tydligt att det finns ett över-

gripande mönster där förskollärarna, utifrån sina svar, kan placeras i två 

kategorier. Vi har Astrid och Lisa som genom nästan hela analysen har snarlika 

resonemang och de kan beskrivas vara reflektiva över den fria lekens innehåll 

och betydelsen av deras egen närvaro. Sedan har vi Britta, Anna och Kerstin som 

även de har tankegångar som flätas ihop med varandra. De visar också på en 

del likheter när de beskriver sin egen betydelse i barns fria lek samt synlig-

görandet av lärandet som de ser sker i den fria leken. Utöver dessa övergripande 

skillnader mellan kategorierna, kan vi också se att vissa uppfattningar om den 

fria leken delas av samtliga förskollärare samt att det finns mönster där enskilda 

förskollärares uppfattningar helt bryter från de övriga.  

 

Det ska nämnas att Britta reflekterade mer kring lärandet i den fria leken än 

Anna och Kerstin, men eftersom hon inte utvecklade dessa tankar samt ibland 

talade emot sig själv var det ofta svårt att avgöra vad som var hennes egentliga 

åsikt. Anna var fåordig i sin intervju vilket innebär att det finns färre citat från 

henne än de andra förskollärarna.  

 

Resultatet presenterar vi under följande rubriker: Vad barn lär sig, här pre-

senterar vi förskollärarnas olika uppfattningar om vilket lärande som sker och 

genom detta visar vi vad de fokuserar på. Förskollärarnas olika uppfattningar 

och fokus beskrivs vidare i lekens funktion och värde genom att vi lyfter fram hur 

de har beskrivit vad den fria leken är bra för. Under rubriken om att närvara och 

delta visar vi förskollärarnas olika uppfattningar om hur och varför de ska vara 

närvarande när barn leker. Vidare under rubriken miljö som verktyg för att utmana 

och styra lyfter vi fram förskollärarnas tankar kring hur de kan använda miljön 

för att påverka och stimulera barns lekar. Till sist belyser vi förskollärarnas 

tankar kring utbildning och att kommunicera med varandra i arbetslaget under 

rubriken kollegial reflektion och utbildning. 

 

Vad barn lär sig 

 

I vår studie finner vi att förskollärarna som deltagit har olika fokus när de 

berättar om vilket lärande som sker i barns fria lekar. Samtliga talar om att barn 

lär sig social kompetens och språk men vad gäller övrigt lärande finner vi att 

förskollärarna fokuserar på olika saker. Ett fokus är ämneskunskaper så som 
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matematik, naturkunskap och teknik och ett annat fokus är kompetenser så som 

fantasi och kreativitet. 

 

Social kompetens 

Oavsett hur förskollärarna i studien resonerar kring vad barn lär sig i fri lek är 

social kompetens det som samtliga lägger störst vikt vid. Kompetenser så som 

samspel, turtagning och konflikthantering är vad de anser är det viktigaste barn 

lär sig i fri lek: 

 
Jag tycker framför allt samspelet. Det barn tränas lite i nu är samspel med andra, 

tillsammans, att turas om, att samarbeta (...) i leken är det ju så tydligt och man ser 

om det fungerar eller inte. (Lisa) 

 

De fostras ju av varandra, det här med att ge och ta, visa respekt mot varandra, alla 

ska få vara med, allas lika värde. (Britta) 

 

På detta vis nämns olika sociala kompetenser i samtliga förskollärares utsagor. 

Det nämns inte bara mest utan det är också en av de första sakerna förskol-

lärarna nämner att de ser att barn lär sig i den fria leken, vilket ännu mer tyder 

på hur viktigt det anses vara. Som citaten ovan synliggör ses den fria leken som 

ett verktyg i att både träna och att synliggöra hur väl barn samspelar med 

varandra. Med andra ord ses fri lek som ett verktyg för barns sociala fostran. 

Överlag framställs detta fostransuppdrag som viktigt bland förskollärarna. 

Vissa motiverar detta ytterligare: 
 

Vi uppfostrar ju individualister som ska tänka på ‘jag vill, jag vill’ och det fungerar 

ju inte för vi är så många barn, vi är 20 stycken, vi måste kunna samsas. På skolan 

måste man kunna samsas, jag måste kunna ta ett annat perspektiv, och det är 

jättejobbigt för många. (Lisa) 

 

(...) vi ska uppfostra självständiga individer, det är ju som sagt också mycket värde-

grund i den fria leken och speciellt om man lyckas vara lite närvarande och ha ett öra 

och ett öga med så kan man liksom driva dem vidare i det här med konflikthantering 

och hur man är med varandra. (Kerstin) 

 

Här tydliggörs att den ovannämnda fostran som tränas i den fria leken är viktig 

för att barn ska klara sig när de slutar förskolan och går vidare till skolan. Dessa 

två exempel visar att det finns olika motiveringar till detta, men gemensamt är 

att fri lek anses träna kompetenser som är nödvändiga för att kunna vara en del 

av en grupp. Som Lisa uttrycker det handlar det mycket om att barn idag får 

träna för lite på att samspela med andra, förmodligen menar hon i hemmet och 

i övriga samhället. Hon tycks anse att det är förskolans uppdrag att kompensera 

för att barn ska lära sig att fungera i grupp och att lära sig bli goda samhälls-

medborgare. Förskollärarna uttrycker även vikten av att de som förskollärare är 

en del i det här lärandet. 
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Språk 

Under våra intervjuer framkom det tydligt att det lärande förskollärarna 

uppfattar i barns fria lek ser olika ut, både mellan olika förskollärare och sanno-

likt också mellan deras olika förskolor. Men något som de alla är överens om är 

att barn tränar sitt språk genom den fria leken: 

 
De lär sig ju av varandra, de lär sig språk framförallt, de får ta del av varandras språk 

och lära sig nya ord som kommer i nya olika sammanhang varje gång. (Britta) 

 

Vi ser att Britta är medveten om vikten av att barn får möjligheten att pröva ord 

i olika sammanhang. Flera av förskollärarna nämner på olika sätt att samtal och 

kommunikation barn emellan bidrar till barns språkutveckling. Det visar en 

medvetenhet om att barn bildar sig en uppfattning om ord och ords betydelse 

genom att prova ord tillsammans med andra och i en neutral situation, i detta 

fall i lekar. Genom att barn provar sig fram med ord kan de tillgodose sig en 

kunskap om att ord kan ha olika betydelse beroende på hur och var det används. 

En förskollärare beskriver en annan aspekt på språkets utveckling genom fri lek: 
 

Sen kan man ju tycka att det är helt fantastiskt också att det här barnet som jag har 

jättesvårt att förstå, som kanske har lite uttalssvårigheter så kanske de andra tolkar 

jättebra och det är ganska bra för mig att sitta och lyssna ibland också, man ser att 

det är ju inte där det hänger utan de kan samspela även om de inte kan uttala allting. 

(Lisa) 

 

Vi märker att Lisa har reflekterat mycket kring barns språksvårigheter och att 

den fria leken kan användas för att synliggöra barns förmåga att kommunicera. 

Lisas beskrivning om hur hon sitter en bit bort från leken och lyssnar till barnens 

konversationer visar på att Lisa känner tillit till barnen, deras egna kunskaper 

och förmågor att kommunicera med varandra. Vi gör tolkningen att Lisa väljer 

att lära sig av barnen, att hon blir en medresenär i deras lärande. 
 

Ämneskunskaper 

Ämneskunskaper som matematik och naturkunskap och teknik nämndes bara 

av några få förskollärare under våra intervjuer. Det är framför allt Lisa och 

Astrid som har en tydlig åsikt om att dessa ämnen kan synliggöras genom barns 

fria lek, samt att barn lär sig dessa ämnen genom att leka: 

 
Så vill jag se, med de ögonen, så ser jag otroligt mycket. Jag ser matematik, jag ser 

otroligt mycket naturkunskap i konstruktion och tekniken så att det kan jag ju se, att 

de lär sig olika tekniker att bygga man lär sig olika tekniker att leka med olika saker. 

(Lisa) 

 

(...) likväl som jag kan se att det handlar om kroppskontroll eller matematik att de 

kryper under stolen och de hoppar över eller står bredvid varandra. (Astrid) 
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I exemplen ovan visar Lisa och Astrid på en medvetenhet och kunskap om att 

de kan synliggöra exempelvis matematiskt och naturvetenskapligt lärande 

genom att observera barns fria lek. Vad som synliggörs i barns vardagliga 

aktiviteter framställs som ett aktivt val där förskolläraren väljer fokus. Det som 

samtidigt framträder är att det ligger helt i händerna på personalen inom för-

skolan om, och i så fall vilket, lärande som synliggörs. 

 

Fantasi och kreativitet 

I studien ser vi att vissa förskollärare inte alls nämner något om att barn lär sig 

ämneskunskaper så som matematik och naturvetenskap i den fria leken, eller att 

de framställs som mindre viktiga. En förskollärare uttrycker medvetenhet om 

att barn lär sig olika saker när de leker men att ämneskunskaper som sådana 

inte är lika viktigt att uppmärksamma: 

 
Det viktigaste är ju att vara en bra människa. Jag tycker inte det är så viktigt att man 

tänker att nu är det språk och nu är det naturvetenskap. Värdegrunden och hur jag 

är som människa är viktigast att de får med sig. (Britta) 

 

Vi kan se att Britta visar på en helt annan inställning till det lärande som sker i 

barns lekar än vad Lisa och Astrid gör. Dock var Britta motsägelsefull när hon 

senare beskrev att hon kunde se det matematiska lärandet när hon till exempel 

observerade barn när de ritar. Detta gör det svårt att tolka vad hon egentligen 

tänker om att synliggöra matematiken. Britta nämner aldrig naturvetenskap och 

teknik och inte heller förskollärarna Anna och Kerstin nämner dessa ämnen eller 

matematik, som något barn lär sig i fri lek. Däremot nämner dessa tre något som 

de andra inte gör, nämligen fantasi och kreativitet:  

 
Man lär sig som sagt av varandra. Om någon har mer fantasi kan man lära sig fantasi. 

(Kerstin) 

 

Jag tycker att den [fria leken] är väldigt viktig för deras egen kreativitet och fantasi, 

för det behöver man hela livet. (Anna) 

 

Dessa två uttalanden visar att den fria leken ses som en aktivitet där barn lär 

samt upptäcker fantasi och kreativitet. Kerstin nämner lärande i form av att barn 

lär sig fantasi av varandra. Anna är inne på att den kreativitet och fantasi barn 

får med sig genom lek i förskolan är något de kommer att ha nytta av när de blir 

äldre.  

 

Som vi synliggjort har förskollärarna i studien haft olika fokus när de pratat om 

barns lärande i fri lek. Samtliga fokuserar mycket på social kompetens och 

nämner språk, men utöver det finns det två skilda fokus. Astrid och Lisa som 

beskriver synliggörandet av ämneskunskaper så som matematik och natur-

vetenskap samt Britta, Anna och Kerstin som nämner fantasi och kreativitet. 

Ingen utom Britta tycks fokusera på båda dessa aspekter på lärande. 
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Lekens funktion och värde 

 

Som tidigare visats har förskollärarna i studien olika åsikter om vilket slags 

lärande som kan synliggöras i den fria leken, samtidigt har samtliga fokuserat 

mest på att barn ska träna sociala kompetenser. Den fria leken ses som ett 

verktyg för fostran, men utöver det har andra åsikter om lekens nytta kommit 

fram. Också här skiljer det sig mellan de förskollärare som fokuserar nästan bara 

på barns sociala utveckling och fantasi, samt de som fokuserar på barns sociala 

utveckling och ämneskunskaper. Samtliga beskriver på olika sätt fri lek som en 

lustfylld aktivitet: 

 
(...) att man har möjlighet att vara tillsammans med andra, även i den fria leken men 

också i den lek som vi har bestämt. De kan få känna glädje och trygghet i den fria 

leken. (Anna) 

 

Genom att framställa leken som en källa för glädje och trygghet ger Anna leken 

ett egenvärde. Utifrån det sätt hon uttrycker detta kan det ses som en grundsten 

i leken och som starkt kopplat till utvecklingen av sociala kompetenser som 

tidigare beskrivits. På frågan om varför den fria leken är viktig för barn ger två 

av förskollärarna dessa motiveringar: 
 

Den fria leken är så viktig eftersom livet annars är så uppstyrt. (Lisa) 

 

Det är väl för att det ska få vara lustfyllt (...) att de ska få veta att jag ska få välja själv 

vad jag vill göra. (Britta) 

 

Här märker man att barns inflytande och deras möjlighet att själv välja aktivitet, 

ses som en viktig del av den fria leken. Det framställs som en kontrast till andra 

styrda aktiviteter där vuxna bestämmer.  

 

Skillnaden mellan förskollärarnas inställning till vad lek kan vara blir tydlig när 

de vidare reflekterar kring vilka funktioner den fria leken kan ha. Två 

förskollärare gav fler och tydligare beskrivningar om att det finns olika typer av 

lekar. Astrid beskrev det så här: 

 
Men sedan kan det ju finnas barn som inte leker på det sättet som gemene man, som 

man som vuxen är van att man ska leka. Men det gäller att hitta att det finns olika 

sorters lekar (...) Även i tokerier för oss vuxna kan man ju se att de håller på med 

någon form av lärande. (Astrid) 

 

Detta stärker bilden av att Astrid har en stark uppfattning om att den fria leken 

har stor betydelse för barns lärande. Hon uttrycker att det finns ett lärande i all 

slags lek och att lekar kan se ut på många olika sätt vilket tyder på att hon 

uppfattar att dessa lekar kan ha olika betydelse för barn. Något som framkom 

vid analysarbetet var vissa förskollärares tankar om att leken kan fungera som 

ett sätt för barn att bearbeta sitt liv och sin vardag. Det är framförallt Astrid och 
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Lisa som pratar om detta, de har genom hela analysarbetet följts åt i deras 

uttalanden och medvetenhet om barns lärande. Om att bearbeta beskriver de:  

 
De bearbetar sina liv, sin vardag, det de är med om. Sina erfarenheter på gott och ont 

som kommer ut, och sedan är det lustfyllt att leka. (Astrid) 

 

En del barn leker bara vissa hemlekar och det är ju bara bearbeta allting, så är det ju, 

de leker det som de har sett och varit med om och det är ju kul. Så kan det också bara 

vara att det är terapi, tänker jag säga, för barnen ibland, att det bara får flöda. (Lisa) 

 

När de båda säger att det ”bara får flöda” och ”som kommer ut” kan det tolkas 

som att förskollärarna anser att barn under sin lek inte alltid är medvetna om 

vad de säger. Den fria leken blir ett utlopp för, och ett sätt att bearbeta, allt vad 

barn har varit med om. Astrids och Lisas attityder gentemot barns lek tycks vara 

kopplat till att de ser att leken kan se ut på många olika sätt. Att denna typ av 

lek ges ett sådant värde tyder på en medvetenhet om att barn kommer från olika 

hemförhållande och har olika förutsättningar för lek utanför förskolan, vilket i 

så fall gör det till ett viktigt uppdrag för förskolan att förse barn med denna 

möjlighet. 

 

Om att närvara och delta 

 

Förskollärarna beskriver på olika sätt att det är viktigt att de är närvarande för 

att kunna observera och ge stöd till barns lekar. Också här har vi kunnat se att 

förskollärarna i de två kategorierna vi tidigare kunnat urskilja även har olika 

inställningar till hur detta kan ske och vilken roll de själva anser sig ha. Britta, 

Anna och Kerstin beskriver sin roll som observerande medan Lisa och Astrid 

beskriver sig själva som delaktiga i barns lekar. Kerstin och Anna beskriver sin 

närvaro till exempel så här: 

 
Jag tycker att man gärna ska ha lite koll på den fria leken, fast på avstånd. Då kan 

man också kliva in om de behöver pushas i en ny ritning så att de ska komma vidare. 

(Kerstin) 

 

Ja men den är ju viktig, att vi stöttar och vaktar den så att den inte avbryts, hjälper 

till att barn som inte kommer in så lätt i leken, att man kan hjälpa till. (Anna) 

 

Kerstin och Anna är inte ensamma om att nämna att de behöver vara 

närvarande, fast på avstånd. Detta avstånd tyder på att de känner att de behöver 

ha barns lekar under uppsikt snarare än att vara delaktiga i barns lekar och i 

barns samspel med varandra. Det kan också ses som att Anna och även Kerstin 

är måna om att låta barnen som deltar i leken först få göra sitt bästa för att reda 

ut olika situationer som kan uppstå men att de finns där i närheten som en 

hjälpande hand. Ytterligare exempel på denna typ av närvarande visar Britta 

och Kerstin genom dessa uttalanden: 
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I den fria leken vill de oftast vara sig för sig själv. Men man måste ju ha ett öga på 

dem, man kan inte släppa dem helt, för vad gör de egentligen? Vissa dumma saker 

kan komma, så är det ju. (Britta) 

 

[Den] fria leken är jätteviktig, men jag tror att många övertolkar begreppet så man 

släpper dem hejvilt. Då har man dels ingen aning om vad de lär sig, man har ingen 

aning om vad de pysslar med egentligen, man bara möjligtvis tittar till dem ibland, 

så vet man ju inte (...) Barn kan ju också vara lite elaka med varandra. (Kerstin) 

 

Britta och Kerstin tycks se sig själva som observatörer, de vill hålla koll på vad 

som händer i barns lekar och kunna kliva in om det är nödvändigt. Även Anna 

beskriver sin roll på liknande sätt. Förskollärarnas beskrivning av att de måste 

övervaka leken visar samtidigt på en medvetenhet om att de har ansvaret för 

lekarnas innehåll, även om de själva står utanför leken. Dessa förskollärare 

beskriver också att även om de tycker att det är roligt att delta i barns lekar gör 

de inte det så ofta av olika anledningar. Lisa och Astrid beskriver å andra sidan 

sin närvaro på ett annorlunda sätt: 

 
Nu har våra barn blivit lite äldre och då blir det mycket rollek. Då försöker jag prata 

dåtid som man gör när man leker, som barn gör när de leker, och nästa dag kanske 

jag märker att de själva för den här dialogen. (Astrid) 

 

Jag tror att ju mer man vågar delta ju oftare blir man inbjuden och jag tror man får 

en varmare och närmare kontakt med barnen (...) det gäller att bygga upp en relation 

till barnen också så att man kan se både och inte bara nej nej nej! Utan jag kan vara ja 

ja ja. (Lisa) 

 

Även Astrid och Lisa beskriver i intervjuerna att de måste vara närvarande för 

att kunna höra vad som händer i barns lekar men de beskriver också utförligt 

hur deras deltagande kan se ut och vilken nytta det kan ha. Detta tyder på att 

de ofta väljer att delta i lek istället för att enbart observera på avstånd. Astrids 

beskrivning av sitt deltagande kan också tolkas som att hon i leken vill ge barn 

det stöd de behöver för att bli mer självständiga och att de då tillslut ska kunna 

leka utan en vuxen. Lisas uttalande visar att hennes uppfattning är att lek är ett 

sätt att bygga relationer mellan sig själv och barnen. Det ger intrycket av att 

dessa relationer är viktiga för henne och att hon ser sin värld och barnens världar 

som sammanflätade. 

 

Miljö som verktyg för att utmana och styra 

 

I denna kategori bryts det mönster som annars varit tydligt under vårt 

analysarbete. Förskollärarna i de olika kategorierna vi nämner i början följs inte 

åt på samma vis i deras resonemang om miljön. Till exempel upptäcker vi att 

Astrid, som annars har tydliga resonemang kring våra frågor, berättar fåordigt 

om miljön på den avdelning hon är verksam i. En möjlig anledning till att 

mönstret bryts tror vi kan vara att Astrid arbetar på en avdelning för små barn 
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medan de andra arbetar på åldersblandade avdelningar eller syskon-

avdelningar. Samtliga förskollärare har på något vis nämnt miljön, men på olika 

sätt och i olika omfattning. Gemensamt är att de tycks fokusera mer på det 

arbetet vid vissa tillfällen: 

 
Vi fotograferar lek och miljöer på förskolan [inför föräldramöten], vad barnen gör 

och vilket material vi har (...) så blir det ju tydligt för oss och för föräldrar vad som 

finns att göra och varför miljöerna ser ut som de gör. (Astrid) 

 

Miljön på förskolorna är något som synliggörs genom förskollärarnas 

observationer av barn och vad barn gör i den fria leken. Det framkommer i våra 

intervjuer att när det börjar bli dags för utvecklingssamtal eller föräldramöten 

ökar observationerna i form av filminspelning och fotografering på vissa 

förskolor, detta för att ha möjlighet att visa för föräldrar och vårdnadshavare 

vilket lärande som sker för just deras barn. När det synliggörs vad barnen 

sysselsätter sig med på dagarna i förskolan är det samtidigt också då förskol-

lärarna ser på miljön ordentligt. Även i samband med förändringar i barn-

grupperna tas miljön upp till diskussion i arbetsgrupperna:  

 
Miljön ändras hela tiden. Så fort det börjar nya barn till exempel så blir det andra 

förutsättningar och då måste man göra om. (Kerstin) 

 

Vi får uppfattningen att det är av godo att dessa tillfällen kommer, när 

förskollärarna får möjlighet att rensa bort material och ta fram nytt. De kan då 

även passa på att tillgodose och anpassa leksaksutbudet för de barn som blir 

kvar på förskolan och därmed också ses som de äldre. Det framkommer också 

tydligt att detta är någonting de är väldigt medvetna om samt att förskollärarna 

visar en hänsyn till att först se vilken gruppsammansättning det blir innan de 

tar fram alla leksaker. De visar även en förståelse för hur miljön kan påverka 

barn i form av lärande och utveckling. Andra sätt att låta miljön vara en del av 

barns utveckling och lärande är att den får vara tillåtande och föränderlig: 

 
Miljön ska ju vara föränderlig och det är ju därför att man ska föra dem vidare i ut-

vecklingen, och så, stödja dem. Ja. Väcka nyfikenhet. (Kerstin) 

 

Sedan har vi en ateljé också som är öppen för det kan man ju behöva till leken om 

man behöver skapa någonting till leken, de kan själva gå in där för den är ganska 

öppen och tillåtande. (Anna)  

 

Förskollärarna visar att de är medvetna om barns rätt till att vara med-

bestämmande om sin vardag och sin sysselsättning på förskolan även om de gör 

det på olika sätt. Kerstin visar med sitt uttalande att det är förskollärarna på 

avdelningen som synliggör vad som behöver förändras för att föra barnen 

vidare. Anna i sin tur ger barn möjlighet att fritt påverka sin miljö i och med den 

öppna attityden till att använda ateljén. Samtidigt som barns rätt till 

medbestämmande tydliggörs i berättelserna synliggörs även att förskollärare till 
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viss del riktar miljön på förskolan med syfte att få barn bli intresserade av något 

specifikt eller att få dem att sluta leka vissa lekar: 

 
Vi kanske har serverat materialet till en lek, lekområdena, så blir det ändå att vi har 

“hintat” in dem någonstans dit vi vill. För så fula kan vi ju vara som pedagoger, att 

vi kan välja litegrann vad vi har framme. Så vill vi ha den här sortens lek så styr vi in 

dem på det, då har vi det materialet, eller vill vi kanske få bort den där leken, då 

kanske vi inte har det materialet framme just nu. (Lisa) 

 

Att miljön påverkar lärandet och barns intressen verkar vara något som de har 

i åtanke på den här avdelningen. De använder miljö och material till att styra 

och utveckla leken hos barn. När Lisa nämner att de kan styra bort viss lek som 

inte är önskvärd väcks tankar om hur fri barns lek egentligen är på förskolan. 

Samtidigt kan det ses som något välbehövligt om vissa lekar kanske inte är en 

positiv upplevelse för alla inblandade. 

 

Kollegial reflektion och utbildning 

 

Under analysarbetet har vi upptäckt en tydlig koppling mellan förskollärarnas 

medvetenhet och kollegial reflektion. De förskollärare som vi kunnat särskilja 

är Astrid och Lisa i en kategori medan Anna, Kerstin och Britta är i den andra 

kategorin, de har under nästan hela analysen följts åt. Förskollärarna Astrid och 

Lisa är de som i störst utsträckning har pratat om att diskutera och reflektera 

inom arbetslaget: 

 
Att man hela tiden pratar om det, att det får vara levande det här med barns lek. (...) 

Det står ju även i läroplanen så vi kan inte glömma bort det heller, och har man då 

styrdokumenten väldigt levande så tror jag att det blir en levande del i verk-

samheten. (Lisa) 

 

Det är viktigt att vi övar på att sätta ord på vad vi gör (...) därför att jag har alltid 

något syfte med varför jag gör det. Så att det blir självklart för mig själv, det kanske 

är självklart för mina kollegor, men inte alltid. (Astrid) 

 

Dessa förskollärare visar en uppfattning om att kollegiala samtal kan ha olika 

fördelar. Det kan både bidra till att konkretisera styrdokumenten i verk-

samheten, men också att synliggöra för sig själv och andra syftet med både 

enskilda handlingar och arbetssätt. Av deras resonemang att döma har de båda 

fått chansen att reflektera med kollegor och därmed har de lättare för att sätta 

ord på deras tankar även för oss. Förskollärarna Anna, Kerstin och Britta talade 

inte om kollegial reflektion, utan nämnde endast vardagliga samtal inom 

arbetslaget för att synliggöra lärandet i lekar eller diskussioner inför föräldra-

möten och utvecklingssamtal. Detta tyder på att dessa förskollärare inte lägger 

samma värde vid kollegiala reflektioner. Ett undantag är Britta, som påtalar 

vikten av att prata med varandra och att tolka läroplanen, men som samtidigt 

uttryckte att de inte reflekterar kring lärandet i leken särskilt mycket i 

arbetslaget. Detta ger intrycket av att hennes egen åsikt var att kollegial 
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reflektion är viktig, men att de andra i arbetslaget inte delade den åsikten. Astrid 

och Lisa beskrev vidare att kollegial reflektion kan vara utvecklande för både 

dem själva och arbetslaget: 
 

Sådana frågor [att sätta ord på vad man gör och varför] kan vi även ha på arbets-

platsträffar. Hur kan vi göra..? Då kan man sitta i tvärgrupper och diskutera. Det kan 

ju dyka upp olika saker, ibland tycker man lika och ibland tycker man olika. Det är 

utvecklande. (Astrid) 

 

Personligheten kan ju både begränsa eller så kan det främja. Det är ju då som 

olikheterna kommer in och då är det bra att vi kompletterar varandra (...) Har man 

samma syn, att man pratar om lek eller lärande eller vad det nu är… Om man pratar 

om barn på samma sätt så är det ju lättare för då syns kanske inte dina och mina 

olikheter lika mycket för tanken är lika. (Lisa) 

 

Istället för att låta olikheter påverka dem negativt, har förskollärarna kommit på 

ett sätt att ta tillvara på varandras kunskaper. Vi tänker att de har valt att ha en 

viss atmosfär i sina arbetslag och att de anser att det bidrar till deras egen 

utveckling. Som Lisa uttrycker har reflektioner i arbetslaget bidragit till deras 

samsyn och hon anser att det är huvudsaken för att de ska kunna samarbeta på 

ett bra sätt.  

 

Alla förskollärare utom en påtalar vikten av utbildning för att kunna ha en 

möjlighet att få medvetenhet och kunskap om barns lärande. När förskollärarna 

pratar om utbildning nämner de kurser, att läsa aktuell forskning och att läsa 

böcker. Här är det Lisa och Britta som talar om detta: 

 
Men som sagt, den kunskap vi får, får vi ju genom utbildning naturligtvis, och att 

man ser barn som kompetenta varelser är liksom A och O. (Lisa) 

 

Den här medvetenheten hos en själv kom först när jag gick utbildningen faktiskt, att 

man fick läsa böcker, fick se exempel. (Britta) 

 

Förskollärarna pratar om medvetenhet och barnsyn som viktiga faktorer i 

arbetet med barn. Lisa menar att det är en kombination av utbildning och 

barnsyn man behöver ha i arbetet som förskollärare. Liknande kan vi tolka att 

Britta också menar när hon påtalar att det bildades en medvetenhet hos henne 

under utbildningen som inte fanns där innan. Det vi kan se i deras uttalanden 

är att synen på barn som kompetenta och lärande människor är något de anser 

att man lär sig under utbildningen. Att de flesta nämner utbildning när vi 

frågade vilka kunskaper man behöver för att kunna se lärandet tyder på att 

dessa personer anser att utbildning och fortbildning har spelat stor roll för dem 

själva. 
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Resultatsammanfattning 

 

I resultatet kan vi se att samtliga förskollärare ser det sociala lärandet som det 

viktigaste i den fria leken och de motiverar det på olika sätt. Förskollärarna har 

också genomgående nämnt språk något barn lär sig genom att samspela och 

kommunicera med varandra i den fria leken. Utöver det kan förskollärarna 

delas upp i två olika kategorier. Ett där deras fokus ligger på lärande av ämnes-

kunskaper så som matematik, naturkunskap och teknik. Ett andra där deras 

fokus ligger på lärande av kompetenser så som fantasi och kreativitet. Ett 

genomgående fokus på socialt lärande kan innebära att leken ses som ett 

verktyg för fostran. Förskollärarna har också beskrivit andra värden och funk-

tioner hos fri lek, där barns glädje, trygghet och egna val ses som grund-

läggande. Vissa har också pratat om att barn bearbetar sina liv i lek och beskriver 

det som ett slags lärande.  

 

Genom att vara närvarande, endera som observatörer eller deltagare i barns lek, 

anser de sig kunna stötta barns lekar på olika sätt. Miljön är något som används 

i olika utsträckning av förskollärarna i studien för att styra samt utmana barn i 

deras lek och lärande. Genom att observera fri lek anser förskollärarna att de får 

verktyg för att förändra miljön så att den passar barngruppen. Förskollärarna 

beskriver utbildning som viktigt för att kunna synliggöra barns lärande. Här 

pratar två förskollärare också om att kollegiala reflektioner bidrar till ut-

vecklingen av både sitt eget och varandras förhållningssätt samt är nödvändig 

för att kunna uppnå en samsyn inom arbetslaget. 
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 Diskussion 
I detta avsnitt diskuterar vi det resultat som framkommit under vårt analys-

arbete och ställer det mot bakgrundens teori. Med utgångspunkt i vår problem-

formulering har vi valt att diskutera de resultat som vi upplevde framkom 

tydligast under vårt analysarbete. Dessa är indelade i följande rubriker: delade 

uppfattningar om lärandet i den fria leken, om att delta i barns lek, medvetenhet om 

miljöns betydelse samt utbildning och förskolans kultur. Efter en sammanfattning av 

diskussionen beskriver vi vilka pedagogiska implikationer studien kan få. Till 

sist tar vi upp vilken vidare forskning vi skulle vara intresserade av att 

genomföra. 
 

Delade uppfattningar om lärandet i den fria leken 

 

Denna studie har på flera sätt bekräftat resultaten i de studier vi skrivit om i 

bakgrunden. I likhet med det Sheridan, Williams, Sandberg och Vuorinen (2011) 

och Williams, Sheridan och Sandbergs (2014) funnit i sina studier ser även vi att 

förskollärarna i vår studie fokusera mest på det sociala lärandet i barns fria lek. 

Som Sheridan, Williams, Sandberg och Vourinen (2011) skriver tycks det sociala 

lärandet vara det som förskollärarna är mest trygga med och därför blir det 

naturligt att det hamnar mest i fokus. Det vi tycker är intressant är att många 

förskollärare i vår studie motiverar att detta är viktiga kompetenser för barn att 

lära sig för att klara sig i skolan och i samhället, vilket gör det relevant för 

förskollärarna att fokusera mer på det. Över huvud taget visar resultatet att 

oavsett vilket lärande förskollärarna fokuserar på handlar det om att barn ska 

ha med sig dessa kompetenser eller kunskaper när de lämnar förskolan. Detta 

går att koppla till Williams, Sheridan och Sandbergs (2014) studie som visar 

liknande resultat. Lisa motiverar denna aspekt ytterligare när hon beskriver att 

man måste kunna samsas och ta en annans perspektiv, vilket styrker vikten av 

att detta tränas i förskolan. Pramling Samuelsson och Johansson (2006) har även 

de påpekat vikten av att lära sig dessa kompetenser. Utöver socialt lärande är 

språkligt lärande det som samtliga förskollärare i studien uppfattar som en del 

i barns fria lekar. Av förskollärarna i studien framställs lek som viktig då lekar 

kräver att barn kommunicerar med varandra för att föra leken vidare, 

exempelvis genom att resonera eller argumentera. Även att de får prova nya ord 

och ord i olika sammanhang gör att deras ordförråd utökas genom lek. Williams, 

Sheridan och Sandberg (2014) har genom sin studie visat på samma sak. 

 

Matematik, naturkunskap och teknik nämns inte av alla förskollärare i studien. 

Det innebär att vissa av förskollärarna fokuserar nästan bara på socialt lärande 

och att vissa fokuserar både på socialt lärandet och på ämneskunskaps-

utveckling. I resultatet delade vi upp förskollärarna i två olika kategorier till stor 

del baserat på detta. Detta mönster har såväl Sheridan, Williams, Sandberg och 

Vuorinen (2011) som Williams, Sheridan och Sandberg (2014) uppmärksammat 

i sina artiklar. Williams, Sheridan och Sandberg beskriver att förskollärare med 
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fokus på enbart socialt lärande har en tendens att undvika skolrelaterade 

ämnen. Detta tycks stämma hos förskollärarna i vår studie. Att dessa 

förskollärare vill ge barn möjlighet att tillgodogöra sig de kompetenser de 

behöver för framtiden, men inte ämneskunskaper som de också skulle ha nytta 

av, upplever vi som paradoxalt. Likt vad Sheridan, Williams, Sandberg och 

Vuorinen (2011) skriver i sin artikel tror vi också att det finns en osäkerhet hos 

förskollärarna när det gäller att synliggöra lärandet av ämneskunskaper. Detta 

blir extra tydligt hos Britta som inte tycks ha en klar ståndpunkt vad gäller att 

synliggöra matematiken i barns aktiviteter. Något som vi tycker är intressant är 

att de förskollärare som inte alls eller i mindre utsträckning nämner ämnes-

kunskaper istället nämner fantasi och kreativitet som något de lär sig i lek. Vi 

tror att anledningen att det nämndes av just dessa förskollärare kan vara 

relaterat till det Sheridan, Williams, Sandberg och Vuorinen beskriver om trygg-

het. Det vill säga att fantasi och kreativitet också är kompetenser dessa förskol-

lärare är mer trygga med och därför fokuserar mer på. 

 

I vårt resultat synliggörs att förskollärarna har olika uppfattningar om vilken 

funktion den fria leken har. Som vi nämner ovan har samtliga förskollärare stort 

fokus på att barn lär sig sociala kompetenser i den fria leken. I resultatet tolkar 

vi att det innebär att förskollärarna ser på den fria leken som ett verktyg för 

fostran. Vi nämner också att leken ses som en arena för språkutveckling. Något 

som Astrid och Lisa nämner men som vi inte skrivit om i bakgrunden är att barn 

bearbeta sina liv och sina erfarenheter i lek. Förskollärarna beskriver det som ett 

slags lärande vilket visar på en bredare syn på lärande och kan kopplas till det 

synsätt som Franzén (2015) kallar det multidimensionella lärandet. Astrid och 

Lisa har på flera sätt beskrivit hur de ser vad barn är intresserade av när de 

pratat om barns lärande i den fria leken, vilket stämmer överens med Franzéns 

beskrivning. Även det Franzén skriver om hur barn lär sig kan förstås som en 

rhizom, som ett rotsystem, går att relatera till detta. 

 

Förskollärarna i vår studie beskriver olika sorters lärande de anser går att 

synliggöra i barns fria lek. Sheridan, Williams, Sandberg och Vuorinen (2011) 

menar att vad förskollärare väljer att fokusera på i läroplanen har betydelse för 

deras förhållningssätt gentemot lärandet. Vi har också redan konstaterat att 

förskollärarna har haft olika fokus när de beskrivit barns lärande och här blir det 

tydligt att det har konsekvenser för vad som synliggörs i leken. Det kan också 

innebära att de olika funktionerna vi nämnt får olika förutsättningar och 

utrymme i olika verksamheter. Även Franzén (2015) nämner att förhållnings-

sättet är viktigt för att förskollärare ska kunna se barns lärande. Förskollärarna 

i vår studie framställer också den fria leken som något som kan verka lustfyllt 

och vara en källa till glädje för barn, detta är ingenting som synliggörs av den 

tidigare forskningen i bakgrunden. Pramling Samuelsson och Johansson (2006) 

skriver dock om leken som en frizon för barn, vilket kan kopplas till Brittas 

tankar om att de i leken ska få veta att de själva kan välja vad de vill göra och 

att de kan påverka. Det är också något som Franzén (2014; 2015) menar när hon 

beskriver att lärandet kan ses som en rhizom, att om förskollärarna iakttar barn 
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och barns val i den fria leken synliggörs vad barn redan vet eller vad de behöver 

mer av. Detta bidrar till att kunna möta barn där de är i sin egen utveckling och 

bidrar då till en mer likvärdig förskola för alla barn. 

 

Om att delta i barns lek 

 

I vår bakgrund beskriver vi hur författarna ser på förskollärares deltagande i 

barns lek på olika sätt, vilket i slutändan påverkar till olika möjligheter för barn 

att tillägna sig kunskap enligt Franzén (2014; 2015). Astrid och Lisa tycks välja 

att närvara i barns lek och baserat på deras uttalanden tolkar vi att de gör detta 

som medresenärer, i likhet med vad Franzén beskriver. Att de väljer att vara 

aktiva med barn i leken är något Emilson (2008) kallar för emotionell närvaro. 

Detta är något författaren förordar eftersom det ger en djupare kontakt mellan 

barn och vuxen vilket gagnar lärandet för barn. Ett exempel är när Lisa beskriver 

att hon är närvarande i lek eftersom hon ser det som viktigt att skapa en relation 

med barnen, hon menar att det är en fördel i arbetet eftersom det då är lättare 

att få till ett samspel och föra en dialog med barn. Detta är precis vad Emilson 

syftar till när hon skriver om lekdimension i lärandemomentet och att om 

lärandet är lustbetonat lär barn känna tillit till sin egen förmåga. Det bildas även 

en likvärdighet och en tillit mellan barn och vuxen.  

 

Britta, Anna och Kerstin beskriver att de observerar leken på håll för att ha 

möjlighet att stötta eller medla om det skulle behövas. Det som blir spännande 

här är att Britta, Anna och Kerstin är den kategori som till största del enbart såg 

det sociala lärandet i leken. Deras handlade i förhållande till barns lek stämmer 

överens med Sheridan, Williams, Sandberg och Vuorinens (2011) resultat i sin 

studie om att när barn tränar samspel och socialt deltagande i lek är det 

ingenting förskollärarna känner att de behöver engagera sig så mycket i 

eftersom barn förväntas lära sig det själva. Kerstins uttalande om att ifall man 

som vuxen inte finns i närheten ser man inte vad barn gör eller lär sig visar dock 

på att hennes närvaro runt barns lek har ett tydligt syfte, och det menar Franzén 

(2014; 2015) bidrar till en hög kvalitet i förskolan.  

 

Medvetenhet om miljöns betydelse 

 

Även miljön på förskolan kan användas av förskollärare för att påverka lärandet 

i barns lek, det blir då en indirekt påverkan. Genom att rikta miljön kan lärandet 

och lekarna påverkas i olika önskvärda riktningar. I vår studie framkommer att 

miljöns påverkan på barns lek och lärande används i olika grad men på samtliga 

förskolor. Mönstret som vi hittat i vårt resultat bryts här i och med att Astrid 

nästan inte nämner miljöns påverkan överhuvudtaget. Vi kopplade det till att 

Astrid, i motsats till de andra, arbetar på en avdelning med små barn. Det blir 

dock lite motsägelsefullt med tanke på Astrids annars så medvetna syn på barns 

lärande samt när vi vet att Franzén (2014) påtalar miljöns betydelse specifikt när 

det kommer till lärandet hos barn som ej ännu har utvecklat något språk. Annars 
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är miljön något som de andra nämner som en viktig del i att hjälpa barn framåt 

i sin utveckling, att miljön ska vara utmanande och väcka barns nyfikenhet.  

 

Något som framkom hos samtliga förskollärare är att miljön och miljöns 

funktion är något som de synliggör i högre grad i samband med dokumentation-

en av barn inför utvecklingssamtal samt föräldramöten. Det resultatet fram-

kommer även i studien som Franzén har genomfört. Det synliggörs även i vårt 

resultat att förskollärarna i enlighet med vad Franzén skriver, är väldigt med-

vetna om barngruppens sammansättning när de planerar miljön i förskolan. I 

samband med att det skolas in nya barn och barngruppen förändras säger 

Kerstin att det blir nya förutsättningar och att miljön måste ses över. Det fram-

kommer även i resultatet att förskollärarna vid dessa tillfällen passar på att ta 

bort och sätta fram nya leksaker. Det här är något Lisa pratar om när hon menar 

att de kan “hinta” in barn mot de lekar de vill ska figurera på förskolan. Det här 

arbetssättet är något Emilson (2008) visar misstro till eftersom hon anser att det 

är att underskatta själva värdet med lek och leksituationen i sig. Men samtidigt, 

som vi nämner i resultatet, kan det ibland vara till nytta att handla på det viset 

om leken påverkar negativt. Då kan det istället ses som en medvetenhet och ett 

försök till att stärka barngruppen.  

 

Utbildning och förskolans kultur 

 

I resultatet visar vi att det finns olika faktorer som kan påverka förskollärares 

förhållningssätt till lek och lärande, samt vad de väljer att fokusera på. Alla 

förskollärare utom en har på något vis nämnt att utbildning är nödvändig för 

att kunna se lärandet. Broström, Johansson, Sandberg och Frøkjærs (2012) har 

visat i sin artikel att utbildning och erfarenhet har betydelse för förskollärares 

syn på lärande. Johansson och Pramling Samuelsson (2006) och Franzén (2014) 

har också visat att fortbildning har betydelse för förskollärares förhållningssätt. 

Detta tycks stämma med vårt resultat, eftersom Lisa och Astrid, som tydligt 

visar på medvetenhet i sina resonemang, också påpekar att utbildning och 

kollegiala samtal är viktiga och att det är deras uppfattning att dessa faktorer 

har haft betydelse för deras egen utveckling och lärande. Astrid påpekar att det 

är värdefullt att träna på att sätta ord på vad man gör och varför, inte bara för 

sig själv utan också tillsammans med sina kollegor. Detta för att hjälpa varandra 

att utvecklas men också för att kunna skapa ett gemensamt förhållningssätt 

inom arbetslaget. Franzén (2014) skriver om att genom att synliggöra lärandet 

bildas en medvetenhet om det, vilket tycks stämma hos Lisa och Astrid. De 

pratar mycket om att synliggöra lärandet och är också de som tycks ha en bred 

syn på vad lärande kan vara. Det går också att dra slutsatsen att dessa samtal 

med kollegor och den medvetenhet som kommer av att synliggöra lärandet 

också bidrar till en känsla av trygghet för den enskilde förskolläraren. 

 

De kollegiala samtalens betydelse går också att koppla till vad Sheridan, 

Williams, Sandberg och Vuorinen (2011) skriver om att förskollärares syn på lek 
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och lärande är kopplade till förskolans kultur. En förskola där kollegiala samtal 

är en naturlig del av verksamheten har sannolikt andra förutsättningar än en 

där det sällan förekommer. Något som också går att koppla till förskolans kultur 

och som vi har funderat mycket på är Britta och hennes uttalanden som ibland 

ger dubbla utsagor. Hon visar exempelvis på en medvetenhet om att barn lär sig 

ämneskunskaper både i och utanför lek men uttrycker samtidigt att hon inte 

anser att det är viktigt att synliggöra. I resultatet synliggörs Brittas tankar kring 

det kollegiala och det lyser igenom att det är någonting som inte finns i så hög 

grad på Brittas avdelning. Vi tolkar det som att Britta skulle vilja arbeta 

annorlunda, ha mer kollegiala samtal och diskussioner så att de alla får samsyn. 

Det vill säga att kulturen på hennes avdelning påverkar hennes förhållningssätt, 

om än omedvetet. Det skulle kunna förklara varför hon ibland har varit 

motsägelsefull. 

 

Sammanfattning 

 

Vi har i studien upptäckt tydliga mönster som i de flesta fall skiljer de två 

kategorier av förskollärare vi beskriver i början av resultatkapitlet åt. Dessa 

kategorier stödjs också av litteraturen i bakgrunden. Den uppdelningen mellan 

fokus på socialt lärande respektive ämnesinriktat lärande vi beskriver har också 

Sheridan, Williams, Sandberg och Vuorinen (2011) samt Williams, Sheridan och 

Sandberg (2014) synliggjort i sina studier. 

 

I vår studie har vi sett att den kategori av förskollärare som vi beskriver som 

reflektiva över den fria lekens innehåll är de som nämnt ämneskunskaper som 

viktiga. Detta utöver de sociala kompetenser som samtliga förskollärare pratade 

mycket om. Dessa förskollärare visar en multidimensionell syn på lärande 

(Franzén, 2015) och de kan beskrivas som medresenärer (Franzén) i barns 

utforskande utifrån hur de berättar om sitt deltagande i barns lekar. Det 

synliggörs tydligt att det är dessa förskollärare som i större utsträckning påtalar 

nyttan av utbildning och kollegiala samtal. 

 

I den andra kategorin av förskollärare nämns sociala kompetenser som viktiga 

att synliggöra i barns fria lek, men inte ämneskunskaper. Dessa förskollärare 

nämner dock fantasi och kreativitet som en del av vad barn lär sig, vilket de 

andra inte gör. Detta går att koppla till vad Sheridan, Williams, Sandberg och 

Vuorinen (2011) skriver om trygghet. I så fall är dessa förskollärare trygga med 

att stötta barn i lärandet av sociala kompetenser, och andra kompetenser så som 

fantasi och kreativitet. Samtidigt är de otrygga med att synliggöra lärande som 

berör ämneskunskaper. Dessa förskollärare beskriver inte sitt deltagande i lek 

på samma sätt, utan ger snarare bilden av att de observerar den fria leken på 

avstånd. Utbildning nämner även de flesta av dessa förskollärare som viktigt, 

men de har inte beskrivit kollegial reflektion i någon större utsträckning. 

 



  

 

35 

 

Det enda som inte överensstämmer med de mönster vi hittar som annars skiljer 

kategorierna åt är deras uttalanden om hur de kan använda miljön för att 

påverka barns fria lek. De påverkar leken indirekt genom att rikta miljöerna och 

det är tydligt att förskollärarna anser att även detta är en stor del av deras roll i 

den fria leken.  

 

Vår studie visar, i likhet med de studier vi skrivit om i bakgrunden, att 

förskollärare i hög grad anser att det sociala lärandet är viktigast att synliggöra 

och stötta i barns fria lek. Något som utkristalliseras är att vilket lärande 

förskollärare väljer att synliggöra i fri lek, utöver det sociala, är kopplat till 

förskollärarnas förhållningssätt och möjlighet till kollegial reflektion. De kolleg-

iala samtalen tycks bidra till samsyn inom arbetslaget och påverkar alltså hur 

förskollärarna ställer sig till lärandet i den fria leken. Något annat som blir 

tydligt är att detta också är kopplat till vilken roll förskollärare tar i den fria 

leken. Som vi beskriver i inledningen är detta något som inspirerade oss att 

genomföra denna studie. 

 

Genom denna studie har vi fått med oss mycket kunskap och tankar om hur lek 

och lärande kan förstås samt hur de kan integreras genom att låta barn vara 

delaktiga i sin egen vardag på förskolan. Vi har lärt oss vikten av att se barns 

fria lek som en strävan mot lärande och att det är viktigt att som förskollärare 

finnas i närheten av barn för att få syn på lärandet. Detta för att kunna ligga 

steget före, både för att kunna stötta barn i samspel med andra barn och för att 

fånga upp barns egna initiativ till lärande. Det vi ser i barns lek kan leda oss 

vidare i utvecklingen av verksamheten. Det har synliggjorts för oss hur viktigt 

det är att vi följer barn i deras utforskande och att vi tar oss tid att reflektera med 

våra kollegor. Vi har lärt oss hur viktigt det är att låta förskolans miljö vara 

föränderlig och tillåtande. Det har också varit nyttigt att få en verklighets-

anknytning, att höra hur arbetet kan påverkas av faktorer så som tid, storleken 

på barngrupper eller vilka kollegor man jobbar med. Det kommer vi att ha stor 

nytta av i framtiden. Studien har bidragit till utvecklingen av vårt eget 

förhållningssätt till barns fria lek. Det är med öppna sinnen vi ger oss ut och 

provar våra nyvunna kunskaper. 
 

Pedagogiska implikationer 

 

Vi upplever att vår studie har framhävt fördelen med kollegiala samtal, 

utbildning och vikten av att som förskollärare se sig själv i en ständig lärprocess. 

Också den tidigare forskningen vi har tagit med i vår bakgrund har visat att 

dessa faktorer är viktiga och påverkar förskollärares förhållningssätt. Vi tycker 

oss se vikten av att genom utbildning och reflektioner kollegor emellan bli med-

veten om hur barn lär för att tydligare kunna se lärandet men också för att få en 

samsyn på lärande inom arbetslaget. Utbildning framställs också som viktig, 

både i vårt resultat men även i vår bakgrund. Detta för att förskolans kultur inte 

ska stagnera, utan förändras med samtiden, med ny forskning, nya människor 



  

 

36 

 

och nya kulturer. Samhället förändras hela tiden och då måste förskolan 

förändras med det. 

 

Vidare forskning 

 

Under studiens gång har vi gjort flera intressanta fynd som inte direkt har 

kunnat kopplas till vår studie. Vidare forskning om vilken betydelse kollegial 

reflektion har för förskollärares förhållningssätt, tillika forskning om utbild-

ningens betydelse vore intressant att genomföra. Detsamma gäller miljöns 

betydelse för barns lärande. Något som också skulle vara intressant att forska 

vidare om är det som under intervjuerna framkommit om indelandet av barn-

grupper. På grund av stora barngrupper delar vissa avdelningar upp barnen så 

att en liten grupp barn är inne med flera vuxna medan en större grupp är ute 

med en vuxen. Vi ställer oss då frågande till vilken möjlighet den ensamma 

förskolläraren har att se lärandet eller kunna stötta barn i den fria leken som sker 

utomhus. Det vore intressant att få veta vad förskollärare som arbetar på 

liknande sätt tänker om detta. 



  

 

37 

 

 Referenser 
 

Ahrne, G., & Svensson, P. (2015). Kvalitativa metoder i samhällsvetenskapen. I: 

G. Ahrne, & P. Svensson. Handbok i kvalitativa metoder. (2. uppl.) (s.8-16). 

Stockholm: Liber. 

Broström, S., Johansson, I., Sandberg, A., & Frøkjærs, T. (2012). Preschool 

teachers view on learning in preschool in Sweden and Denmark. European 

Early Childhood Education Research Journal, 22, (5), 590-603. 

Emilson, A. (2008). Det önskvärda barnet: fostran uttryckt i vardagliga 

kommunikationshandlingar mellan lärare och barn i förskolan. Diss. 

(sammanfattning) Göteborg: Göteborgs universitet, 2008. Göteborg. 

Eriksson-Zetterquist, U., & Ahrne, G. (2015). Intervjuer. I: G. Ahrne, & P. 

Svensson. Handbok i kvalitativa metoder. (2. uppl.) (s.34-54). Stockholm: Liber. 

Fejes, A., & Thornberg, R. (red.) (2009). Handbok i kvalitativ analys. (1. uppl.) 

Stockholm: Liber. 

Franzén, K. (2014). Under-three’s mathematical learning - teachers’ 

perspective. Early Years, 34, (3), 241-254. 

Franzén, K. (2015). Being a tour guide or travel companion on the children’s 

knowledge journey. Early Child Development and Care, 185, (11-12), 1928-1943. 

Johansson, E. & Pramling Samuelsson, I. (2006). Lek och läroplan: möten mellan 

barn och lärare i förskola och skola. Göteborg: Acta Universitatis Gothoburgensis. 

Löfdahl, A. (2014). God forskningssed - regelverk och etiska förhållningssätt. I: 

A. Löfdahl, M. Hjalmarsson, & K. Franzén (red.). Förskollärarens metod och 

vetenskapsteori. (1. uppl.) (s. 32-44). Stockholm: Liber. 

Pramling Samuelsson, I., & Johansson, E. (2006). Play and learning - 

inseparable dimensions in preschool practice. Early Child Development and Care, 

176, (1), 47-65. 

Rennstam, J., & Wästerfors, D. (2015). Att analysera kvalitativt material. I: G. 

Ahrne, & P. Svensson. Handbok i kvalitativa metoder. (2. uppl.) (s.220-236). 

Stockholm: Liber. 

Sheridan, S., Williams, P., Sandberg, A., & Vourinen (2011). Preschool teaching 

in Sweden - a profession in change. Education Research, 53, (4), 415-437. 



  

 

38 

 

Skolverket (2011). Läroplan för förskolan Lpfö 98. (2., rev. uppl.) Stockholm: 

Skolverket. 

Stukát, S. (2011). Att skriva examensarbete inom utbildningsvetenskap. (2. uppl.) 

Lund: Studentlitteratur. 

Vetenskapsrådet (2011). God forskningssed [Elektronisk resurs]. Stockholm: 

Vetenskapsrådet. 

Williams, P., Sheridan, S., & Sandberg, A. (2014). Preschool - An arena for 

children’s learning of social and cognitive knowledge. Early Years, 34, (3), 226-

240. 



  

 

39 

 

BILAGA 1: Intervjuguide 
Inledning 

 
 Hur länge har du jobbat inom förskolan? 

 Vad har du för utbildning? 

 Hur många pedagoger är ni på avdelningen? 

 Hur många barn har ni i barngruppen? 

 Vad är det för ålder på barngruppen? 

 
Huvudfrågor och möjliga följdfrågor 

 
Vi är intresserade av barns fria lekar, dvs. de lekar som är barninitierade. 

Därför kommer följande frågor att fokusera lite mer på det. 

 
 Berätta om hur du ser på barns fria lek i förskolan. 

 Varför är lek viktig för barn, tycker du? 

 Vad ser du att barn lär sig i den fria leken? 

 Tror du att barns fria lek kan ha betydelse för ert arbete med 

läroplanens mål och riktlinjer? 

o Vilka mål når ni genom barns lek? 

o Har ni gjort några förändringar på avdelningen (miljö, rutiner, 

gruppindelningar) med syfte att främja lärandet i leken?  

 
 Hur tänker du kring förskollärares roll när det gäller barns lek? 

o Tycker du att det är positivt eller negativt att delta i barnens 

lek?  

o Hur känner du själv inför att delta i barns lek? 

 Arbetar ni på avdelningen för att synliggöra det lärande som skapas i 

barns fria lek? 

o Kan du ge exempel? 

 Vilka kunskaper behöver man ha för att kunna se lärandet anser du? 

 
Avslutning  

 
Fråga om det finns något informanten vill tillägga.  
Tacka för att informanten tagit sig tid för intervjun.  
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BILAGA 2: Missiv till förskolechefer 

2016-03-22 
 

Hej 
 

Våra namn är Chatarina Norlin och Jeanette Lagergren och vi läser just nu vår 

sjunde och sista termin på förskollärarutbildningen i Härnösand. Vi har 

påbörjat arbetet med vår C-uppsats och skulle av den anledningen vilja 

komma i kontakt med förskollärare som kan ställa upp på intervjuer. Ämnet vi 

ska skriva om är barns lek och vilket lärande som kan synliggöras i leken. Vi är 

intresserade av att komma i kontakt med- och intervjua förskollärare som 

arbetar i en verksamhet utan någon uttalad pedagogisk inriktning, så som 

Reggio Emilia- eller Montessoripedagogik. 

 
Vi kommer båda två att delta vid intervjuerna och vi beräknar att de kommer 

ta max en timme. Vi kommer att föra anteckningar under intervjun men vi vill 

också göra en ljudupptagning av intervjun för att kunna gå tillbaka till det som 

sagts. Efter att arbetet är godkänt och avslutat kommer alla inspelningar och 

anteckningar förstöras. Vi kommer även att använda fingerade namn i vår 

uppsats, både på förskolläraren som deltar samt förskola och stad. Deltagandet 

är absolut frivillig och kan avbrytas när som helst under eller efter intervjun, 

allt i enlighet med vetenskapsrådets etiska principer. Denna information 

kommer också skickas till de förskollärare som väljer att ställa upp. 

 
Vi skickar detta brev till Er idag och kommer att ringa upp Er på tisdag 29/3 

för att fråga om det finns några i Era verksamheter som är villiga att ställa upp. 

Vi strävar efter att intervjua en förskollärare per förskola. När vi kontaktar er 

hoppas vi även att vi ska kunna preliminärt boka dag och tid. 

 
Om det uppstår några funderingar är Ni välkommen att kontakta oss via mail: 
xxxxxxxx@student.miun.se 
xxxxxxxx@student.miun.se 
eller telefon:  
Jeanette xxx-xxxxxxx 
Chatarina xxx-xxxxxxx. 
Om Ni vill kontakta vår handledare på Mittuniversitetet, Malin Norberg, når 

ni henne på xxxxxxxx@miun.se 
 

Tack på förhand och så kontaktar vi er på tisdag 29/3. 
Vänliga hälsningar Chatarina & Jeanette 
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 BILAGA 3: Missiv till förskollärare 

2016-03-30 

 

Hej! 

 

Vad roligt att du vill ställa upp på en intervju till vår C-uppsats, det uppskattar 

vi verkligen! Vi skickar detta missiv till dig för att tydliggöra vårt syfte och 

metod. Studien handlar om lärandet som sker i lek och vi har tagit kontakt 

med förskollärare på olika förskolor för att få flera personers utsagor som 

material till vår uppsats. 

 

Vi vill att du ska vara medveten om att denna intervju är helt frivillig. Du har 

rätt att när som helst avsluta intervjun eller att i efterhand ångra ditt 

deltagande. Vi kommer att använda fingerade namn i både analysarbetet och i 

uppsatsen för att i största möjliga mån undvika att det du berättar kan 

härröras till dig, förskolan, eller den avdelning du arbetar på.  

 

Vi beräknar att intervjun kommer ta max en timme. Vi kommer båda två att 

vara med vid intervjun, en av oss skriver anteckningar och den andre ställer 

frågorna. Vi kommer att göra en ljudupptagning med hjälp av mobiltelefon, 

detta för att underlätta vårt efterarbete med transkribering och analys av 

materialet. Ljudfilen och anteckningarna kommer efter godkännande och 

avslut av vårt arbete, att förstöras.  

 

Om du har några frågor eller behöver nå oss före eller efter intervjun kan du 

kontakta oss via mail:  

xxxxxxxx@student.miun.se,  

xxxxxxxx@student.miun.se 

eller telefon: 

Jeanette: xxx-xxxxxxx,  

Chatarina: xxx-xxxxxxx 

Om du vill kontakta vår handledare på Mittuniversitetet, Malin Norberg, når 

ni henne på: xxxxxxxx@miun.se 

 

Vi ser fram emot att träffa dig! 

Vänliga Hälsningar Chatarina & Jeanette 
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