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Sammanfattning 
Syftet med denna studie är att få kunskap om förskollärares synsätt på barns fria lek i 

förskolan och hur de ser på delaktighet i den fria leken. För att få svar på detta har vi valt att 

göra en kvalitativ studie med intervju som metod. Vi intervjuade sex förskollärare på sex 

olika förskolor i tre olika orter inom Västerbottens län. Intervjuerna spelades in på ljudfiler 

som sedan transkriberades. Efteråt sammanställdes resultatet och jämfördes med forskning 

och litteratur inom studiens syfte och frågeställningar. Studien visar att förskollärarna hade 

två olika uppfattningar om delaktighet. Dessa var tillgänglig och stöttande respektive aktiv 

och delaktig. Förskollärarnas definition på den fria leken var liknande till skillnad från 

litteraturen. Förskollärarna gav i samstämmighet med tidigare studier uttryck åt att leken är en 

viktig del i barns liv, lärande och utveckling. Trots detta så finns en osäkerhet bland de 

intervjuade förskollärarna, om vilken roll de ska ta sig an under barns fria lek.  
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Inledning 
Lek är en sysselsättning som barn ofta väljer. Begreppet lek kan vara svår att definiera, men 

kan lätt kännas igen och vara självklar för barnen. Det är bara att fråga barnen om tveksamhet 

finns eftersom barnen vet vad de gör (Engdahl, 2011). Leken är också en stor del av barns 

vardag i förskolan. Den beskrivs i förskolans läroplan (Skolverket, 2016) som viktig för barns 

utveckling och lärande och ska användas för att främja barns pågående lärande och 

utveckling. 

 

Leka är något som barnen själva gör. I förskolan kan den också vara organiserad där en annan 

person leder den. I litteratur brukar de skilja på lek och fri lek där den fria leken ofta kan 

hänvisas till den tid under dagen som inte är styrd av vuxna på förskolan. Den kan ses som 

den tid då barnen får agera och jobba som de själv känner för (Pape, 2001). I förskolans 

verksamhet är den fria leken en vanlig förekommande aktivitet. Den kan ta sig olika uttryck 

och vara i olika grad fri. Det finns forskning som redan på 1980-talet (Åm, 1986) visar att 

pedagoger känner en stor osäkerhet inför deras roll i fria leken. Knutsdotter Olofsson (1987) 

har sett i sin studie ett synsätt om att fri lek ska vara fri, även från vuxeninblandning. Pape 

(2001) upplever att vuxna ofta förutsätter att barn har en förmåga att leka. Vuxna kan till 

exempel säga att barn är lekande väsen, men hon upptäckte i sin undersökning att det inte 

stämmer för alla barn. Den fria leken ses som viktig och därför anser Åm (1986) att vuxna ska 

vara delaktiga i leken.  

 

Utifrån denna osäkerhet, i en så central del av den pedagogiska verksamheten i förskolan som 

leken utgör, finns det behov av ytterligare forskning och studier för att få mer kunskap om hur 

den fria leken kan genomföras i förskolan. I denna studie undersöks hur förskollärare ser på 

den fria leken och vilken roll de anser sig ha i den. 

Syfte och forskningsfrågor 

Studiens övergripande syfte är att få kunskap om förskollärares syn på fri lek i förskolan. För 

att svara på detta syfte har följande frågeställningar formulerats: 

 

 Hur ser förskollärares synsätt ut när det gäller fri lek på förskolan? 

 Hur ser förskollärare på delaktighet i barns fria lek?  
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Bakgrund 
I detta avsnitt presenteras tidigare forskning och litteratur angående studiens syfte och 

frågeställningar. Vi börjar med att kortfattat beskriva några pedagogiska synsätt på lek som 

haft betydelse på kort och lång sikt. Därefter följer en genomgång av forskning kring vad lek 

är, vad förskollärarens uppdrag innebär som läroplanen tar upp och slutligen forskning kring 

förskollärarens roll i den fria leken och barns livsvärld.  

Pedagogiska synsätt på lek 

Lek har följt med människan under lång tid. Den som uppmärksammade leken och dess 

betydelse var Platon (427-347 f.Kr.) som menar att leken är grunden i all utbildning. Han 

menar att lärandet är lättare att ta till sig under lustfyllda förhållanden istället för under tvång. 

På så vis så blir lärandet mer effektiv och lättare för barnen att ta till sig olika 

lärandesituationer (Walén, 2003).  

 

Friedrich Fröbel (1782 - 1852), grundare till fröbelpedagogiken och barnträdgården, beskriver 

leken som en naturlig och central uttrycksform för barn. Det är den mest viktiga delen för att 

barn ska kunna vara och bli så självständiga och fria som möjligt (Pramling Samuelsson & 

Sheridan, 2016). Fröbelpedagogiken poängterar vikten av att pedagoger ger en god ledning 

där vuxna kan växla mellan mer fria situationer och förbestämda inslag för att främja en god 

utveckling hos barnet (Wallström, 1992). Inom fröbelpedagogiken ses barns lek som en 

kärnpunkt då det är barns mest naturliga sätt att uttrycka sig (Lindqvist, 1996).    

 

Lev Vygotskij (1896-1934) ansåg att lek är samma sak som låtsaslek, där barnen leker “som 

om” och provar sina hypoteser. Han poängterade att alla lekar innehåller regler och på så vis 

innehåller alla lekar med regler låtsassituationer. Han har en teori om den närmaste 

utvecklingszonen, vilket är inlärningen hos ett barn som sker i interaktion med en vuxen eller 

äldre mer erfarna barn (Smidt, 2010). “Vad barnet kan göra idag med vuxenhjälp, kommer det 

att vara kapabelt att göra självständigt i morgon” beskriver Vygotskij (refererad i Lindqvist, 

1996:143). I leken är barnet i utvecklingszonen och Vygotskij menar då att leken är grunden 

för utveckling (Smidt, 2010). Jerome Bruner (1915-2016) bygger vidare på Vygotskij´s teori 

med termen byggnadsställning (scaffolding). Det är de stöd som den vuxne eller det äldre 

barnet ger i barnets närmaste utvecklingszon för att denna ska kunna utvecklas och nå sin 

egen potential. Byggnadsställningen tas sedan bort då barnet behärskar 

materialet/förmågan/situationen på egen hand (Smidt, 2010). 
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Vad är lek? 

Det är inte helt enkelt att definiera vad lek exakt är eftersom det beror på vilken teori om lek 

man själv har och hur man ser på lekens roll i barns utveckling (Knutsdotter Olofsson, 1987). 

Som Åm (1986) skriver finns det ingen slutgiltig definition av lek som fångar in alla aspekter 

av leken, men barn vet mycket väl om när det leker. Om frågan ställs till ett barn så kommer 

svaret automatiskt bli att de leker och vad de leker. För barnet själv är leken det mest 

självklara (Knutsdotter Olofsson, 1987; Engdahl, 2011). Däremot använder vuxna ofta 

begreppet lek för att beskriva många olika saker som barn gör till exempel när små barn sitter 

och plockar med småsaker i en burk så säger vuxna att barnet leker. “Ibland blir lek i vuxnas 

mun alla aktiviteter som barn gör och som inte direkt är arbete till exempel att diska, städa 

och delta i vuxnas sysslor” (Knutsdotter Olofsson, 1987:11). Den fria leken kan upplevas 

lättare att definiera då den ofta beskrivs som den tid då barnen får leka utan att vuxna blandar 

sig i (Åm, 1986; Knutsdotter Olofsson, 1987; Pape, 2001). 

 

I fördjupande resonemang om vad lek är framhåller forskare att lek är ett omedvetet 

undersökande där barnen sällan kan tala om vad de lärt sig efteråt (Knutsdotter Olofsson, 

2009) och det är en social kommunikativ process (Pape, 2016). Det är ofta ett uttryck för 

barnets önskningar, drömmar och funderingar vilket är som en spegling av barnets 

upplevelser och det barnet vet om verkligheten (Norén - Björn, 1991). Engdahl (2011) 

beskriver att barns lek är en fantasi i en handling där Walén (2003) fortsätter resonemanget 

med att i denna fantasivärld kan vuxna och barn inte misslyckas eftersom det bara är på lek.  

Förskolans uppdrag vad gäller lek 

I förskolans läroplan står det mycket angående lekens betydelse för barns utveckling och om 

hur förskollärare ska kunna främja barns lärande. I läroplanen står det: “Förskolan ska lägga 

grunden för ett livslångt lärande” (Skolverket, 2016:5). Leken är viktig för att utveckling ska 

ske då barn lär sig och erövrar kunskap genom bland annat lek och socialt samspel. Barn 

uttrycker och bearbetar upplevelser, känslor och erfarenheter genom lek. Därför måste 

verksamheten vara rolig, trygg och lärorik för alla barn så att den utmanar och lockar barnen 

till lek och aktivitet. I förskolan ska barns lek främjas genom att lärandesituationer sker på ett 

kreativt och lustfyllt sätt där barn kan stärkas och erövra nya kunskaper, färdigheter och 

erfarenheter. Barn ska möta vuxna som är engagerade i samspelet med både barngruppen, det 

enskilda barnet och ser varje barn och deras möjligheter (Skolverket, 2016).  
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Lek och lärande 

Lekens centrala funktion för barns utveckling bekräftas inom många olika områden som 

utbildningsvetenskaplig forskning, filosofi och utvecklingspsykologi, men även genom 

organisationer som FN och internationella dokument som barnkonventionen 

(Regeringskansliet, 2006). Till exempel står det i barnkonventionen att varje barn har rätt till 

vila, fritid, lek och rekreation som är anpassad till barnets ålder (Artikel 31). Fredin och 

Hägglund (2011) betonar att leken är viktig och betydelsefull. Där tolkar barnen sina egna 

erfarenheter och sin medvetenhet om omvärlden (Lindqvist, 1996). Här lär de sig också att 

reflektera över sina upplevelser och händelser (Knutsdotter Olofsson, 2009). Barn lär sig via 

leken att lära känna den värld de lever i, samtidig som barnet lär sig om olika villkor och 

värden som kommer fram och blir förknippad med att kunna delta i den pågående leken 

(Öhman, 2008).  

När barn utforskar och försöker förstå sig själva och sin omvärld sker det oftast 

genom lek. Det går därför knappast att skilja lek från lärande. I leken utforskar 

barn sin omvärld, bearbetar intryck och erfarenheter och kommunicerar med 

andra. I leken upptäcker barnet sina förmågor och intressen. Genom leken 

utvecklas barnet socialt, känslomässigt, motoriskt och intellektuellt. Lek och 

lekfullhet bör därmed ses som en betydelsefull dimension i allt lärande 

(Pramling Samuelsson och Sheridan, 1999:83).  

               

Pramling Samuelsson och Sheridan (1999) betonar att lek inte går att skilja från lärande. Då 

barnen utforskar världen genom leken samtidigt som de hittar intressen, vilket även Öhman 

(2011) beskriver är roten till intresse då barnen kan känna engagemang och motivation. 

Fortsättningsvis skapar lek möjlighet till motivation och utveckling för barnet att införskaffa 

nya kunskaper och erfarenheter.  

 

Genom rollek tränar barnen språket eftersom barnen tvingas att använda det verbala språket. 

Då lekens handling inte är uppgjord i förväg måste barnen kommunicera för att komma 

överens om vad som ska hända (Knutsdotter Olofsson, 2009). Via lek utvecklar barnen också 

sin fantasi och påhittighet. Fantasi är nödvändigt för att föda nya idéer och tankar och för att 

kunna lösa praktiska problem behövs påhittighet (a.a.). När barn leker tillsammans utvecklar 

de sin sociala kompetens (Knutsdotter Olofsson, 1987). I och med detta lär de sig att leva med 

andra människor och hur de ska behandla varandra, att känna sympati och empati. Knutsdotter 

Olofsson (2009) beskriver att barn utvecklar empati när de får tillfälle att utveckla sin 

lekförmåga då de lär sig tänka och känna sig in i kompisarnas situation.  
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Förskollärarens roll 

Det finns många delade åsikter angående förskollärarens delaktighet i barnens fria lek. Som 

Åm (1986) beskriver så är det ett osäkert område. Författaren beskriver något som hon kallar 

för en typisk situation i förskolan, att ute på förskolan medan barnen leker står vuxna 

tillsammans och pratar vilket beror på osäkerhet gällande den vuxnes roll i barns lek. Pape 

(2001) har sett liknande situationer när vuxna i förskola ofta befinner sig i ett rum medan 

många av barnen är i ett annat. Detta rättfärdigas genom att säga att barnen leker så bra, men 

frågar hon sig: ”hur kan vi veta det så säkert när vi inte är närvarande?” (Pape, 2001:141). 

Barn uttrycker att de vill leka själv utan vuxen, vilket inte är ovanligt och inte konstigt. Ibland 

vill och behöver de vara lite ifred. Det ska de också till viss del få, men det är nödvändigt att 

veta vad som händer bakom de stängda dörrarna. Det innebär inte att den vuxne måste ha en 

central roll leken, men exakt vilken roll den vuxna ska ha beror också på vilka barn som leker 

bakom dörrarna (Pape, 2001).  

 

Studier på området om vuxnas deltagande i leken visar att för en förskollärare kan leken ses 

som en värdeförmån att få ta del av, då leken är och kan ses som ett kollektivt berättande 

(Norén - Björn, 1991). Vuxna kan uppleva det som en ära att få bli inbjuden till barns lek då 

det visar på förtroende mellan barn och vuxen. “Barn känner på sig vem som är lekbar. Den 

som visat sig lekvänlig blir ofta inbjuden till lek” (Norén - Björn, 1991:45). Åm (1986) 

beskriver vidare att det är positivt att vuxna deltar i barns lek eftersom det bidrar till att 

utveckla förtroendet mellan barn och vuxna, då barn inte bara betraktar dem som avlägsna 

auktoriteter. Istället kan en förskollärare aktivt delta i leken på lekens och barnens villkor för 

att vara en förebild. Den vuxne finns då där och kan hjälpa till när barnen behöver vägledning 

genom att ta sig ut och in ur olika sorters situationer (Pramling Samuelsson & Sheridan, 

2016).  

 

Lek har också stor betydelse för barns lärande och utveckling. Därför anser Pramling 

Samuelsson och Sheridan (2016) att det är de vuxnas uppgift att skapa möjligheter för alla 

barn som stimulerar deras lek. För att kunna skapa en miljö för lek, sammanhållning och 

inkludering anser Pape (2016) att det krävs engagerade vuxna som är delaktig i barnens lek. 

Därför har förskolläraren en avgörande roll i hur barns lek utvecklas. Det kan vara att 

inspirera barnen med ord eller handling, att tillhandahålla material eller själva vara med i 

barnens lek och då för att vara en del i leken, inte för att ge barnen uppgifter (Pramling 

Samuelsson & Sheridan, 2016). Om vuxna gestaltar lek kan alla barn på egna villkor delta då 



 

 6 

de inte utvecklas någon hierarki bland barnen eftersom de har en gemensam lekhandling 

(Lindqvist, 1997). På så vis bör leken vara en central del av förskolans verksamhet där både 

vuxna och barn tillsammans är delaktiga, får möjlighet att inspireras och skapa lek genom 

hanterbara och fiktiva världar. Då kan en god lekpedagogik göra att vuxna och barn 

tillsammans kan se nytt ljus i verkligheten (Lindqvist, 1996; Lindqvist, 1997).   

 

Samtidigt med de studier som visar att det är positivt med vuxna som deltar i leken så finns 

även de som menar att leken måste skyddas från vuxna och andra kamrater. Istället ska vuxna 

finnas lätt till hands i verksamheten utan att märkas allt för mycket (Lindqvist, 1997). 

Pramling Samuelsson och Johansson (2009) fortsätter på detta med att en anledning till 

känslan kan vara att förskollärarna är rädda att de går in och stör eller förstör leken för barnen. 

Författarna poängterar dock att det även kan leda till att förskollärarna missar viktiga 

lärandesituationer i barnens lek. Knutsdotter Olofsson (1987) har andra teorier om vad denna 

känsla kan bero på och beskriver att den kan ha ett ursprung ur psykoanalytisk barnpsykologi 

som beskriver att barn lever ut och bearbetar sina konflikter i leken. Därför känner 

förskollärare rädsla att störa något som är väldigt viktigt för barnet om de deltar i leken. En 

annan av hennes teorier är rädslan för om en vuxen deltar i leken tar denne över och det blir 

en vuxenstyrd pedagogik (Knutsdotter Olofsson, 1987). Detta för att vuxna, både medvetet 

och omedvetet, vill ha kontroll och då är leken inte längre barnens lek på deras egna villkor 

(Pape, 2001). Det är därför viktigt att förskolläraren har en bra kommunikation med barnen 

när de är med och deltar i barnens lek. Om de vuxna inte kan det kan problem uppstå så som 

kommunikationsbrott mellan barn och vuxen. Detta blir ett bevis på att den vuxne inte kan 

sätta sig in i leken på barnens villkor (Åm, 1986). Pape (2001) menar att leken tillhör barnen 

och går inte alltid att förstå. Det betyder inte att vuxna inte ska engagera sig i barns lek, men 

när vuxna går in i leken måste de göra det med respekt. Knutsdotter Olofsson (1987) fortsätter 

på detta att vuxna inte utan vidare kan avbryta eller störa barns lek. När rutiner krockar med 

leken kan den avbrytas eller pausas inifrån leken och utifrån dess ramar, till exempel om 

några barn leker badbassäng kan den vuxne säga att de kan gå upp på stranden och ha samling 

där, för att efter det bada igen.  

 

Det finns också forskning som framhåller att när vuxna intar en passiv roll och lämnar barnen 

själva i leken kommer leken bli kortvarig, dåligt utarbetad, repetitiv och utnyttjar bara lite av 

det tillgängliga materialet (Jorup, 1979 refererad i Knutsdotter Olofsson, 1987). Vissa barn 

kan på så sätt lätt hamna utanför gemenskapen. Då kan inte de vuxna bara titta på och förhålla 
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sig passiv eftersom barns lek är en viktig arena till utveckling och lärande (Pape, 2001). Trots 

att barnen är de främsta läromästarna bör vuxna ändå, enlig Norén - Björn (1991), alltid finnas 

till hands. Då kan barnen känna de vuxnas hjälp och vägledning då regler, regelbrott eller 

konflikter i leken bör diskuteras. Knutsdotter Olofsson (1987) beskriver att låtsasleken och 

rolleken är lättstörd och därför håller hon med om att vuxna måste finnas till hands. I och med 

att en vuxen finns i närheten och jobbar eller pysslar på med något annat, som de när som 

helst är beredd att lägga ifrån sig, medför det en trygghet för barnen och de kan leka som bäst. 

Hon skriver att: “En professionell vuxen deltar ibland, ingriper ibland. Ibland bara stöder eller 

serverar hon med rekvisita. Ibland skall hon knappt se och absolut inte störa” (Knutsdotter 

Olofsson, 1987:129). 

 

Pramling Samuelsson och Johansson (2009) har i deras studie kommit fram till att särskilt de 

yngsta barnen tar initiativ till att bjuda in förskollärare i deras låtsaslekar, men även att de 

äldre barnen bjuder in till lek med hjälp av humor, skämt och ordlekar. Det gäller att 

förskollärarna är uppmärksamma och svarar på barnens inbjudan. Barn uppskattar vuxna som 

kan vara äkta när det de deltar i leken, betonar Pape (2001). Det gäller dock att de vuxna 

förblir vuxna fast de är lekfulla i stunden tillsammans med barnen. Författaren upplever att 

barnen hon observerat uttrycker det kravet på vuxenrollen. Hon betonar att vuxna inte 

bara ska vara fysiskt närvarande inför barnen i leken, utan att visa hela sin närvaro då barn 

kräver att de är där med hela sitt jag. Förskolläraren måste vara aktiv och närvarande samt 

visa sitt intresse i det barnet gör. Lyssna på vad barnet vill berätta, se och ha engagemang, 

empati och en god omsorg. 

Barns livsvärld 

Den värld som riktas mot oss människor, som finns i oss och vi är en del av kallas för 

livsvärld. Alla barn har olika erfarenheter som de fått genom livet tillsammans med familj, 

släkt och vänner. Dessa erfarenheter gestaltar ett uttryck för deras liv i ett samhälle och en 

kultur som integreras i deras livsvärldar (Johansson, 2011). Den franske filosofen Maurice 

Merleau-Ponty (1908-1961) (refererad i Johansson, 2011) utvecklade teorin om livsvärlden. 

Han beskriver omvärlden som en upplevelsevärld där människans olika upplevelser och 

livsvärldar går ihop och delas med varandra i en gemensam värld.  

 

I förskolan möts barn och vuxnas olika livsvärldar som alla har betydelse för vuxnas 

förhållningssätt och samspel (Johansson, 2011). För att kunna möta barnens livsvärld menar 
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Pramling Samuelsson & Sheridan (2003) att vuxna måste försöka se världen ur barns 

perspektiv: 

“För att tolka den mening barn ger världen behöver den vuxne gå̊ in i barnets 

kommunikativa diskurs. Att försöka se världen som barn ser den menar vi är 

en förutsättning för att kunna tolka barns agerande utifrån barnets egen 

intention” (2003:80-81).  

 

Livsvärldarna är viktiga, enligt Johansson (2011). Om vuxna väljer att ta avstånd från barnens 

livsvärld kan den sköra kommunikationen lätt brytas och då kan inte barn och vuxna mötas 

och ett lärande ske. Det är då förskollärarens ansvar att försöka närma sig barnens livsvärldar. 

I det mötet är det viktigt att ta in hela barnet med dess tankar, upplevelser och erfarenheter, 

men även det sammanhang barnet ingår i. Det kan gälla enskilda situationer såväl som 

förskolan som helhet (a.a.). Såväl som den vuxne tar del av barnets livsvärld får barnet ta del 

av den vuxnes livsvärld i mötet. Det blir en förutsättning för mötet (Johansson, 2003). 

 

Pramling Samuelsson och Johansson (2009) menar att det är ett av förskollärares uppdrag att 

vara involverad i barns livsvärldar. De har emellertid funnit att barn ofta involverar 

förskollärare i deras lekar när de behöver dem vilket förskollärarna svarar på. I och med detta 

går förskollärarna inte in i barnens lekar mer än när de behövs och på så vis distanserar de sig 

från barns livsvärldar. Risken med detta är att barnen slutar involvera förskollärarna mer än 

när de behöver någon form av hjälp. Det innebär att förskollärarna servar barnen istället för 

att utmana, problematisera och kommunicera till att kunna bidra till barnens utveckling. 

Pramling Samuelsson och Johansson (2009) menar vidare att det finns ett dilemma för 

förskollärare då de ska involvera sig i barnens enskilda aktiviteter samtidigt som de är 

ansvariga för alla barn på avdelningen. De har många andra arbetsuppgifter och uppdrag som 

de ska lägga sin uppmärksamhet på och inte bara de individuella barnen. 
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Metod 
I denna del kommer ni att få ta del av vilken metod som valts och hur studien har genomförts. 

Här kommer det också att presenteras hur hänsyn till de etiska övervägandena tagits i 

beaktande och sist kommer en diskussion att föras kring metoden och genomförandet av 

studien.  

Urval 

Den här studien bygger på intervjuer med sex personer på sex olika förskolor inom tre olika 

orter i Västerbottens län. Vi använde oss av bekvämlighetsurval vilket innebär att urvalet 

bygger på personliga kontakter (Johansson & Svedner, 2010; Löfgren, 2014). Ett av det 

viktigaste urvalskriteriet är att förskollärarna ska ha förskollärarexamen och arbeta som aktiv 

förskollärare. Då det finns en risk att förskollärare på samma förskola har samma grundsyn 

och uppfattningar var nästa kriterium att de skulle arbeta på olika förskolor eftersom vi ville 

få bra spridning på uppfattningarna. Då vi använde oss av bekvämlighetsurval var det endast 

kvinnor vi tidigare haft kontakt med som uppfyllde dessa kriterier och därför finns med i 

denna studie. 

Undersökningsmetod 

I genomförandet av studien har intervju används som metod för att samla in data och för att på 

bästa sätt kunna ta del av förskollärares uppfattningar, tankar och erfarenheter kring barns fria 

lek och förskollärarens roll i den fria leken. Johansson och Svedner (2010) beskriver intervju 

som en bra metod för att få utförliga svar på en djupare nivå och vi har möjlighet att i stunden 

fråga upp, be om exempel och utveckla svaren. I studien använde vi oss av kvalitativ intervju 

och formulerade öppna frågor i en intervjuguide (se bilaga 2) att samtala kring. Vi tog fasta på 

det Löfgren (2014) beskriver och la vårt fokus på att lyssna in förskollärarna och följa deras 

samtal. På så vis kunde frågornas ordning anpassas efter deras samtal och vid behov be 

förskollärarna utveckla eller ge exempel för att få så utförliga svar som möjligt. Det är 

förskollärarnas egna personliga uppfattningar/tankar som kommer till tals och inte våra egna 

(Johansson & Svedner, 2010). Några exempel på följdfrågor som användes står med i 

intervjuguiden.  

 

Innan genomförandet av intervjuerna med förskollärarna utfördes en pilotintervju med hjälp 

av några förskollärarstudenter för att prova frågorna, se hur de togs emot och uppfattades 

(Löfgren, 2014). Det var givande att göra en pilotintervju innan, då vi fick känna hur det 

kändes att ställa frågan, lyssna till våra vänner som kunde berätta hur de upplevde frågan samt 
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höra vilka svar som kom fram. Efteråt kunde vi tillsammans reflektera och göra mindre 

ändringar i intervjuguiden. 

Datainsamling 

Under intervjuerna deltog båda två i samtalet då båda skulle bli insatta i alla intervjuer samt 

höra tonfall och se kroppsspråk hos förskolläraren när denna berättade. En av oss intervjuade 

och den andra satt tyst och antecknade hela samtalet. I bearbetningen av datainsamlingen kan 

detta ha betydelse för hur vi tolkar informanternas berättelser. Ljudinspelning användes under 

alla intervjuer vilket förskollärarna informerades om då kontakt togs (Johansson & Svedner, 

2010; Löfgren, 2014). Intervjuerna genomfördes på förskollärarnas arbetsplatser för att det 

skulle bli så smidigt som möjligt för alla parter. Tiden som avsatts för intervjuerna var ca 30- 

45 minuter och de följdes noga så inte intervjun drogs över och på så vis skulle medföra en 

stress för förskolläraren (Löfgren, 2014). 

Analysmetod 

Efter att intervjuerna genomförts delades ljudfilerna upp och transkriberades i sin helhet på 

varsitt håll (Johansson & Svedner, 2010, Löfgren, 2014). Tillsammans gick vi igenom de 

utskrivna transkriberingarna och jämförde förskollärarnas berättelser för att finna möjliga 

likheter och skillnader utifrån det som förskollärares särskilt betonade. Löfgren (2014) 

beskriver detta som en tematisk analys där människors olika berättelser studeras för att se hur 

de förhåller sig till samma fenomen. Utifrån förskollärarnas berättelser ströks sedan likheter 

och skillnader under i olika färger och på så sätt kom tydliga mönster och teman fram. Som 

Johansson och Svedner (2010) beskriver är det förskollärarnas uppfattningar som har styrt de 

teman som uppfattats och kommit fram via deras berättelser. De teman som kom fram har vi 

begreppsatt. Under frågeställningen angående om hur förskollärare ser på deras delaktighet i 

barns fria lek, har teman kommit fram som i denna studie benämns under begreppet 

förhållningssätt.  

 

I presentationen av resultatet används fiktiva namn på förskollärarna såsom Anna, Eva, Sofia, 

Emma, Johanna och Linnéa. Vi har plockat namnen utifrån Sveriges mest vanliga namn inom 

topp 20. Detta för att undvika möjliga associationer mellan namnet och till exempel 

förskollärarnas åldrar som kan få betydelse för läsarens bild av resultatet. I de citat som finns 

med i studien från de intervjuade förskollärarna har grammatik korrigerats för en lättare 

läsning. Det finns pauser med i citaten för att ge en djupare och inlevelserik tolkning av 

förskollärarnas berättelser.  
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Etiska överväganden 

I studien har hänsyn tagits till Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska principer. Stöd har 

tagits i det Löfdahl (2014) beskriver om informationskravet som är en viktig del i 

genomförandet av intervjuer. Innan genomförande av intervjuer togs muntlig kontakt upp med 

förskollärarna och sedan skickades ett skriftligt missivbrev (Bilaga 1) ut där mer information 

om hela studien stod med (Löfdahl, 2014). Där kunde förskollärare läsa om hur de 

forskningsetiska principerna beaktats. Vi beskrev att intervjun spelas in, att förskollärarna är 

helt anonyma (konfidentialitetskravet) och intervjun kommer bara användas i denna studie 

(nyttjandekravet), för att sedans raderas efter att studien är godkänt av examinator. 

Samtyckeskravet togs i noga beaktande för att undvika missförstånd och därför frågades 

förskollärarna om de hade några funderingar innan intervjun genomfördes samt att alla 

inblandade tillsammans skrev under en samtyckesblankett (Löfdahl, 2014).  

Tillförlitlighet 

Studien har en kvalitativ ansats där datainsamlingen genomförts genom intervjuer. Enligt 

Patel och Davidsson (2003) måste undersökningstillfället ses med bakgrund till en unik 

situation när intervju används som metod. Det innebär att om informanten blir frågad samma 

fråga vid ett annat tillfälle så kan uppfattningarna ha ändrats då informanten fått nya insikter 

eller lärt sig någonting nytt. Detta innebär inte att studien har låg reliabilitet. Frågorna som 

användes under intervjuerna i denna studie var förbestämda och alla förskollärare fick samma 

frågor ställda. Mot detta går studien att ses som att vi studerade förskollärarnas uppfattningar i 

den unika situationen och att det är gjort på ett så noggrant sätt att det går att dra några 

slutsatser av det (Roos, 2014).  

 

När det gäller studiens validitet så förklarar Roos (2014) det som att vi studerar och svarar på 

det avsedda syftet. Patel och Davidsson (2003) lägger till att i en kvalitativ studie är avsikten 

att upptäcka, tolka och förstå företeelser. Då måste hela forskningsprocessen tas i beaktande 

och inte bara insamlandet av empirin utan också tolkning och analys av den. Vi valde i denna 

studie att inte skicka ut intervjufrågorna i förväg till förskollärarna för att få en så trovärdig 

bild som möjligt och spontana svar av deras egna tankar, åsikter och funderingar. Då vi 

transkriberade intervjuerna kan vissa missar ha gjorts av den mänskliga faktorn med tanke på 

att skriftspråk och talspråk inte är samma sak. Då kan bland annat kroppsspråk och tonfall lätt 

försvinna (Patel & Davidsson, 2003). Då en av oss satt med och antecknade försökte vi få 

med sådana faktorer genom transkriberingsprocessen att en djupare och mer allsidig tolkning 

av resultatet kunde göras. 
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Metoddiskussion 

När kontakt togs upp med förskollärarna var vi tydlig med att berätta att båda två kommer 

vara med under intervjun. Om inte tydlighet med genomförandet finns kan det förstöra och 

påverka intervjun genom att förskolläraren blir ställd och nervös då denne inte var 

informerad. Förskollärarna var mer eller mindre bekanta med oss vilket kan ha haft betydelse 

för resultatet av deras berättelser (Löfdahl, 2014) då personerna kan känt sig mer bekväma 

med oss som samtalsledare. Samtidigt märktes det av under intervjuerna att en del var nervösa 

och att förskollärarna ville ge oss rätt svar, det som de förväntade sig att vi ville ha svar på. 

Denna “förväntningseffekt” (Johansson & Svedner, 2010) fanns i våra tankar under tiden som 

intervjufrågorna formulerades för att vi skulle få ut vad förskollärarna tyckte och tänkte 

angående studiens syfte om den fria leken och förskollärarens roll. Eftersom frågorna var 

öppna och formulerade så att det inte fanns något rätt eller fel svar kunde förskollärarna 

berätta runt ämnet och det blev deras tankar som kom till uttryck.  

 

Som tidigare beskrivits under rubriken datainsamling och analysmetod åkte vi tillsammans ut 

till förskollärarnas olika arbetsplatser för att vara i en miljö som var knuten till studieämnet. 

Det kan vara lättare för förskollärarna att ha fokus på förskolan i deras berättelser när de 

befinner sig i sin arbetsmiljö. Om intervjun skulle ha genomförts i deras hem så skulle det lätt 

ha fått familjeinriktade berättelser eftersom det är den miljön som vi befinner oss i då. På en 

allmän plats, till exempel ett café eller ett bibliotek, kan det finnas möjliga störningsmoment 

såsom höga ljudnivåer som kan påverka intervjuns genomförande (Löfgren, 2014).  

 

Det här arbetet är en mindre studie som bygger på sex kvinnliga förskollärares berättelser. 

Detta innebär att vi inte kan uttala oss om eventuella könsskillnader i förskollärarnas 

uppfattningar utifrån frågorna och svaren. Vi kan inte generalisera deras uppfattningar till 

varken Västerbotten eller Sverige då det endast är berättelser av sex förskollärare. 
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Resultat 
I detta avsnitt presenteras resultat utifrån studiens frågeställningar. Först presenteras 

förskollärares synsätt på den fria leken. Därefter följer resultat om förskollärarnas 

uppfattningar om delaktighet i den fria leken. Avslutningsvis presenteras resultat som visar på 

förskollärarnas samsyn.  

Förskollärarnas synsätt på barns fria lek 

Förskollärarna upplever det svårt att definiera den fria leken, men de flesta beskriver den som 

den lek där barnen själva väljer vad de vill leka, göra och vem de vill leka med. Några av dem 

beskriver den som inte styrd eller planerad av förskollärare. Anna menar att i den fria leken 

ska förskollärare se till att barnen får göra det de vill göra vilket ibland går och ibland inte. 

Emma och Eva uttrycker osäkerhet kring var gränsen mellan fri och styrd lek går. “Det är 

också en diskussion där om hur fri den fria leken är” (Eva), men de uttrycker att vuxna inte 

ska gå in och styra barnens lek. Emma anser att då blir leken automatiskt planerad utifrån 

förskollärarens synsätt, men menar samtidigt på att en planerad aktivitet ändå kan bli fri lek. 

Eva, Emma, Johanna och Anna berättade att fri lek kan vara så mycket, allt från rollek, jaga-

lek till bygglek och att tillsammans sitta vid ett bord och jobba med play-doh. Linnéa 

beskriver den fria leken som fantasi och att barnen får utvecklas både enskilt och tillsammans 

med andra barn. Sofia sticker ut med sina tankar angående barns fria lek:  

 

Jag tycker att fri lek är väl egentligen när man ändå har möjligheter till barnen, 

att man lägger fram så här, jamen vad vill ni leka med? Och ändå ha något 

förslag på vad man kan leka med, men sen att man kanske inte är med och styr 

leken.  

 

Hon beskriver det som att barnen får förslag på vad som finns att leka med som barnen sen får 

välja mellan.  

 

Samtliga förskollärare beskriver att leken är viktig för lärandet då det är en stor del av barnens 

vardag på förskolan och att barnen kan lära sig allt i den fria leken. “Det är genom leken de 

lär sig det livslånga lärandet så att säga” (Eva). Till exempel menar förskollärarna att barnen 

lär sig samspel, kommunikation, språk, empati, turtagning, motorik, fantasi, kreativitet och 

matematik. Vikten av att barnen får prova på många gånger är något som Johanna betonar, då 

de lär sig mycket genom leken. Emma och Johanna påpekar att barnen även bearbetar 

händelser och upplevelser som de varit med om i leken. Emma tog upp ett exempel på att barn 

bearbetar händelser hela tiden: Ett barn hade under en helg flugit flygplan från södra Sverige 
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till Norra Sverige för första gången i sitt liv. Sammanlagt åkte barnet två flygplan och besökte 

tre flygplatser. Den här händelsen var så stor och häftig att barnet efteråt lekte och berättade 

om denna flygtur. Emma uppmärksammade barnets agerande och tog fram duplo. Resultatet 

blev att barnet bygger upp Arlanda och flygplanen, låter som flygplan som startar och flyger 

på höga respektive låga höjder, genom moln och sedan landar på Arlanda. Barnet bearbetar 

denna häftiga upplevelse genom den fria leken och berättar exakt hur de flög hit och dit. 

Emma berättade vidare att: “Ja jag styrde ju genom material men det är också ett verktyg, 

beror på hur man ser det om det styr eller om de...ehm...eller om det liksom bidrar till att det 

blir ett verktyg för att kunna utforska leken /…/ men vi styr ju också den fria leken genom val 

av material och hur vi utformar miljöerna”. Emma beskriver hur hon gav barnet ett verktyg att 

bearbeta händelsen av flygplanet i leken genom att tillföra ett material, samtidigt som hon är 

kluven till om det är att styra barnets lek för mycket eller inte.  

 

Linnéa, Sofia och Johanna anser att i den fria leken måste barnen träna inför skolan, att det 

finns vissa saker barnen måste kunna innan dess som till exempel att sitta stilla och att vara i 

både mindre och större grupper. Bland annat menar Johanna att barnen måste lära sig lösa 

konflikter själva. Hon berättar:  

 

Det är ju också en träning inför när dom börjar förskoleklass och skola att dom 

klara av... då kommer det ju inte finnas vuxna i vartenda rum heller utan att 

man, man måste som ändå ha börjat träna på det där att klara av det själv. 

 

Linnéa uttrycker liknande tankar: “... att dom ändå måste lära sig det framöver för man får 

inte allt på ett silverfat när man växer upp heller, så då måste man lösa saker själv”. Hon 

pratar om vikten om att barnen får chans till att lösa olika situationer själv då det är ett 

lärandetillfälle och ingen kommer göra det åt dem när de växer upp. 

Förskollärarnas delaktighet i barns fria lek 

När det gäller förskollärarnas tankar kring delaktighet i barnens fria lek finns det både likheter 

och skillnader. Samtliga förskollärare framhåller i studien att som förskollärare måste de vara 

närvarande i barnens lek, men denna närvaro kan ta form på olika sätt. Här presenteras deras 

berättelser under två förhållningssätt: Tillgänglig och stöttande och Aktiv och delaktig. Sedan 

beskrivs ett tredje tema med uppfattningar som de har gemensamt, förskollärarnas samsyn 

och barnens uppfattning. 
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Tillgänglig och stöttande 

Flera av förskollärarna framhåller att de ska finnas tillgängliga när barnen leker fritt och stötta 

dem, men inte delta i lekarna mer än nödvändigt. Barn ska få leka själv om de vill och 

förskolläraren intar rollen som observatör. “Alltså delta tycker jag inte man behöver göra, 

men ändå vara närvarande och se vad som händer” (Sofia). Enligt detta synsätt framkommer 

det att lek kan störas eller till och med brytas om vuxna går för nära den. Emma berättar om 

ett tillfälle då några barn dansade och sjöng i ett rum på avdelningen. När hon kom in för att 

titta på frågade om hon kunde filma, då bröts leken eftersom barnen kanske tyckte att det var 

lite pinsamt eller inte vågade vara lika fria när en vuxen var med. På så vis ska förskollärare 

endast gå in när det är nödvändigt för att leken ska upprätthållas och utvecklas. 

 

Enligt förskollärarna är det viktigt att leken hålls igång. Barnen får inte byta lek så ofta 

eftersom de menar att barnen behöver lekro. Sofia beskriver att på hennes avdelning måste 

barnen leka en stund med det material eller den lek de valt. Om barnen tröttnar på leken så 

tillför förskolläraren hellre material eller kanske gå in i leken själv en stund än att leken bryts.  

 

Förskollärarna uttrycker att de ska finnas närvarande och stötta barnen när leken inte fungerar. 

Så länge leken fungerar menar Linnéa att det räcker att observera och hålla ett öga på barnen. 

Skulle leken fastna lite kan hon komma med förslag eller be någon kompis komma med 

förslag. Hon menar att de ska stötta barnen, men också uppmuntra dem eftersom de kan lösa 

många situationer själva och det är viktigt att barnen lär sig det. Det är också viktigt att vara 

nära när det uppstår konflikter. Johanna beskriver att det finns vissa barn som inte klarar att 

leka tillsammans då det uppstår konflikter hela tiden. Då måste en förskollärare vara nära och 

hjälpa till och försöka ligga steget före och förhindra att konflikterna uppstår. När en lek inte 

fungerar kan en förskollärare hjälpa till genom att komma med förslag eller tillföra material.  

 

Så jag tror att vi har en jätteviktig roll att vara med i leken ibland också att se, 

se vad som leks och att man har koll på att alla får vara med och att alla har nån 

att vara med helt enkelt och kunna va, ja. Att alla är delaktiga på något sätt så 

att det inte blir någon som bara sitter i ett hörn och tittar på hela tiden (Johanna).  

                                                          

Johanna berättar om en lek i förskolans “fantasirum” som inte kommit igång och var lite 

“slamsig”. Då menar hon att förskolläraren kan gå in och stötta upp lite genom att komma 

med någon ny idé eller tillföra någonting. Johanna hämtade då utklädningskläder till barnen 

och det blev en helt ny lek där alla barnen lekte mer tillsammans.  
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Förskollärare går inte in i leken om det inte är nödvändigt. Då ska det vara för att hålla igång 

en lek som håller på att rinna ut, “Ofta så börjar man kanske sitta utanför leken, men när man 

ser att nu håller den på att rinna ut då går man kanske in en liten stund” (Sofia). Emma 

berättar att när hon observerar att en lek är på väg att gå illa så kan hon gå in i leken och 

försöka ge förslag till att leken går till något mer positivt utan att barnen behöver avbryta 

leken. Hon menar att förskollärare kan komma med tillägg eller styra lite grann, men sen att 

kunna backa ut ur barnens lek och istället intar en närvarande observerande position. På så vis 

får barnen en chans att vidareutveckla och spinna vidare på leken. Linnéa berättar såhär:  

 

som sagt att man visar att man tycker att det är roligt och försöker vara lite 

inspiratör när det behövs, sen så ska man ju inte vara där hela tiden, man måste 

kunna backa också och låta dom få upptäcka själva och hitta fantasi och sådär. 

 

Genom att stötta leken till att den fungerar och sedan kunna backa ur betonar flera av 

förskollärarna som viktigt då barnen får en chans till att utveckla leken barnen emellan. 

 

Sammanfattat innebär detta förhållningssätt att leken är något som tillhör barnen där 

förskolläraren observerar leken och samtidigt intar en närvarande roll. Förskollärarna finns i 

närheten, är lyhörda på vad barnen uttrycker och visar intresse för, men deltar inte i leken mer 

än när barnen behöver stöttning och vägledning till att hålla igång en positiv och givande lek.  

Aktiv och delaktig  

I detta förhållningssätt kan en tydlig skillnad ses jämfört med förhållningssättet tillgänglig 

och stöttande. Eva och Anna hävdar att barnen aldrig ska lämnas helt ensamma, utan att det 

alltid ska finnas en förskollärare närvarande och delta i barnens lekar på olika sätt. De menar 

att det är deras uppdrag som förskollärare att kunna läsa av barnen och uppmärksamma vad de 

är intresserade av och vad de vill göra. Anna är tydlig med sina tankar om att inte hålla kvar 

barnen i något som den vuxne tänkt och planerat, utan tar barnens lek slut eller intresset 

svalnat av så accepterar den vuxne de och istället följer barnen i nästa steg av leken.  

Det är viktigt att vara närvarande och aktiv i barnens lek är något som Eva betonar för att lära 

känna dem, veta var de befinner sig i sin utveckling och kunna utmana dem. Detta är något 

som alla barn behöver, oavsett ålder. Anna beskriver också utifrån sitt synsätt att barn behöver 

en aktiv, delaktig pedagog i sin närhet. Exempel på att vara aktiv som Eva ger kan vara att 

ställa frågor kring det barnen gör, benämna saker och uppmuntra barnen att benämna det de 

pekar på. “Det gäller ju att vara väldigt... att använda ögonen och öronen hela tiden och 
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uppmärksam på vad barnen skickar för signaler när dom inte alltid har språket med sig”. Det 

kan också vara att hämta något material som den vuxne vet eller ser att barnen är intresserade 

av. 

Man kan inte tänka att man kan stoppa in dom i något rum och där ska de sitta 

och leka och sen ska man bara sitta och titta på… man är där dom är, sitter jag 

med fyra barn på golvet då är jag där och ställer frågor och kommunicerar med 

dom… jag sitter inte bara där eller en bit bort... utan jag är där med dom och 

det är både utomhus och inomhus, varje dag (Anna).  

                                                                                                                   

Anna poängterar vikten av att vara en engagerad personal. Hon menar på att vara i ett annat 

rum än barnen inte är att vara engagerad i det de gör.  

 

Även i detta förhållningssätt kan förskollärarna tycka att det finns tillfällen då vuxna inte ska 

vara direkt delaktiga i leken och barnen kan vara lite mer ifred. Det kan vara när barnen inte 

vill att vuxna ska vara där och behöver vara lite ifrån, vilket framför allt gäller de äldre 

barnen. Skillnaden är, enligt både Eva och Anna, att de fortfarande ska vara precis i närheten 

så att de kan hålla ett öga eller öra på det barnen gör. “Vad som sker bakom stängda dörrar är 

inte alltid det som är det positiva” (Eva). Anna berättar att hon brukar sitta direkt utanför 

dörren med några andra barn som leker så att hon kan höra vad som händer. “Jag tycker inte 

att man ska lämna barn själva oavsett om dom är fyra eller fem år för som behöver vägledning 

och ibland uppstår konflikter och har jag inte varit där kan jag ju inte….”. Då är barnen inte 

lämnade helt själva. För oavsett om barnen vill leka själv så måste den vuxna ha koll, ha sina 

tentakler ute och hela tiden försöka fånga in och lyssna på barnen om vad som händer och 

sker.  

 

Emma, som har tankar kring båda förhållningssätten, berättar att hon har ett barn i 

barngruppen som behöver en vuxen nära hela tiden för att klara av leken. Hon säger: “Jag är 

för vissa barn ett verktyg för att barn ska kunna vara med och leka med andra barn”. En aktiv 

och delaktig vuxen kan vara avgörande för en del barn som till exempel inte lärt sig lekkoder 

och leksignaler än eller som inte hittar ingångar in i lekar. 

 

För att sammanfatta detta förhållningssätt intar förskollärarna en aktiv roll där de ger 

vägledning och utmaning samtidigt som de deltar i och tillsammans med barnen i den fria 

leken. Genom att vara aktiv och delaktig i barns lek så kan barnen få känna att förskolläraren 

är engagerad och ser deras lek som en viktig del i barnens pågående utveckling och lärande.  
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Förskollärarnas samsyn och barnens uppfattning 

Samtliga förskollärare uttrycker att det är lika viktigt att vara närvarande inomhus som 

utomhus, men att de inte lever upp till det. De menar att det finns en skillnad samtidigt som 

det inte ska göra det. Linnéa menar att många barn leker bättre ute än inne, men Anna säger 

att det är ändå lika viktigt att vara närvarande pedagog, oavsett plats. Sofia påpekar att det är 

svårt att hjälpa barnen lösa konflikter som uppstår när de inte varit där och sett vad som hänt. 

Emma och Eva belyser att det har att göra med personalbristen. Om alla förskollärare i 

arbetslaget är närvarande finns det större chans till att kunna delta och vara engagerade i barns 

fria lek utomhus. Sofia fortsätter med att berätta om en bild där pedagogerna står i en ring och 

pratar. Det beskriver hon som att det beror på att de inte har tillräcklig planeringstid och då 

pratar de om vad som ska göras när de är ute.  

 

Samtliga förskollärarna, oavsett förhållningssätt, uttrycker också att de tror att barnen för det 

mesta tycker det är roligt när förskollärarna deltar i deras lekar. Anna berättar: 

 

Jag tror dom tycker att det är ganska kul för att… jo oftast frågar dom 

om man vill vara med i det dom gör asså dom kan nästa säga `visst kan 

du komma och va med oss här inne´ så att jag tror dom upplever det 

positivt, men då beror det ju på vad det handlar om, hur man är som 

person. Jag… att dom känner att man kan ge dom nånting i leken, för 

känner dom att här blir ingen, hon verkar inte intresserad då tror jag inte 

att dom vill att jag ska vara med och det är ju mitt arbete att jag ska 

finnas där för dom (Anna). 

 

Barnen uttrycker om de vill att förskolläraren ska delta med både ord och kroppsspråk, som 

Eva beskriver det: “Glädje, man ser det strålar i ögonen, det tänds, det blir en nytändning i 

leken”. Ibland kan barnen dock vilja vara själva och då säger barnen det. Sofia upplever att 

barnen tycker olika om vuxna ska delta i leken, att speciellt de äldre barnen vill leka själva. 

Samtidigt beskriver hon att när hon påbörjar något kommer det alltid något barn och vill vara 

med. Hon berättar vidare att då måste barnen tycka att det är roligt. 

 

Sammanfattning av resultat 

Samtliga förskollärare har svårt att definiera vad begreppet lek betyder, men de beskriver att 

den fria leken är den lek som barn själv väljer. En av förskollärarna uttrycker att i den fria 

leken får barnen alternativ att välja bland, till skillnad från resterande av förskollärarna som 

beskriver den fria leken som ett tillfälle där barnen får välja fritt bland egna erfarenheter, 
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intressen och tankar. Dock poängterar förskollärarna att leken är en viktig del, då barn lär sig 

allt genom lek.  

 

Det framkommer delade uppfattningar när det gäller förskollärarens roll i den fria leken. I 

denna studie är de indelade i två förhållningssätt som går under namnen: tillgänglig och 

stöttande och aktiv och delaktig. Enligt båda förhållningssätten ska förskollärarna finnas 

närvarande, både inne och ute, eftersom det är svårt att hjälpa barnen när konflikter och 

situationer uppstår då inte en vuxen är insatt i vad som hänt. Skillnader som kommer fram i 

denna studie mellan förhållningssätten är hur pass delaktig förskollärarna ska vara i den fria 

leken, när det är bra att delta och om det finns lägen att backa och låta barnen utveckla leken 

på egen hand. Angående barnens uppfattning kring den vuxnes deltagande i leken finns 

variation i förskollärarnas tankar. Samtliga förskollärare uttryckte dock att barnen visar tydligt 

via både kroppsspråk och ord hur de upplever den vuxnes delaktighet. 
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Analys 
Här kommer ni att kunna ta del av hur resultat och analys kan kopplas till tidigare forskning 

och litteratur utifrån studiens syfte och frågeställningar. Vi har analyserat empirin och kommit 

fram till några kategorier som presenteras som Barns lärande i lek, Förskollärarens närvaro 

och engagemang, Störs leken? och Barnens villkor.  

Barns lärande i lek 

Begreppet lek kan vara svårdefinierat (Knutsdotter Olofsson, 1987) vilket samtliga 

förskollärare i denna studie upplever. Den fria leken var däremot lättare för förskollärarna att 

sätta ord på och de definierar den fria leken som den lek barnen själva väljer. Knutsdotter 

Olofsson (1987) beskriver att lek kan vara mycket i vuxnas ögon, vilket kan kopplas till 

förskollärarnas berättelser där de beskriver att lek kan vara allt från att tillsammans sitta och 

jobba med play-doh till rollek. Eftersom leken kan vara så mycket medför det att barnen kan 

lära sig och utvecklas genom leken (Skolverket, 2016). Platon anser att leken är grunden i allt 

lärande (Walén, 2003) vilket förskollärarna håller med om då de menar att barn lär sig allt i 

leken. Bland annat tar de upp att barn lär sig turtagning, socialt samspel, språk, empati, 

kommunikation, motorik, fantasi, kreativitet och matematik via lek. Språk, kommunikation, 

social kompetens, empati och fantasi är något som Knutsdotter Olofsson (1987; 2009) också 

poängterar som något barn lär sig genom lek.  

 

Beskrivningen att lek hör ihop med fantasi är något som kommer fram i resultatet. Denna 

uppfattning delar även tidigare forskning (Engdahl, 2011) då barnen via leken får ge uttryck 

för sin fantasi, men också en möjlighet till att utveckla den vidare. Knutsdotter Olofsson 

(2009) betonar också fantasins vikt för att föda nya tankar och idéer samtidigt som Walén 

(2003) poängterar att det inte går att misslyckas i fantasins värld då det bara sker på låtsas. 

Betydelsen av att barn får prova på många gånger i fantasin värld poängteras av en 

förskollärare då barnen kan lära sig nya saker och utvecklas. Detta är av vikt då barnen får 

chans att i lugn och ro misslyckas och prova igen för att nå utveckling. Lek bör därför ses som 

betydelsefull i allt lärande (Pramling Samuelsson & Sheridan, 1999). Några av förskollärarna 

betonar också att barn hela tiden bearbetar händelser och upplevelser genom leken vilket 

medför ett lärande av det som barnen varit med om. Lindqvist (1996), Knutsdotter Olofsson 

(2009) och Öhman (2008) styrker detta resonemang i sina texter där det betonar leken som 

den plattform där barnen kan utforska och utveckla sina erfarenheter och den värld de lever i. 
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Förskollärarens närvaro och engagemang 

Båda förhållningssätten, tillgänglig och stöttande och aktiv och delaktig, framhåller att det är 

viktigt som förskollärare att vara närvarande bland barnen då det bland annat kan uppstå 

konflikter som barnen behöver hjälp att lösa. För att kunna hjälpa barnen i en sådan situation 

måste den vuxne sett vad som hänt. Norén - Björn (1991) delar samma tanke om att alla barn 

behöver vägledning vid exempelvis konflikter. På så sätt bör vuxna finnas nära till hands i 

verksamheten så att alla barn kan känna att de får den vuxnes guidning. Genom att vuxna ger 

en god ledning kommer det främja utveckling hos barnet, vilket är något som även 

förbelpedagogisken står för (Wallström, 1992).   

 

I förhållningssättet om aktiva och delaktiga betonar förskollärarna vikten av att vara 

engagerade och delaktiga ännu mer för att kunna utmana och utveckla barnen i deras lekar. 

Detta poängterar också Pape (2016) som viktigt för att skapa en miljö för lek, 

sammanhållning och inkludering. Förskollärare bör vara aktiva, fysiskt och psykiskt 

närvarande hela tiden. De ska lyssna till vad barnen berättar och vill göra, vara engagerad och 

visa god omsorg vilket är något som både förskollärarna och Pape (2001) har gemensamt. 

Dock uttrycker ibland barnen att det vill leka själva och då ska de få göra det. Då är det 

nödvändigt, enligt förskollärarna, att de är närvarande och har koll på att leken utspelar sig 

positivt och inga barn blir lämnad åt sidan. Det är lätt att ta för givet att barnen leker bra 

bakom stängda dörrar, men som Pape (2001) uttrycker sig kan vuxna inte veta det säkert då de 

inte är närvarande. Förhållningssättet aktiva och delaktiga förskollärare betonar också det 

som viktigt då det som händer bakom stängda dörrar inte alltid är positivt. Det innebär inte att 

de vuxna måste har en central roll i barnens lek, men både Pape (2001) och förskollärarna 

anser att de bör ha koll på vad som händer.  

 

I förhållningssättet tillgänglig och stöttande berättar förskollärarna att det är viktigt att leken 

hålls igång och att de finns närvarande för att stötta barnen så att leken inte “rinner ut”. Detta 

går att koppla till Jorups studie (1979, refererad i Knutsdotter Olofsson, 1987) som framhåller 

att leken ofta bli kortvarig, dåligt utarbetad, repetitiv och utnyttjar bara lite av det tillgängliga 

materialet när vuxna är passiva. Förskollärarna upplever i detta förhållningssätt det som 

Jorups studie tar upp, att de måste gå in och stötta upp leken så att den hålls igång eftersom 

den blir kortvarig och kommer av sig. 
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Barn känner av om förskollärare är intresserad av att vara med dem i leken och känner de att 

den vuxne inte ger dem något så frågar barnen inte om de vill vara med. Denna tanke stämmer 

överens med det Norén - Björn (1991) beskriver om att barn känner på sig vilka som är 

lekbara och bjuder in den som visar sig lekvänlig i lek. Pramling Samuelsson och Johansson 

(2009) fortsätter på detta när det beskriver att barnen slutar bjuda in och involvera 

förskollärare i deras lekar när de känner av att de inte involverar sig mer än de behöver. 

Denna forskning kan förklara varför en del av förskollärarna i denna studie upplever att 

barnen tycker olika om deras deltagande i leken. När barnen är vana med att förskollärarna är 

engagerade i och deltar i deras lekar frågar barnen oftare efter deras delaktighet. Det här leder 

till det som Pramling Samuelsson och Johansson (2009) beskriver om att förskollärare 

distanserar sig från barnens livsvärldar eftersom de inte engagerar sig i barnens lekar och 

därför inte kan utmana, problematisera och kommunicera med barnen. Detta beskrivs även av 

förskollärarna i denna studie som viktigt att kunna utmana barnen i deras lekar.  

 

Pramling Samuelsson och Johansson (2009) poängterar att det är förskollärarens uppdrag att 

vara involverad i barns livsvärldar, men de beskriver även ett dilemma om att förskollärarna 

är ansvariga för alla barn samtidigt som de ska vara involverad i det individuella barnets 

aktivitet. Detta uttrycker även denna studies förskollärare som ett ofta förekommande 

dilemma och då framförallt utomhus där de är färre personal på stor yta tillsammans med 

många barn. Förskollärarna beskriver vidare att det är lika viktigt att vara närvarande både 

utomhus som inomhus, men att personalbristen är avgörande och på så vis gör det svårare. En 

typisk situation i förskolan som både Åm (1986) och förskollärarna beskriver är att de vuxna 

kan stå ute och prata i en ring. En teori från förskollärarna om varför detta sker är att det har 

att göra med att de inte har tillräckligt med planeringstid i verksamhetsplaneringen. Då 

använder förskollärarna utevistelsen till att prata om sådant de inte hann med, men Åm (1986) 

anser att det beror på att vuxna inte har klargjort sin roll i förhållande till leken. 

Störs leken? 

Förskollärarna i förhållningssättet tillgängliga och stöttande beskriver att de ska finnas 

tillgängliga när barnen leker fritt och stötta barnen när det behövs, men inte delta mer än 

nödvändigt. Det synsätt Lindqvist (1997) beskriver om att leken måste skyddas från andra 

kamrater/vuxna och istället finnas nära tillhands stämmer överens med detta förhållningssätt 

som kommer fram i några av förskollärarnas berättelser. Detta kan ha ursprung i det som 

Knutsdotter Olofsson (1987) beskriver om att barn bearbetar konflikter via lek och att 
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förskollärare då är rädda att störa denna viktiga process för barnen. Som tidigare nämnts 

uttrycker både förskollärarna och tidigare forskning lekens vikt i att bearbeta händelser och 

erfarenheter.  

 

Något som kommit fram via resultatet är att enligt detta förhållningssätt kan leken lätt störas 

då barnen till exempel kan tycka att det är pinsamt om vuxna kommer för nära leken. Leken 

kan då lätt stanna upp och avbrytas av blotta närvaron från den vuxna. Exempel på detta är då 

barnen tyckte det var pinsamt då förskolläraren kom i under tiden de dansade och sjöng. Den 

forskning som finns angående detta tas upp av Knutsdotter Olofsson där hon menar att: 

“ibland skall hon knappt se och absolut inte störa”(1987:129). Utifrån detta går exemplet att 

tolka på bland annat två olika sätt utifrån de två förhållningssätten. Det ena bygger på att när 

barnen tycker att det är pinsamt och tycker att den vuxne ska gå därifrån ska denna respektera 

det och lämna barnen ifred. Det andra är när barnen vill att den vuxne ska gå så ska den vuxne 

respektera det och hålla sig en bit ifrån, men ändå vara så pass nära att denne kan vara lyhörd 

på vad som händer och samtidigt vara en trygghet för barnen.  

 

Till skillnad från förhållningssättet tillgänglig och stöttande ser förskollärarna med 

förhållningssättet aktiv och delaktig sig själva som ett verktyg att utmana och utveckla 

barnens lekar. Genom att förskollärare tillhandahåller material och tillsammans är med baren i 

leken kan de vara och bli en stor inspiration för barnen. Med hjälp av ord och handling har 

förskolläraren en viktig roll i hur barnens lek utvecklas (Pramling Samuelsson & Sheridan, 

2016). Förskollärarna fortsätter på detta och beskriver hur de kan utmana barnen i deras lek. 

Som Pramling Samuelsson och Johansson (2009) beskriver det kan viktiga lärandesituationer 

i barnens lek lätt missas om förskollärare är för rädd att gå in och störa i barns lek.  

Barnens villkor 

Några av förskollärarna beskriver att vuxna inte ska gå in och styra barnens lek eftersom den 

automatiskt blir planerad. Dessa tankar kring att den fria leken lätt kan bli styrd visar på den 

rädsla som Knutsdotter Olofsson (1987) och Pape (2001) tar upp, om att när vuxna deltar i 

barns fria lek blir det lätt en vuxenstyrd pedagogik eftersom vuxna, både medvetet och 

omedvetet, vill ha kontroll. Det blir alltså inte längre en lek på barnens villkor. Pape (2001) 

fortsätter med att även om leken tillhör barnen och inte alltid går att förstå betyder det inte att 

vuxna inte ska engagera sig i barnens lek, men att vuxna måste gå in i leken med respekt. Då 

blir frågan den, går det att gå in i leken på barns villkor? För att kunna tolka barns agerande 

utifrån deras intentioner beskriver Pramling Samuelsson och Sheridan (2003) att vuxna måste 
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försöka se världen som barn ser den och gå in i barnens kommunikativa diskurs. Det är viktigt 

att försöka närma sig barnens livsvärldar då de har betydelse för vuxnas förhållningssätt och 

samspel. Om de vuxna tar avstånd från barns livsvärldar kan kommunikationen brytas och då 

sker inte lärande (Johansson, 2011). Forskning menar att kommunikationsbrott lätt kan uppstå 

när vuxna deltar, men inte kan sätta sig in i den på barnens villkor (Åm, 1986) En av 

anledningarna till att förskollärare väljer att ta avstånd från barnens livsvärld inom deras lekar 

kan enligt denna studies resultat vara rädsla för att kommunikationen mellan barn och vuxen 

bryts och på så sätt störs leken.   

 

I enlighet med förhållningssättet aktiv och delaktig är förskollärarna med i barnens lekar och 

på så sätt försöker de närma sig barnens livsvärldar. Det är något som är svårt och inte helt 

oproblematiskt. Barn och vuxnas livsvärldar möts i förskolan då de automatiskt tar del av 

varandra, men det är den vuxnes ansvar att ta steget närmare barnens livsvärld (Johansson, 

2011). Förskollärarna beskriver att de måste vara uppmärksamma på vad barnen utstrålar och 

visar för att kunna utmana och stötta dem i leken. De menar fortsättningsvis på att det är 

förskollärarnas uppdrag att barnen får göra vad de vill i den mån det går.  
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Diskussion och slutsatser 
Utifrån förskollärarnas berättelser, tidigare forskning och litteraturgenomgång har egna tankar 

och åsikter väckts hos oss som blivande förskollärare. I denna del presenteras de diskussioner 

som framkommit och dragna slutsatser utifrån studiens syfte och frågeställningar. 

Avslutningsvis sammanfattas de dragna slutsatserna.  

 

Förskollärarna och även litteraturen delar samma syn om att leken är en stor och betydelsefull 

del av barns lärande och utveckling. Genom leken har barnen möjlighet att lära sig allt från 

social kompetens, kroppsuppfattning till skolämnen så som svenska, matematik och 

naturvetenskap. Särskilt intressant var att ingen av förskollärarna förklarar den fria leken som 

att den är fri från vuxna, vilket litteraturen beskrev den som (Åm, 1986; Knutsdotter Olofsson, 

1987; Pape, 2001). Förskollärarna beskriver den som den lek barnen själva väljer, vilket kan 

ha att göra med att de inte tycker att leken ska vara helt fri från vuxna då det kommer fram i 

resultatet att de ska vara närvarande på något sätt. Detta framhåller vi som viktigt då synen på 

den fria leken har betydelse för förskollärarens agerande i praktiken. Om du ser den fria leken 

som lek fri från vuxna får du automatisk ett mer avståndstagande förhållningssätt där leken 

endast är till för barnen och vuxna inte ska blanda sig i. Då förskollärarna i denna studie inte 

beskriver den på det viset utan som lek barnen själva väljer finns fler möjligheter till andra 

förhållningssätt med mer närvarande vuxna.   

 

I resultat framkommer det att barnen i förskolan ska förberedas inför framtiden eftersom 

ingenting serveras på ett silverfat här i livet. Förskollärarna menar därför att det är viktigt att 

barn får prova att lösa konflikter och olika situationer på egen hand för att på så sätt tillägna 

sig kunskaper inom detta. Vi upplever också detta som en viktig del, att barnet får känna 

ansvar och självständighet till den egna kompetensen. Därför är det viktigt att förskollärare 

kan läsa situationen om när det är läge att träda fram och hjälpa till och när det är läge att ta 

ett kliv tillbaka. Det är viktigt att barnen får känna att vuxna litar och tror på barnen. Det kan 

stärka dem vidare till att kunna stå på egna stadiga ben. Då kan förskolläraren agera 

byggnadsställning i barnets närmaste utvecklingszon. Både Vygotskij och Bruner beskriver 

det som att hjälpa barnet klara av sådant de annars inte kan på egen hand (Smidt, 2010). Vi 

känner som förskollärarna och den tidigare forskningen att det är viktigt att barnet inte lämnas 

själv innan individen är redo för det. En vuxen måste hela tiden finnas till hands och stötta om 

det skulle behövas även om barnet kan uppmuntras att försöka själv behöver de vägledning. I 

resultatet framkommer det att detta gäller alla barn på förskolan, oavsett ålder. Barnen på 
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förskolan behöver känna en vuxens närvaro då det kan uppstå konflikter som barnen själva 

inte kan hantera och lösa. Om barnet lämnas ensam för tidigt finns en risk att om barnet inte 

skulle klara en situation själv kommer denne att känna sig misslyckad och självförtroendet 

sjunka. Då minskar lusten till att utmana sig själv och lösa problem senare i livet.  

 

Studiens resultat visar att ingen av förskollärarna uttrycker att de inte ska vara närvarande alls 

i barns lek, utan förskollärarna delade uppfattningen om att det är viktigt att delta på något 

sätt. Dock framkommer det en skillnad på att vara närvarande och delaktig. Utifrån resultatet 

upplever vi att närvarande är när den vuxne sitter utanför leken och har koll på barnens lek 

utan att delta. Delaktig är när den vuxne är engagerad i barnens lek och tillsammans utmanar, 

följer barnens väg och är utforskande. I det här resonemanget tar vi stöd av tidigare forskning 

som beskriver att förskolläraren har en betydelsefull och viktig roll i hur barnens lek utvecklas 

(Fredin & Hägglund, 2011; Pramling Samuelsson & Sheridan, 2016). Det är betydelsefullt att 

vara lyhörd och intresserad som förskollärare av vad barnen uttrycker som intressant och vad 

barnen vidare vill undersöka. Därför är det viktigt hur förskollärare lägger fram och erbjuder 

barnen material. Förskollärarna i denna studie har olika tankar kring huruvida barnen ska 

hållas kvar i en lek som håller på att rinna ut. Vissa av förskollärarna tog som exempel att 

tillföra material för att leken ska hållas igång, men vi tänker också att materialet kan användas 

för att utveckla och utmana barnen i leken. Då får tankesättet en annan utgångspunkt. Barnen 

hålls inte kvar i leken bara för att hållas kvar utan för att utmanas. En anledning enligt 

förskollärarna till att hålla kvar barnen i leken är att de behöver få känna lekro genom att inte 

hoppa mellan olika lekar. Vissa barn kan må bra av att ha en uppsatt tid då de annars springer 

runt mellan lekar utan att hitta ro någonstans, men för andra så kan det förstöra och hämma 

deras fantasi och kreativitet. I sådana situationer krävs det en fingertoppskänsla av 

förskollärarna.  

 

En viktig punkt i förhållningssätten är huruvida leken störs av att vuxna är med i den. I 

förhållningssättet tillgänglig och stöttande är det en stor del till att vuxna inte ska delta. När 

vuxna deltar blir leken automatiskt styrd. Tidigare forskning beskriver att det beror på att 

vuxna inte lyckas gå in i leken på barnen villkor och möta deras livsvärldar. Livsvärldarna 

betonas som viktiga och det gäller att vuxna försöker se världen ur barnets perspektiv annars 

kan inte lärande ske (Pramling Samuelsson och Sheridan, 2003; Johansson, 2011). Det går att 

tolka detta som att, lyckas inte förskolläraren gå in i barnens livsvärld så sker inget lärande 

och på så sätt “stör” de leken mer än att utmana och berika den. Det kan vara så att 



 

 27 

förskollärarna med förhållningssättet tillgänglig och stöttande inte vågar delta i barns lek 

eftersom de är rädda att de inte kan närma sig barns livsvärld. På så sätt blir det 

kommunikationsbrott mellan barn och vuxen och leken störs. Förskollärarna med 

förhållningssättet aktiv och delaktig upplever vi inte är inte lika rädda att försöka närma sig 

barns livsvärld när de deltar i leken. Huruvida de lyckas eller inte kan vi inte uttala oss om i 

denna studie, utan då krävs en vidare forskning. Pramling Samuelsson och Johansson (2009) 

beskriver att viktiga lärandesituationer i barns lek lätt kan missas om förskollärare är rädd för 

att gå in och störa barnens lek. Utifrån detta upplever vi att förskollärarna på något sätt är 

närvarande tillsammans med barnen, att de vågar närma sig barns livsvärldar. Det som 

kommer hända är att alla inblandade kommer påverkas positivt då både barn och vuxna lär 

och utvecklas tillsammans. På så vis missas inte lärandesituationer lite lätt och leken blir ett 

verktyg för att främja barnens utveckling och lärande i förskolan verksamhet (Skolverket, 

2016). Barnen kommer få en känsla av att de vuxna är engagerade och vill vara en del av det 

barnen gör och vuxna kommer få en känna att de bidrar istället för att störa barnen i deras 

pågående lek och de lärandesituationer som medföljer. Alla parter kommer att få en positiv 

påverkan genom att förskolläraren vågar ta steget in i barnens livsvärld.  

 

En viktig faktor som några förskollärare tog upp som påverkar delaktigheten i barns fria lek är 

personaltätheten. På många förskolor är det stora barngrupper mot få personal vilket innebär 

att det är många barns lekar som förskollärarna ska vara engagerad i. Tidigare forskning 

beskriver ett dilemma där förskollärarna är ansvariga för alla barn, samtidigt som de ska vara 

involverade i de individuella barnet och deras aktiviteter (Pramling Samuelsson & Johansson, 

2009). Detta innebär att det är svårt att få tiden att räcka till då det är många barn och lekar 

som förskolläraren vara engagerad i, tillsammans med andra arbetsuppgifter. Konsekvenserna 

blir att förskollärarna inte är närvarande och kan utmana barnen i deras lek och på så sätt 

utvecklas vidare. Då används inte leken som ett verktyg till lärande vilket förskolans läroplan 

(Skolverket, 2016) beskriver är ett av förskollärarnas uppdrag. Vi tror att med mindre 

barngrupper finns mer tid att lägga på individuella barnet och att vara närvarande i deras 

lekar. Då kan förskollärare ta tillvara på de lärandesituationer som spontant dyker upp i 

förskolans vardag. 

Sammanfattande slutsatser 

Det har kommit fram i vår studie att begreppet lek inte är enkelt att beskriva. Förskollärarna 

har svårt att definiera vad fri lek innebär, men kom tillslut fram till att det är den lek barnen 
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själva väljer på förskolan, till skillnad från litteraturen som beskriver att den fria leken är fri 

från vuxna (Åm, 1986; Knutsdotter Olofsson, 1987; Pape, 2001). Både förskollärarna och 

litteraturen (Fredin & Hägglund, 2011; Knutsdotter Olofsson, 2009) beskriver att leken är en 

viktig del för barnen, samt för deras lärande och utveckling. Allt från förskolans läroplan 

(Skolverket, 2016) kan finnas med i den fria leken då barnen utforskar och lär.  

 

Det finns en viss osäkerhet bland förskollärarna angående deras roll i den fria leken. 

Resultatet visar att samtliga förskollärare tycker att de ska vara närvarande på något sätt, men 

exakt hur varierar. Vi identifierar under studiens gång att det finns två olika förhållningssätt 

bland dessa förskollärare, tillgänglig och stöttande och aktiv och delaktig. Även litteraturen 

har delade uppfattningar då till exempel Pape (2001, 2016) förespråkar ett förhållningssätt där 

vuxna är delaktiga i leken medan Knutsdotter Olofsson (1987) menar att vuxna måste ha en 

fingertoppskänsla och ibland endast vara tillgängliga och pyssla på med någonting bredvid 

barnens lek. Detta kan medföra en osäkerhet då förskollärarna inte får några klara direktiv på 

hur de ska agera i barns fria lek. Förskolans läroplan (Skolverket, 2016) som innehåller 

riktlinjer för förskolans verksamhet och förhållningssätt säger inte säkert hur förskollärare ska 

förhålla sig till fria leken. Det finns en osäkerhet om det ska vara någon skillnad i 

förskollärarens närvaro när det gäller barnens ålder. Vissa av förskollärarna tycker att de 

äldsta barnen kan lämnas själv då de leker, medan de andra av förskollärarna tycker att barn 

inte ska lämnas själv oavsett ålder. De menar att alla barn behöver vägledning och att det som 

sker i barns lek inte alltid är positivt. När det uppstår konflikter blir det svårare för 

förskollärare att kliva in och hjälpa till att reda ut då de inte har hela situationen klart för sig. 

Delade tankar finns om hur barnen upplever de vuxnas delaktighet i leken. Barnen visar 

genom ord, handlingar och kroppsspråk om de vill att den vuxne ska delta eller inte. Det 

gäller som förskollärare att vara lyhörd och uppmärksam på vad barnen signalerar ut. 

Resultatet visar emellertid att bristen på personal gör det svårt att engagera sig i de 

individuella barnens lekar så mycket som de önskar att de kunde. 
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Vidare forskning 
Vad som skulle vara intressant att forska vidare på i en större studie är att genom både 

intervjuer och observation under längre tid studera hur förskollärare agerar i praktiken. Detta i 

förhållande till det som kommer till uttryck genom denna studies intervjuer. I detta skulle 

större hänsyn kunna tas till fler faktorer som till exempel miljöns utformning. Sedan jämföra 

faktorernas betydelse för hur förskollärarna agerar i barns fria lek och till hur fri lek kommer 

till uttryck i förskolans verksamhet. Det skulle vara intressant att studera hur barns lek 

utspelar sig inomhus respektive utomhus och även hur förskollärarens roll skiljer sig i de olika 

miljöerna. Är förskollärare mer närvarande inne och/eller mindre ute? Hur stort utrymme ges 

barnen på förskolan till fri lek? Vi har påbörjat detta lite i denna studie, men det går att gå 

djupare in på ämnet och se vad det är som påverkar förskollärarnas uppfattningar och 

agerande. Vi kan konstatera att det finns många olika sorters möjligheter till fortsatt forskning 

angående barns fria lek och förskollärarens roll.  
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Bilagor 

Bilaga 1 

Information till informanter angående intervju 

 

Vi heter Sara Larsson och Sara Wangby och går sista terminen på förskollärarprogrammet 
vid Umeå Universitet. Vi skriver just nu vårt examensarbete och behöver intervjua 
förskollärare för att samla in data/information till vår studie. Syftet med vår studie är att 
undersöka förskollärares uppfattning är angående barns fria lek och hur de tänker kring 
deras delaktighet i den fria leken. I detta brev finns viktig information som du som informant 
(den som blir intervjuad) ska ta del av. Den grundläggande individskyddskravet för den här 
intervjun är enligt de forskningsetiska principerna (för mer information, 
http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf).   

 

 Medverkan är frivillig och informanten har rätt till att självständigt bestämma om, hur 
länge och på vilka villkor han/hon skall delta. Om informanten väljer att avbryta sin 
medverkan medför detta inga negativa konsekvenser för han/hon.  

 

 Informanten kommer vara helt konfidentiell. Inget namn, ort, arbetsplats eller andra 
uppgifter som kan identifiera informanten kommer att nämnas i studien som skulle 
kunna göra att någon kan urskilja vem informanten är. Vi använder oss av fiktiva 
namn och förskolor i studien.  

 

 Alla uppgifter och data är insamlade för forskningsändamål och kommer endast 
användas i studien. Det kommer inte användas eller utlånas för kommersiellt bruk 
eller andra ickevetenskapliga syften. All data och information om informanterna 
förstörs när bedömning av examensarbetet är godkänd.  

 

 Intervjun kommer att spelas in (bara ljud) och användas som underlag för 
transkribering och analys i studien. 

 

 Intervjun beräknas ta 30-45 minuter. Ställ gärna en timme till förfogande. 
 

 Tid och plats bestäms tillsammans med informanten, men under vecka 41.
  

Om finns några oklarheter eller uppstår några frågor så går det att nå oss på: 
 
 

Namn: Sara Larsson 

Mail: xxxxxx@umu.se 

Namn: Sara Wangby 

Mail: xxxxxx@umu.se  

Mobil: xxx-xxx xx Mobil xxx-xxx xx 

 
 

http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf
http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf
mailto:sala0142@umu.se
mailto:sawa0052@umu.se
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Tack för din medverkan! 

 

Bilaga 2 

Intervjuguide 

 

Frågeställningarna:  
 

1. Hur ser förskollärares pedagogiska synsätt ut när det gäller fri lek på 
förskolan? 

    2 . Hur ser förskollärare på pedagogens delaktighet i barns fria lek? 

 

Uppvärmningsfrågor: 

 

Utbildning: 
 

Vilket är tog du examen som förskollärare: 
 

Ålder på barngrupp: 
 

 

Intervjufrågor:  
 

Om du skulle sätta ord på vad "fri lek" är, vad skulle du säga då? 

 Utveckla gärna mer  
 

Hur stor del av barnens dag på förskolan präglas av fri lek? 

 Hur kommer det sig?  

 Utveckla 
 

Vad kan barnen lära sig genom den fria leken? 

 Ge exempel  

 Berätta mer 
 

Hur tänker du kring leken som ett pedagogisk redskap?  
 Hur tar ni tillvara på leken? 

 Ge exempel  
 

Hur ser du på din roll i barns fria lek?  
 (Hur tänker du kring pedagogers deltagande i barns fria lek? Bara vid behov) 

 Utveckla mer 

 Ge exempel 
 

Upplever du att det finns en skillnad i pedagogers deltagande när barnen leker ute 
respektive inne?  

 Hur kommer det sig? 

 Ge exempel 
 

Finns det tillfällen då vuxna inte ska delta i fri lek?  
 Hur kommer det sig? 

 

Hur tror du att barnen upplever er delaktighet i den fria leken?  
 Hur uttrycker barnen det? 
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 Ge exempel 

 


