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Abstrakt 
Syftet med studien var att beskriva vad förskollärare har för uppfattningar av sitt deltagande 
i fri lek. Studien var uppbyggd utifrån en kvalitativ intervjumetod och var inspirerad av den 
fenomenografiska forskningsansatsen eftersom det var förskollärares uppfattningar som 
eftersträvades. Till denna studie intervjuades tio förskollärare i en stad i Norrland. Under 
analysarbetet synliggjordes tre uppfattningar som sedan beskrivs och tolkas i 
analysresultatet. Dessa uppfattningar är, Uppfattningar av fri lek i förskolan, Uppfattningar av 
deltaganderoller och Uppfattningar av ett förändrat synsätt på fri lek. Dessa framkom då vi 
kategoriserade förskollärarnas uppfattningar i datamaterialet. I studiens analysresultat 
redogör vi för hur det finns skilda uppfattningar och förhållningssätt gentemot den fria 
leken. Det framgick även hur de olika uppfattningarna av begreppet fri lek påverkade hur 
förskollärarna valde att delta och hur den fria leken fick möjlighet till utrymme i förskolans 
verksamhet. En tredje uppfattning som framträdde var förskollärarnas förändrade synsätt. 
Detta har även en inverkan på förskollärares deltagande i barns fria lek. Slutsatsen för 
studien var att förskollärarna uppfattade sitt deltagande i barns fria lek som betydelsefullt 
samtidigt som de beskrev en osäkerhet kring hur de ska delta. Detta diskuterades vidare i 
diskussionskapitlet i relation till litteraturöversikten. 
 
Nyckelord: Barn, deltagande, fri lek, förskola förskollärare, uppfattningar. 
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1. Inledning 
Den   här   uppsatsen   handlar   om   förskollärares   deltagande   i   fri   lek,   närmare  
bestämt  hur  förskollärare  uppfattar  sitt  deltagande  i  barns  fria  lek  i  förskolan.  
Öhman   (2011)   lyfter   en   viktig   förutsättning   för   att   barn   ska   kunna   leka   på  
förskolan,  vilket  är  att  de  upplever  trygghet  och  att   förskollärare  kan  ge  barn  
detta  när  de  deltar  i  barns  lekar.  Det  finns  ytterligare  en  person  som  skriver  om  
fri   lek   i   förskolan,  Lillemyr   (2002)  beskriver  hur  barn   föredrar  den   fria   leken.  
Detta   eftersom  den   erbjuder   dem  mer   frihet   till   att   själva   få   bestämma   både  
lekens  innehåll  och  självständigt  bestämma  regler  för  hur  leken  ska  gå  tillväga.  

I   likhet   med   detta   finns   det   en   studie   som   har   genomförts   av   Yang   (2000).  
Studien   visar   på   hur   barn   i   fri   lek   ges  möjlighet   att   själva   bestämma   vilken  
lekaktivitet  de  vill  vara  med  i  och  även  hur  de  ska  leka.  Hon  framför  även  hur  
barn  i  tidig  ålder  behöver  göra  egna  val  och  att   lärare  behöver  vara  delaktiga  
under  de  val  som  tas  även  i  den  fria  leken.  Detta  för  att  lärare  då  kan  lära  barn  
hur   aktiviteter   kan   väljas   och   vilka   aktiviteter   som  uppfattas   som   lämpliga   i  
verksamheten  samtidigt  som  de  också  kan  lära  barn  att  reflektera  över  sina  val.  
Utan  detta  deltagande  från  läraren  kan  den  fria  leken  sluta  i  oordning.  Den  fria  
leken   behöver   därmed   delaktiga   vuxna   som   ser   över   att   leken   fullföljs   och  
därmed  att  barn  tar  ansvar  över  sina  lekar  (Yang,  2000).  Denna  forskning  tyder  
på  att  lärares  deltagande  är  lika  viktigt  i  den  fria  leken  som  i  andra  aktiviteter  i  
förskolan.  Det   framgår  därmed  hur   lärare  är   engagerade   i  den   fria   leken  och  
uppfattar  deras  deltagande  i  barns  fria  lek  som  väsentligt.  Detta  eftersom  barn  
får   förutsättningar   att   lära   sig   att   självständigt   kunna   bestämma   och   detta  
främjas  med  lärares  deltagande.    

Det   finns   å   andra   sidan   en   studie   av   Pramling   Samuelsson   och   Johansson  
(2009)   som  visar  hur   förskollärare   inte   är   lika   engagerade   i   barns   fria   lek,  de  
deltar   inte   lika   ofta  i   barns   fria   lekar   som   vid   lärandeaktiviteter.   Pramling  
Samuelsson   och   Johansson   synliggör   hur   barn   väljer   att   bjuda   in   sina  
förskollärare.  En  av  anledningarna  till  varför  barn  bjuder  in  sina  förskollärare  
är  när  dem  vill  att  de  ska  vara  delaktiga  i  deras  lekar.  Resultatet  visar  däremot  
hur  barn  oftast   försöker  undvika  att   involvera   förskollärare   i   sina   lekar.  Barn  
kan   uppleva   att   det   löper   större   risk   för   förstörelse   om   förskollärare   deltar  
eftersom   barn   kan   uppleva   vuxna   som   mindre   lekfulla   än   dem.   I   studien  
framgår  det  också  hur  förskollärare  inte  heller  var  lika  delaktiga  i  barns  lekar  
som   vid   lärandeaktiviteter.   Förskollärare   föredrar   att   ägna   sin   tid   åt   andra  
arbetsuppgifter   under   den   tid   som   barngruppen   leker   fritt.   (Pramling  
Samuelsson  &  Johansson,  2009).  Detta  tyder  på  att   förskollärare  uppfattar  sitt  
deltagande   som  väsentligt   under   lärandesituationer   främst.   I  motsättning   till  
det  visade  Yang  (2000)  studie  hur   förskollärare  uppfattar  sitt  deltagande  som  
lika   viktigt   i   den   fria   leken   och   i   lärandesituationer.   Utifrån   detta   vill   vi  
undersöka  hur  förskollärare  uppfattar  sitt  deltagande  i  barns  fria  lek.    

Vi  har   liknande  erfarenheter   som  Pramling  Samuelsson  och   Johansson   (2009)  
beskriver  om  hur  förskollärare  inte  verkar  vara  lika  närvarande  eller  delaktiga  
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under  den  fria  leken  i  jämförelse  med  andra  aktiviteter.  Detta  noterades  under  
olika  verksamhetsförlagda  utbildningsplatser  som  vi  varit  på.  Vi  upplever  hur  
begreppet  fri   lek  kan  vara  motsägelsefullt  eftersom  det  kan  uppfattas  som  att  
barn  ska  leka  fritt  utan  vuxna  trots  att  barn  i  förskolan  inte  kan  vara  fria  från  
vuxna.  Detta  kan  eventuellt  inverka  på  förskollärares  engagemang  till  att  delta  
i  den  fria  leken.     Det  kan  även  medföra  en  oförståelse  gällande  begreppet  och  
dess   innebörd   hos   oss,   vilket   kan   leda   till   en   svårighet   att   förstå   hur  
förskollärare  kan  förhålla  sig  till  barns  fria  lek.  Vi  har  också  läst  litteratur  som  
synliggör  den  fria  leken.  Öhman  (2003)  beskriver  hur  fri  lek  är  ett  missvisande  
begrepp   vilket   påverkar   förskollärares   deltagande  under   barns   fria   lek.   I   det  
här   examensarbetet   använder  vi  begreppet   fri   lek   som  en  benämning  på  den  
lek  som  sker  i  förskolans  verksamhet  utifrån  barns  villkor,  med  fri  lek  menar  vi  
därmed  barns  lek.  

Under   föregående   termin  deltog  vi   i   en   kurs   som  behandlade   lek   och   fri   lek  
som  begrepp.  Det  bidrog  till  ett  vidare  förstärkt  intresse  och  avgjorde  slutligen  
valet   av  problemområde   som  är   att   studera  vilka  uppfattningar   förskollärare  
har   av   innebörden   av   begreppet   fri   lek   och   vilka   uppfattningar   förskollärare  
har  av  sitt  eget  deltagande  i  barns  fria  lek.  I  litteraturöversikten  blir  det  tydligt  
att   forskningsfältet   gällande   fri   lek   i   förskolan  verkar  vara   ett   glest   beforskat  
område.  

En  förhoppning  med  uppsatsen  är  att  den  kan  bidra  till  fördjupad  förståelse  av  
den  fria  leken  som  begrepp  och  även  förnyade  kunskaper  om  hur  förskollärare  
kan  delta  i  den  fria  leken  i  förskolan  tillsammans  med  barn.  
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2. Litteraturöversikt 
I  denna  del  presenteras  olika  teman  som  är  relevanta  och  som  berör  studien.  I  
översikten   ställs   därför   forskare   och   författare   i   relation   till   varandra   för   att  
visa   på   likheter   eller   skillnader   i   deras   sätt   att   tolka,   förstå   och   beskriva   hur  
förskollärare  ser  på  sitt  deltagande   i  den  fria   leken.   Inledningsvis  presenterar  
vi  en  kort  tillbakablick  om  fri  lek,  sedan  synliggörs  förskollärares  styrning  och  
även  förskollärares  uppgift,  ansvar  och  deltagande  i  den  fria  leken.  

2.1 Tillbakablick om barns fria lek 

En  person  som  ger  en  tillbakablick  på  den  fria  leken  är  Lindqvist  (1996).  Hon  
beskriver   läraren   Friedrich   Fröbel   (1782-‐‑1852)   som   var   grundaren   till  
Fröbelpedagogiken   samt   till   barnträdgårdarna,   det   var   en   institution   som  
senare  kom  att  heta  förskola.  Det  som  även  går  att  sammankoppla  med  Fröbel  
är  den  fria   leken  eftersom  han  upplevde  den  fria   leken  som  en  självklar  del   i  
förskolan.   Hägglund   (1989)   förklarar   att   Fröbel   uppfattade   att   lek   borde   tas  
tillvara   eftersom  det   är   barns   sätt   att   kunna  uttrycka   sig.  Det   var   genom   lek  
som   barn   fick  möjlighet   att   utvecklas   och   vara   fria   tillika   självständiga.  Han  
skapade  därför  olika  lekmaterial  för  att  barn  skulle  få  bästa  förutsättningar  att  
utvecklas   med   hjälp   av   lek.   Leken   har   sedan   hans   tid   haft   en   viktig   och  
betydande   roll   inom   förskolan   samt   för   förskolans   pedagogik   (Hägglund,  
1989). 

En  annan  person  som  ger  en  tillbakablick  på  fri  lek  i  förskolan  är  Knutsdotter  
Olofsson  (2007).  Hon  skriver  att   lek  varken  diskuterades  eller  hade  en  central  
roll   i   förskolan   under  mitten   av   åttiotalet.   Hon   beskriver   också   hur   lek   inte  
prioriterades   i   förskolans   verksamhet.   I   stället   planerades   det   in   andra  
aktiviteter  och  temaarbeten,  detta  blev  centralt  medan  lek  var  något  som  barn  
fick  ägna  sig  åt  när  det   fanns   tid  över.  Detta  upptäckte  Knutsdotter  Olofsson  
när   hon   gjorde   praktik   under   sin   förskollärarutbildning   vilket   även   var  
anledningen   till   att   hon   började   forska   om   lek.     Hon   skriver   vidare   att   det  
sedan  lång  tid  tillbaka  har  ansetts  vara  fel  att  delta  i  barns  fria  lek  eftersom  det  
betraktats  som  barns  egen  tid.  Det  är  på  senare  år  som  förskollärare  har  blivit  
mer  delaktiga  i  barns  lekar  och  att  de  även  går  in  mer  i  lekar  utifrån  barns  egna  
villkor.  Hon  beskriver  hur   förskollärare  på   senare   år   strukturerade   rutinerna  
för   att   barn   skulle   få   tid   för   mer   fri   lek   och   det   var   en  mer   tillåtande   ton   i  
förskolan  gentemot  barns  lek  (Knutsdotter  Olofsson,  2007).  

I   ett   lekprojekt   som   Knutsdotter   Olofsson   (2007)   deltog   i   beskriver   hon   hur  
förskolläraren   Helene   fått   ett   förändrat   synsätt   gentemot   fri   lek   och   hennes  
deltagande   i   barns   fria   lek.   Knutsdotter   Olofsson   berättar   att   lek   ständigt  
diskuterades  på  Helenes  utbildning,  i  och  med  det  förändrades  hennes  synsätt  
och   förhållningssätt.   Hon   beskriver   vidare   om   hur   Helene   fick   ett   annat  
arbetssätt   när   hon   kom   tillbaka   till   förskolan   och   började   arbeta   efter   sin  
utbildning.  Innan  utbildningen  kände  hon  stress  och  frustration  över  att  tiden  
inte   räckte   till   för   allt   som   skulle   göras,   arbetsuppgifter   tog   tid   från   att   vara  
med  barnen.  Det  upplevdes  därför  obefogat  att  delta  i  barns  fria  lek  så  de  fick  



 
 

4  

leka   på   egen   hand.  Under  Helenes   utbildning   skedde  därmed   en   förändring  
som  medförde  att  hon  började  delta  konstant   i  barns   fria   lek  när  hon  började  
arbeta  igen  (Knutsdotter  Olofsson,  2007).  

2.2 Fri lek i förskolan 

För   att   få   en   förståelse   kring   förskollärares   deltagande   i   fri   lek   kan   det  
möjligtvis   vara   givande   med   en   behandling   av   begreppet   fri   lek.   Lindqvist  
(1996)  beskriver  leken  som  kluven.  Hon  menar  att  det  finns  två  olika  sätt  att  se  
på   leken,  dels   lek  som  barn  har   inflytande  över,  dels  som  en  aktivitet  som  är  
mer  ändamålsenlig  och  som  därmed  styrs  av  vuxna.  Öhman  (2003)  beskriver  
också   om   begreppet   fri   lek.   Hon   framför   hur   fri   lek   till   en   början   var   ett  
begrepp   som   innefattade   alla   aktiviteter   som   barn   gör   då   de   själva   får   styra  
vad  de  vill   sysselsätta   sig  med.  Hon  beskriver  även  hur   fri   lek  är   ett   centralt  
och   samtidigt   komplext   begrepp   i   förskolan.   Knutsdotter   Olofsson   (2007)  
förklarar   hur   begreppet   är   en   återkommande   del   i   förskolan.   Hon   beskriver  
däremot   hur   begreppet   inte   medför   frihet   utan   att   det   snarare   finns   regler  
mellan  barnen  och  dessa  regler  blir  därför  styrande   faktorer  även   i  barns   fria  
lek.    

Öhman  (2003)   förklarar  att  det  är   lätt  att  misstolka  begreppet   fri   lek  eftersom  
det  kan  uppfattas  vara  lek  utan  vuxnas  närvaro.  Det  kan  även  vara  ett  skäl  till  
att  förskollärare  därför  väljer  att  inta  ett  mer  passivt  förhållningssätt  gentemot  
barns   lek   och   att   de   istället   väljer   att   aktivt   ingripa   då   osämja   uppstår   i   en  
leksituation.  Det  kan  därför  vara  svårt  för  förskollärare  att  förhålla  sig  till  den  
fria   leken.  De  kan   eventuellt  uppleva  det   som   svårt   att   veta  hur   styrande  de  
ska   vara   och   om   de   borde   leka   tillsammans   med   barn   eller   bara   vara  
närvarande.   Pramling   Samuelsson   och   Johansson   (2009)   beskriver   i   deras  
studie  hur  de  lagt  märke  till  att  barn  självständigt  klarar  av  att  lösa  konflikter  
och  hjälpa  varandra  med  olika  problemlösningar  utan  lärares  deltagande.  Barn  
verkar  därmed  självständigt  klara  av  att  lösa  situationer  på  egen  hand  utan  att  
förskollärare   behöver   vara   styrande.  Öhman   (2003)  menar   vidare   att   det   blir  
missvisande   att   ställa   fri   lek   i   relation   till   vuxenstyrda   aktiviteter   då   leken   i  
förskolan  alltid  borde  betraktas  som  fri.  Detta  eftersom  barn  inte  kan  påverkas  
till  att  leka  någonting  som  de  inte  vill  (Öhman,  2003).  

2.3 Uppgift och ansvar för barns fria lek 

Förskollärare  har  ett  ansvar  gentemot  barns  fria  lek,  det  är  något  som  Lillemyr  
(2002)   skriver   om.   Han   förklarar   hur   förskollärare   inte   borde   glömma   bort  
detta  ansvar  gällande  barns  lek  och  därför  är  det  viktigt  att  vara  medvetna  om  
vilket  förhållningssätt  de  har  mot  barn  och  lekar.  Lillemyr  (1990)  påpekar  även  
att   förskollärare  bör  ha  den   främsta   förutsättningen   för   lek   i  åtanke,  vilket  är  
barns  trygghet.  Barn  behöver  känna  trygghet  för  att  de  ska  kunna  ge  sig  hän  i  
leken   eftersom   det   främjar   deras   utveckling.   Öhman   (2011)   hävdar   på   ett  
liknande  sätt  att  trygghet  är  grundstommen  för  lek  och  en  förutsättning  för  att  
lek  ska  kunna  uppstå.  Hon  menar  att  barn  kan  få  möjlighet  att  känna  trygghet  
när  förskollärare  är  närvarande  i  leken.  Knutsdotter  Olofsson  (2003)  beskriver  
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också  hur   förskollärare  har   ett   ansvar  att   se   till   så  barn   finner   trygghet.  Barn  
behöver   därmed   andra   tillgångar   än   leksaker   och   kompisar   för   att   de   ska  
kunna  börja  leka,  de  behöver  känna  trygghet  menar  Knutsdotter  Olofsson.  

Leken   har   stor   betydelse   för   pedagogiken   i   förskolan   därför   menar   Öhman  
(2011)   att   förskollärare   borde   ta   allvarsamt   på   leken   genom   att   stötta   och  
uppmuntra   lekar,  när  barn  leker  och  även  de   idéer  som  barn  har   i  sina   lekar.  
Förskollärare  borde  även  planera  in  tid  för  barns  lek  utan  att  bestämma  vad  de  
ska  leka.  En  annan  anledning  till  varför  det  bör  finnas  tid  för  barns  lek  är  för  
att  det  är  meningsskapande   för  barn  och  därför  behöver  de   få  mycket   tid   till  
det.  För  att  barn  ska  kunna  få  möjlighet  till  detta  är  det  viktigt  att  de  får  tillfälle  
att  delta  i  lek.  I  och  med  att  det  främjar  deras  utveckling  samtidigt  som  de  ges  
möjlighet   att   få   uttrycka   sig   med   hjälp   av   lek.   Utifrån   det   så   blir   därför  
förskollärares   ansvar   att   se   till   så   alla   barn   får   möjlighet   att   delta.   Öhman  
menar  även  att  det  är  deras  ansvar  och  uppgift  att  se  till  så  en  främjande  och  
positiv   lekmiljö   samt   lekklimat   kan   skapas   både   i   barngruppen   och   i  
verksamheten.  Detta  genom  att   stötta  barns   lek  och   ta   till   sig  samt  bevara  de  
erfarenheter   som   barn   uttrycker.   Det   leder   därmed   till   att   förskollärare   kan  
utforma  verksamheten  utifrån  barns  upplevelser  (Öhman,  2011).  Förskollärare  
har   också   till   uppgift   att   vara   lekande   förskollärare,   det   hör   till   yrkesrollen.  
Knutsdotter   Olofsson   (2007)   skriver   att   förskollärare   har   ett   ansvar   att   vara  
deltagande   i  barns   lek  och  även  ha  en  medvetenhet  kring  de   leksignaler  som  
behöver   förmedlas   till   barn.   Hon   beskriver   vidare   hur   förskollärares  
deltagande  dels  handlar  om  att  ge  barn  inbjudan  till  lek  och  samtidigt  besvarar  
barns   egna   inbjudningar,   dels   att   vara   tillåtande   och   delta   med   ett   visat  
intresse  för  barns  lek.  Med  hjälp  av  förskollärares  deltagande  hålls  barns  lekar  
vid  liv  (Knutsdotter  Olofsson,  2007).  

2.4 Styrning av barns fria lekar och av lekmiljöer 

Det   finns   en   avhandling   av   Bergström   Eriksson   (2013)   som   baseras   på  
observationer   gällande   olika   lekmiljöer   i   förskolan.   Där   beskriver   hon   hur  
förskollärare   både   omedvetet   och  medvetet   styr   samt   korrigerar   barns   lekar.  
De  lekar  som  hamnar  i  fokus  för  förskollärares  styrning  är  lekar  som  inte  anses  
vara   sunda   för   barn.   Hon   skriver   vidare   att   förskollärares   styrningar   och  
korrigeringar  exempelvis  sker  när  förskollärare  deltar  i  barns  lekar  eller  när  de  
observerar   barn   som   leker.   Tullgren   (2004)   ger   ett   exempel   i   sin   avhandling  
hur  förskollärare  kan  gå  tillväga  när  de  ska  styra  barns  lekar  genom  att  delta.  
När  förskollärare  inte  finner  barns  lek  som  “god”  väljer  denne  att  gå  in  i  leken  
och   delta.  Detta   i   stället   för   att   på   en   gång   säga   åt   barnen   att   de  måste   leka  
något   annat.   Förskollärare   använder   därmed   sin   lekkaraktär   för   att   på   ett  
diskret  sätt  styra   lekens   innehåll   till  att  bli  en  mer  accepterad   lek.     Bergström  
Eriksson  (2013)  ger  exempel  på  hur  glasdörrar  eller  bristen  på  dörrar  kan  vara  
ett  sätt  för  förskollärare  att  kunna  kontrollera,  ha  uppsikt  över  barns  lekar  och  
observera  om  de  leker  “bra”.  De  observationer  som  sker  förklarar  hon  som  ett  
givande  sätt  för  förskollärare  att  kunna  styra  barns  lek.  
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Bergström   Eriksson   (2013)   framför   vidare   i   sin   avhandling   hur   förskollärare  
ibland   skapar   lekmiljöer   som   medför   att   lekar   och   dess   innehåll   blir  
förutbestämda.  Detta  betyder  att  vissa   lekar  ska   lekas   i  vissa  rum  exempelvis  
dockvrån.  Bergström  Eriksson  hävdar  att  lekmaterial  och  rummets  utformning  
sänder  ut  signaler  till  barn  som  att  i  det  här  rummet  leks  det  restaurang.  Detta  
kan  vara   ett   sätt   för   förskollärare   att   styra  barns   lekar   och   se   till   att  de   leker  
“goda”   lekar.  Tullgrens   (2004)   skriver  också  att   förskollärare   styr   innehållet   i  
barns  lekar  och  eftersträvar  hur  barn  ska  leka  det  som  främjar  dem  i  framtiden.  
Hon  beskriver  även  hur  barn  i  förskolan  endast  får  möjlighet  att  fritt  bestämma  
lekens  innehåll  så  länge  det  sker  inom  bestämda  ramar  av  vad  som  anses  som  
en   “god”   lek.   Hon   beskriver   hur   “goda”   lekar   uppfattas   vara   det   som  
avspeglar   sig   från   vuxenvärlden   såsom  matlagning,   barnpassning   eller   vård  
och   omsorg.   Det   ges   ett   exempel   på   hur   två   pojkar   frekvent   leker   “osunda”  
rollekar   som   exempelvis   innehåller   hemska   karaktärer   och   hur   dessa   inte   är  
eftertraktade   i   förskolan   av   förskollärarna.   Lekmaterialet   regleras   därmed  
utifrån  sådant  som  upplevs  kunna   leda   till  mer  “sunda”  rollekar,  exempelvis  
familjelekar.   Detta   för   att   barn   ska   kunna   leva   efter   samhällets   normer   och  
krav  när  de  blir  vuxna.  Tullgren  beskriver  därför  hur  barns  lekar  verkar  styras  
mot  den  “goda”  leken  vilket  upplevs  vara  ett  sätt  att  förbereda  barn  till  att  bli  
“goda”  vuxna  samhällsmedborgare  i  framtiden.  Hon  framför  hur  förskollärare  
istället   borde   uppmuntra   och   bekräfta   barns   lekar   på   ett   positivt   samt  
främjande   sätt.   Hon   förklarar   även   att   förskollärare   ibland   bekräftar   barns  
lekar  när  det  av  dem  upplevs  vara  en  god  lek.  Hon  förklarar  även  att  de  kan  ha  
en   strategi   för   att   barn   ska   uppmärksamma   att   de   leker   en   “dålig”   lek.  
Strategin   innebär   att   förskollärare  medvetet   väljer   att   inte   bekräfta   leken,   så  
med  denna   strategi  väljer  de  därför   att   ignorera  barns  behov  av  bekräftelse   i  
leken.   Förskollärares   tystnad   eller   ignorans   betyder   därmed   att   leken   inte   är  
acceptabel  och  barn  kan  därefter  känna  sig  tvingade  till  att  korrigera  om  sin  lek  
eller   försöka   leka   mer   “korrekt.”   Förskollärare   verkar   därför   bekräfta   barns  
lekar  både  på  ett  positivt  och  negativt  sätt  beroende  på  deras  föreställningar  av  
lek  (Tullgren,  2004).  

I   en   studie   av   Yang   (2000)   lyfter   och   synliggör   hon   hur   barn   självständigt  
borde   få   möjlighet   att   välja   vilken   lek   de   vill   leka   och   med   vem.   Det   lyfts  
samtidigt  att  lärare  bör  vara  delaktiga  när  barn  fattar  egna  beslut.  Detta  för  att  
lärare  därmed  kan  visa  barn  hur  det  kan  gå  till  när  de  ska  välja  aktiviteter  och  
välja   det   som   uppfattas   vara   lämpliga   i   förskolan.   Lärare   kan   med   sitt  
deltagande   även   lära   barn   hur   de   kan   reflektera   kring   de   val   som   gjorts.   Å  
andra  sidan  finns  det  en  studie  av  Wood  (2014)  som  är  genomförd  i  England.  
Den   är   baserad   på   observationer   och   samtal   med   vuxna   samt   barn.   Denna  
studie  handlar  om  en  oroande  diskurs  gällande  hur  barn  borde  få  möjlighet  till  
att  göra  egna  val  och  därmed  ha  ett  självbestämmande.    Det  kan  samtidigt  leda  
till   att   barn   utövar   makt   och   kontroll   för   att   få   sin   egen   vilja   igenom.   Hon  
beskriver   hur   barns   fria   lekar   och   val   i   en   pedagogisk   miljö   bevakas   samt  
påverkas  av  förskollärare  och  deras  åsikter.  Hon  förklarar  vidare  att  dessa  inte  
heller  är  tillåtna  när  förskollärare  upplever  att  barn  leker  en  våldsam  lek  eller  
när  de  väljer   lekar  som  överträder   förskolans  normer  och  regler.  Wood   lyfter  
samtidigt   att   barn   borde   få   vara   relativt   fria   från   förskollärares   styrning   och  
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bestämmande.  Barns  möjligheter  till  att  välja  och  leka  fritt  begränsas  däremot  
också  av  tid,  fasta  regler,  utrymme,  grundläggande  läroplaner  samt  föräldrars  
förhoppningar  (Wood,  2014).  

 

2.5 Förskollärares deltagande och möjligheter i barns fria 
lek 
Det   framförs   av   Knutsdotter   Olofsson   (2007)   att   förskollärares   egna  
föreställningar  gällande  lek  och  lekfullhet,  barn  och  barndom  är  avgörande  för  
hur   lek   i   en   barngrupp   skall   kunna   utvecklas.   Det   här   avgör   också   hur  
förskollärare   väljer   att   delta   i   barns   lekar.   På   ungefär   samma   sätt   beskriver  
Knutsdotter   Olofssons   hur   en   av   deltagarna   i   projektet,   förskolläraren   My  
berättar   att   hennes   barngrupp   hade   svårt   att   samarbeta   och   leka   med  
varandra.  Vid   bland   annat   ett   tillfälle   lekte   barnen  var   och   en   för   sig,   därför  
behövdes   en   förändring.   Knutsdotter   Olofsson   förklarar   att   det   var   när  
förskollärarna  började  delta  i  barns  lekar  som  lekarna  varade  under  en  längre  
tid.  När  de  inte  heller  avbröt  eller  störde  barns  lekar  blev  det  också  möjligt  för  
lekarna  att  utvecklas,  därmed  behövde  de  vara  medvetna  om  att   inte  avbryta  
eller   störa   de   lekande   barnen.   Hon   skriver   vidare   hur   detta   kan   förebyggas  
beroende  på  vilket  synsätt  förskollärare  har  gentemot  barn  och  deras  lekar.  Det  
beskrivs  även  som  väsentligt  att  förskollärare  är  lyhörda  och  stöttande  genom  
att   hjälpa   barn   så   de   får   möjlighet   att   komma   igång   att   leka   (Knutsdotter  
Olofsson,  2007).  

Knutsdotter  Olofssons   (2007)  beskriver  hur   förskolläraren  Helene  berättar   att  
förskollärare   kan   få   ett   lekande   förhållningssätt   genom   kontinuerlig   träning.  
Det   är   inget   som   kommer   av   sig   självt   utan   det   handlar   om   att   träna   på   att  
leka.  Knutsdotter  Olofsson  beskriver   också  utifrån   förskolläraren  Daniel   som  
också   medverkade   i   projektet   vilket   förhållningssätt   hans   arbetslag   har   mot  
barns  lekar.  Hon  påpekar  att  de  förskollärare  som  arbetar  på  hans  arbetsplats  
inte   har   ett   auktoritärt   förhållningssätt   och   bestämmer   inte   heller   över   barns  
lekar.   De   förhåller   sig   istället   som   lekkamrat   och   visar   hänsyn   för   deras   lek  
samt   deltar   på   en   jämlik   nivå   tillsammans  med   barnen,   detta   för   att   visa   att  
barns   lek   respekteras   (Knutsdotter   Olofsson,   2007).   Lillemyr   (2002)   förklarar  
att  barn  i  fri  lek  borde  få  möjlighet  att  styra  och  bestämma  över  lekens  innehåll  
samt   självständigt   skapa   regler   för   hur   leken   ska   gå   tillväga.  Detta   kan   vara  
anledningen  till  att  barn  föredrar  fri  lek  eftersom  den  erbjuder  barn  mer  frihet  
till  att  själva  få  bestämma  menar  Lillemyr.  

Förskollärare  behöver  vara  med  i  barns   lekar  när  det  blir   tydligt  att  barn  inte  
kan  komma  överens  och  förhålla  sig  till  de  lekregler  som  behövs  för  att  kunna  
leka  med  andra  förklarar  Knutsdotter  Olofsson  (2007).  Dessa  regler   innefattar  
ömsesidighet,  turtagning  och  samförstånd.  Det  är  regler  som  barn  behöver  lära  
sig   och   det   kan   förskollärare   hjälpa   till   med   genom   att   vara   med   och   leka.  
Förskollärare  kan  däremot  få  rollen  som  “lekslav”  och  utnyttjas  när  de  deltar  
utifrån  barns  viljor  eftersom  en  del  barn  har  starka  idéer  om  hur  leken  ska  gå  
tillväga.  Barns  lekförmåga  får  också  möjlighet  att  utvecklas  i  samband  med  att  
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vuxna  leker   tillsammans  med  dem.  Barn  får  då  även  möjlighet  att   lära  sig  att  
skilja   på   verklighet   och   fantasi   genom   att   förstå   när   det   är   på   lek   och   inte  
(Knutsdotter   Olofsson,   2003).   Pramling   Samuelsson   och   Sheridan   (1999)  
beskriver  också  hur  förskollärare  kan  bli  lekförebilder  när  de  deltar  och  när  de  
stöttar   barn   i   deras   lekar.   De   menar   att   förskollärare   kan   vara   lekförebilder  
genom  sitt  deltagande  och  kan  därmed  visa  barn  hur  de  kan  skapa  lösningar  
och  hantera  olika  situationer  som  uppstår.  Förskollärares  deltagande  kan  även  
främja  barns   skicklighet  att   förhålla   sig   till   lekars   regler  och  hur  barn  kan  gå  
tillväga   för   att   leken   ska   kunna   bevaras.   De   beskriver   samtidigt   hur   de   kan  
stötta  barn  genom  att  vara  observant  på  de  roller  som  barn  intar  i  leken.  En  del  
barn  intar  eller  tilldelas  alltid  samma  roll  och  detta  går  att  förebygga  genom  att  
förskollärare  deltar  i  barns  lek  och  därmed  kan  barn  få  stöttning  att  pröva  på  
nya  roller  i  leken  (Pramling  Samuelsson  och  Sheridan,  1999).  

Pramling   Samuelsson   och   Johansson   (2009)   skriver   också   om   förskollärares  
deltagande   i   barns   fria   lek.   Studiens   resultat   visar   hur   barn   vill   ha  
förskollärares   stöd   och   uppmuntran   vid   både   lek   samt   lärandesammanhang.  
De   framför   däremot   i   studien   hur   förskollärare   inte   deltar   lika   ofta   i   barns  
lekar   som   de   gör   vid   lärandeaktiviteter.   Detta   eftersom   förskollärare   hellre  
föredrar  att  ägna  sin  tid  åt  andra  arbetsuppgifter  under  tiden  som  barn  leker.  
De   beskriver   vidare   hur   förskollärare   har   olika   synsätt   och   förhållningssätt  
gentemot   lek   och   lärande   trots   att   de   upplever   att   lek   har   en   viktig   roll   i  
förskolan.  Det  verkar  trots  detta  ändå  alltid  finnas  en  intention  till  att  lära  barn  
något.   Pramling   Samuelsson   och   Johansson   påpekar   däremot   hur  
förskollärares   delaktighet   och   stöd   är   lika   viktiga   vid   både   lek   och   lärande  
situationer.   Det   finns   även   en   studie   som   undersöker   detta   utifrån  
förskollärares  deltagande.  Studien  är  genomförd  av  Howard,   Jenvey  och  Hill  
(2006)   och   handlar   om   hur   barn   skulle   lägga   ett   foto   som   de   ansåg   var   en  
lekande  aktivitet  i  en  låda  och  ett  foto  som  de  trodde  var  en  lärarande  aktivitet  
i  en  annan   låda.     Howard,   Jenvey  och  Hill  skriver   i   studiens  resultat  att  barn  
kategoriserar   aktiviteter   som   lek   när   det   inte   finns   någon   vuxen   närvarande  
och  lärande  aktiviteter  när  det  finns  en  vuxen  närvarande  på  bilderna.  

Det  finns  en  studie  genomförd  av  Chen  Shu  och  Nirmala  (2011)  som  studerar  
förskollärares  uppfattningar  av  barns  lek  och  lärande.  Förskollärarna  i  studien  
går   även   in   på   deras   skilda   uppfattningar   av   fri   lek   och   deras   deltagande.   I  
studien   deltog   förskolor   från   Tyskland   och   Kina.   Det   framgår   att  
förskollärarnas  uppfattningar  och  arbetssätt  skiljer  sig  markant.  Förskolorna   i  
Kina  la  större  vikt  vid  lärarledda  aktiviteter  och  det  framkom  att  begreppet  fri  
lek   inte  användes.  De  kinesiska   förskollärarna  har  en  uppfattning  av  att  barn  
lär   sig   mer   under   aktiviteter   som   leds   av   vuxna.   I   jämförelse   med   detta  
använder   de   tyska   förskolorna   begreppet   fri   lek   mer   frekvent   och   den   fria  
leken   innebär   en   möjlighet   för   barn   att   fungera   självständigt.   De   tyska  
förskollärarna  menar  att  fri  lek  innebär  en  tid  då  barn  själva  får  stå  för  lärandet  
utan  att  vuxna  är  med  och  ger  anvisningar.  De  framhåller  därmed  hur  mer  tid  
borde   läggas   på   barns   fria   lek.   De   kinesiska   förskollärarna   hävdar   å   andra  
sidan  att  mer  tid  istället  borde  läggas  på  lärarledda  aktiviteter  då  de  hänvisar  
till  läroplanens  mål  som  ska  uppnås  (Chen  Shu  &  Nirmala,  2011).  
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2.6 Sammanfattning av litteraturöversikt 

Utifrån  översikten  framgår  det  att  forskare  och  författare  inte  alltid  benämner  
begreppet   fri   lek  utan   skriver   i   stället  barns   lek.  Utifrån  detta  upplevs   fri   lek  
inom   forskning   kanske   vara   förknippad  med   barns   lek.   Det   synliggörs   även  
hur  begreppet   fri   lek   inte  alltid  är   självklar  hos   förskollärare  och   inte  heller   i  
förskolan.   Däremot   beskrivs   förskollärares   deltagande   i   fri   lek   vara   en  
självklarhet  och  det  är  väsentligt   att   förskollärare  deltar   i  barns   fria   lek.  Med  
förskollärares   deltagande   i   barns   fria   lek   tillkommer   även   olika   roller   som  
medför  olika  ansvar  och  uppgifter  gentemot  barns  fria   lek  beroende  på  deras  
syfte  med  deltagandet.  Det  innebär  dels  en  aktiv  roll,  att  aktivt  delta  i  leken  för  
att   kunna   stötta   och   hjälpa   barn   att   utvecklas   som   lekkompetenta   individer  
samt  för  att  vara  en  trygghet  bland  de  lekande  barnen.  Det  kan  även  innebära  
en  styranderoll  för  att  hjälpa  barn  att   lösa  konflikter  som  kan  uppstå  i  en  lek.  
Slutligen   framkommer   det   hur   förskollärares   synsätt   och   uppfattningar   på  
begreppet  fri  lek  ligger  till  grund  för  hur  de  väljer  att  delta  i  barns  fria  lek  och  
hur   det   även   inverkar   på   hur   de   väljer   att   ge   utrymme   åt   den   fria   leken   i  
förskolan.  
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3. Syfte 
Syftet   med   studien   är   att   beskriva   förskollärares   uppfattningar   av   sitt  
deltagande  i  barns  fria  lek  i  förskolans  verksamhet.  

Följande  frågeställningar  har  därmed  använts  i  arbetet  med  studien:  

• Vilka   uppfattningar   har   förskollärare   av   innebörden   av   begreppet   fri  
lek?  

• Vilka  uppfattningar  har  förskollärare  av  sitt  eget  deltagande  i  barns  fria  
lek?  
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4. Metod 
I   detta   kapitel   redogörs   den   forskningsansats   som   inspirerade   oss   under  
studien,  den  litteratursökning  som  genomförts  och  de  metodval  som  gjorts  har  
motiverats.   Här   beskrivs   också   urval   av   intervjupersoner,   bearbetningen   av  
datamaterialet   och  den   analysmetod   som  användes.  Genomförandet   beskrivs  
sedan  och  kapitlet  avslutas  därefter  med  en  metoddiskussion.    

4.1 Inspiration och litteratursökning 
Den här studien är inspirerad av den fenomenografiska forskningsansatsen 
eftersom syftet är att studera förskollärares uppfattningar. Larsson (2011) 
beskriver hur fenomenografin fokuserar på människors upplevelser och 
uppfattningar. Det handlar inte om vad som är sant eller inte utan snarare om 
hur människor kan uppleva och uppfatta omvärlden på olika sätt. Han 
beskriver vidare hur en fenomenografisk forskningsansats kan användas om 
forskaren vill beskriva vilka uppfattningar olika människor har hellre än att 
beskriva huruvida någonting är. Kännetecknet för denna forskningsansats 
beskrivs vara den dataanalys som genomförs och där fenomenografins fokus 
ligger på att kategorisera de uppfattningar som framkommit under analysen 
(Larsson, 2011). Stukàt (2011) förklarar även att det inom denna ansats ofta 
används öppna frågor under de kvalitativa intervjuerna, då informanten på ett 
friare sätt kan beskriva sin uppfattning. 

Under litteratursökningen användes olika databaser, främst Education 
Resources Information Center (ERIC). Det visade sig vara svårt att hitta 
relevant forskning om vårt valda problemområde. Vi inledde med att söka 
artiklar på svenska. När vi inte hittade några relevanta och användbara artiklar 
började vi söka på engelska. De sökord som användes var, free play, 
preeschool och free play in early childhood education. Det är genom dessa 
sökningar som våra artiklar hittats. När vi letade efter artiklar sökte vi endast 
på vetenskapligt granskade för att det skulle bidra med trovärdighet till vår 
studie. 

4.2 En kvalitativ intervjustudie 
Ahrne och Svensson (2011) beskriver hur det är viktigt att välja rätt metod 
eftersom det påverkar hur det empiriska resultatet kommer te sig. De beskriver 
också hur väsentligt det är att tydligt beskriva och presentera de metodiska val 
som gjorts för att läsaren ska få en förståelse av arbetsprocessen. Inför 
metodvalet tänktes detta noggrant över och vi läste in oss på både kvalitativa 
och kvantitativa studier. Detta gjordes för att hitta en metod som kunde se till 
vårt syfte med studien. Roos (2014) menar att det är viktigt att fundera på 
lämpliga frågor och metoder som endast besvarar det givna syftet. Hon 
beskriver hur detta handlar om validiteten i studien. Som ett exempel påpekar 
Roos även hur intervjuaren kan ställa fel frågor vilket kan leda till att 
informanten svarar på ett sätt som inte svarar till studiens syfte. En kvalitativ 
metod valdes till denna studie då Stukát (2011) beskriver hur en kvalitativ 
intervjuform är mer flexibel och informell till skillnad från en strukturerad 
intervjuform.  Eliasson (2013) skriver att kvalitativa metoder fungerar bra om 
syftet är att försöka komma mer ner på djupet med frågeställningarna. Hon 
förklarar vidare att det används öppna frågor i en kvalitativ intervju och att 
det är färre frågor. Stukát (2011) beskriver också hur det under en sådan 
intervjuform kan ge intervjuaren bättre möjligheter att ställa följdfrågor för att 
på så vis även få mer uttömliga och utvecklade svar. 
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4.3 Etiska krav och överväganden 
I denna studie redogörs de fyra etiska huvudprinciperna som presenteras på 
vetenskapsrådets hemsida och som vi har beaktat och förhållit oss till. Detta 
eftersom dessa principer ska uppmärksammas och följas när det gäller att 
bedriva forskning. Dessa är informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet (2011). 
Informationskravet innefattar att forskaren delger informanten information om 
studien och dess syfte. Detta har vi förhållit oss till då vi bland annat gav 
informanterna både muntlig och skriftlig information som studien. 
Samtyckeskravet handlar om hur informanter har rättighet att bestämma över 
sitt deltagande och själva få besluta när de vill avbryta deltagandet. Därför 
behöver informanter ge sitt samtycke på att delta i en studie (Vetenskapsrådet, 
2011). Dessa krav beaktades därmed då förskollärarna informerades i 
information- och samtyckesbrevet om syftet med studien och vad deras 
deltagande innebär samt att de kan välja att avbryta sitt deltagande när de vill. 
Innan brevet skickades ut till samtliga förskollärare kontaktades förskollärarna 
via telefon. Detta gjordes efter att ha läst Löfdahl (2014) som hävdar att det kan 
vara givande att ge väsentlig information både muntligt och skriftligt. Därför 
valdes det att komplettera den muntliga informationen med skriftlig 
information. 

Två andra krav som vi också har beaktat och förhållit oss till är 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Konfidentialitetskravet betyder att 
forskaren dels ska ge informanten konfidentialitet i den mån som går, dels ge 
information om hur datamaterialet kommer att hanteras och vad som kommer 
att göras för att förhindra vidare spridning av data. Nyttjandekravet innebär 
att det material som är insamlat från de medverkande informanterna endast 
får användas i den aktuella studien (Vetenskapsrådet, 2011). Utifrån detta 
beskrev vi därför i information- och samtyckesbrevet dels att förskollärarnas 
riktiga namn inte kommer att nämnas i studien och inte heller namnet på 
arbetsplatsen och dels hur det insamlade materialet bara kommer att användas 
i denna studie och att materialet efter examination kommer att raderas för att 
undvika spridning. 

4.4 Urval av informanter 
I studien intervjuades tio verksamma förskollärare. Förskollärarna valdes ut 
genom dels ett målinriktat urval och dels ett bekvämlighetsurval. Bryman 
(2011) beskriver det målinriktade urvalet som ett val där forskaren väljer 
informanter utifrån problemområdet eller intervjuguiden. Detta urval gjordes 
då vi endast intervjuade examinerade förskollärare eftersom vår studie 
inriktades på dem utifrån vårt syfte. Bryman beskriver vidare hur ett 
bekvämlighetsurval är ett val där forskaren väljer informanter som är 
åtkomliga. Valet gjordes med tanke på tidsaspekten, det var krävande att hitta 
förskollärare som hade tid att intervjuas. Det visade sig vara lättare att boka in 
tider som passade med förskollärare som vi kände sedan tidigare. Valet av 
intervjupersoner gjordes inte endast utifrån tidsaspekten utan också för att vi 
visste vilka förskollärare som gärna skulle ställa upp på intervjuer för studier. 
Utifrån ett målinriktat urval valde vi även att intervjua förskollärare som vi 
inte kände sedan tidigare. Detta val gjordes eftersom kvalitén i intervjun 
möjligtvis skulle skifta. Det upplevdes även som positivt då vår roll som 
intervjuare utmanades under de intervjuer som skedde med personer vi inte 
kände. Några av förskollärarna som kontaktades arbetade på olika förskolor 
medan några arbetade på samma förskola fast på olika avdelningar. De 
medverkande har också olika många år av arbetserfarenhet i förskolan som 
verksamma förskollärare vilket uppfattades av oss som en fördel då viss 
variation kunde tillföras i studien och svaren kunde därmed bli annorlunda. 
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4.5 Kort beskrivning av informanter 
De förskollärare som medverkade kommer alla från en och samma stad i 
Norrland. Vi valde att kalla informanterna för Lotta och Karin, David, Barbro, 
Marianne, Eva, Kajsa, Mona, Lina, Sofia. Lotta och Karin intervjuades 
tillsammans och resterande individuellt. 

Lotta och Karin är två förskollärare som arbetar i samma förskola fast på olika 
avdelningar, där det är åldersblandade barngrupper. Lotta har arbetat som 
förskollärare och i förskolan sedan år 1988 och har arbetat på samma förskola 
sedan dess. Karin har arbetat som förskollärare sedan år 1978. Karin har 
däremot arbetat på en annan förskola innan hon började på den förskola som 
hon är verksam i för tillfället, hon började arbeta på denna förskola år 1995. 

David har varit verksam förskollärare i 23 år och har arbetat i förskolan i lika 
många år. På den nuvarande arbetsplatsen har han arbetat i två år där han 
arbetar på en åldersblandad avdelning. 

Barbro har arbetat som verksam förskollärare i sju år. Innan hon utbildade sig 
till förskollärare har hon även erfarenheter från praktiker i London. På den 
nuvarande arbetsplatsen har hon arbetat i två månader och hon arbetar i en 
åldersblandad barngrupp. 

Eva började arbeta inom förskolan 1988, hon vikarierade innan hon utbildade 
sig. Eva blev färdigutbildad år 1992 och har sedan dess arbetat inom förskolan. 
På den nuvarande arbetsplatsen har hon arbetat i 13 år. 

Marianne har arbetat inom förskolan sedan år 2005. Hon har arbetat på den 
nuvarande arbetsplatsen som är ett föräldrakooperativ i 9 ½ år, hon arbetar för 
tillfället på en åldersindelad avdelning där hon arbetar i en barngrupp med ett 
och två åringar. 

Kajsa har arbetat i 38 år inom förskola, skola och fritids, hon har således inte 
bara arbetat inom förskolan utan har varierat mellan dessa institutioner. Hon 
har arbetat på den nuvarande arbetsplatsen sedan augusti, 2015. Hon arbetar i 
en åldersindelad barngrupp med barn från två till fyra år. 

Mona har varit förskollärare och har arbetat inom förskolan i 30 år. På den 
nuvarande arbetsplatsen har hon arbetat i 19 år och hon arbetar i en 
åldersblandad barngrupp med barn från ett till fem år. 

Lina har varit förskollärare och har arbetet inom förskolan sedan åttiotalet. På 
den nuvarande arbetsplatsen har hon varit verksam i 5 ½ år där hon arbetar i 
en åldersindelad barngrupp där hon har hand om de äldsta barnen i förskolan. 

Sofia har varit förskollärare och arbetat inom förskolan i åtta år. Hon arbetar i 
en åldersblandad barngrupp och på den nuvarande arbetsplatsen har hon 
arbetat sedan januari 2015. 

4.6 Genomförande av studien 
Löfgren (2014) beskriver hur det kan vara passande att innan genomförandet 
av en studie göra vissa förberedelser såsom pilotstudie, val av utrustning och 
att det finns en nedskriven intervjuguide. Dessa förberedelser var något som 
uppmärksammades under inledningen av denna studie. Det första som 
gjordes var att formulera en intervjuguide bestående av öppna frågor (se 
bilaga 1). Det valdes därefter att genomföra en pilotstudie för att testa vår 
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metod och intervjuguide innan de planerade intervjuerna. Efter 
genomförandet av pilotstudien uppmärksammades det att vår intervjuguide 
behövde justeras, pilotstudien föll inte ut lika väl som vi tänkt oss och därmed 
blev intervjun inte relevant att ta med i resultat och analyskapitlet. 

Löfdahl (2014) menar att det är väsentligt att förskolechefer meddelas och ger 
sitt godkännande på studien som ska genomföras på förskolorna innan 
förskollärare ger sitt samtycke. Detta hade vi i åtanke då vi valde att inleda 
med att kontakta förskolecheferna. När deras godkännande getts via 
telefonkontakt, kontaktades de tänkta förskollärarna och information- och 
samtyckesbrevet mejlades till var och en. När vi fått godkännande från 
samtliga togs ytterligare kontakt med förskollärarna för bestämmande av tid 
och plats. I vårt brev redogörs det hur informanterna skulle välja tid och plats. 
Bryman (2011) skriver att informanten själv kan få välja en tid och plats som 
denne känner sig trygg med. Bryman beskriver det däremot som en fördel för 
kvalitén på intervjun om det sker på en lugn plats där informanten kan prata 
ostört. Vår uppfattning är även att en trygg plats kanske kunde ge vår intervju 
ärligare och fylligare svar. Vi valde också att dela upp intervjuerna mellan oss 
eftersom det fanns en tidsaspekt att ha i åtanke. En annan anledning till varför 
vi valde att intervjua separat var för att Löfdahl (2014) förklarar hur 
informanten eventuellt kan uppleva en underordnad position gentemot 
intervjuarna vilket kan leda till att svaren förändras utifrån den situationen. 

Det tog ungefär fem veckor att genomföra samtliga intervjuer. Det var svårt att 
hitta tider som passade alla förskollärare och därmed spreds intervjuerna ut 
över dessa veckor. Intervjutiden varierade mellan de olika intervjuerna. Det 
upptäcktes hur de första intervjuerna tog kortare tid än resterande. Detta kan 
möjligtvis bero på hur vi själva utvecklats och blivit mer bekväma i rollen som 
intervjuare. Vi tänker oss att desto mer bekväm vi blev i vår roll desto lättare 
kändes det att ställa fler följdfrågor vilket förlängde intervjutiden markant. 
Varje intervju tog mellan 30 till 50 minuter beroende på hur långa svar 
informanten gav på frågorna. Under de inledande intervjuerna fördes 
anteckningar, vi skrev ner stödord som vi tänkte skulle komma till användning 
senare. Vi insåg däremot att detta inte var nödvändigt eftersom intervjuerna 
spelades in. Inspelningen gjorde samtidigt så att koncentrationen istället 
kunde läggas på att vara mer aktiva och lyhörda under intervjuerna. På 
liknande sätt beskriver Löfgren (2014) hur inspelning av intervjuer kan 
medföra att intervjuaren inte behöver anteckna. I stället kan intervjuaren 
fokusera på att lyssna och ställa följdfrågor. Det beskrivs hur informanten inte 
behöver vänta med att ge sina svar eller avbrytas när de pratar om 
intervjuaren inte antecknar och istället är lyhörd. 

Varje intervju inleddes med några uppvärmningsfrågor, frågor som 
behandlade förskollärarnas yrkeserfarenhet. Förskollärarna frågades 
exempelvis hur länge de varit verksamma inom förskolans verksamhet. 
Avsikten med dessa frågor var dels att informanten skulle få möjlighet att 
slappna av och därmed känna sig mindre obekväm under intervjun, dels för 
att vi skulle få bakgrundsinformation om varje informant. De inledande 
frågorna upplevdes av oss som en bra inledning på intervjun och det kändes 
även som ett bra sätt att bekanta sig med informanten. Bryman (2011) påpekar 
att bakgrundsinformation också kan vara väsentlig under analysdelen då 
informanternas svar ska sättas in i olika sammanhang. 

Under genomförandet upplevdes det som ett dilemma att ställa följdfrågor. 
Detta då följdfrågorna kanske blev mer slutna och därefter möjligen ledande 
för informanternas svar. Vår upplevelse var att fokuseringen låg på 
formuleringen av följdfrågorna för att göra dem mer öppna, frågorna kanske 
trots detta ändå uppfattades som ledande för informanterna. Det medförde 
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också att en del av koncentrationen på det informanterna sade påverkades av 
detta skiftande fokus. 

Tanken var att endast göra individuella intervjuer. Det inträffade dessvärre en 
incident då en av oss åkte till en av förskolorna för att intervjua en 
förskollärare, väl på plats frågar en kollega till förskolläraren om denne också 
får delta under intervjun. Det verkade som att de hade pratat ihop sig innan 
intervjutillfället och det verkade som en självklarhet för dem båda att delta. 
Det fattades därför ett spontant beslut om att genomföra en gruppintervju 
eftersom tanken var att göra det så bekvämt som möjligt för den tillfrågade 
förskolläraren. Efter alla intervjuer var genomförda delade vi upp 
transkriberingsarbetet detta eftersom vi tänkte på tidsaspekten. Inspelningarna 
av intervjuerna underlättade arbetet med det insamlade materialet. Vi kunde 
lyssna igenom materialet flera gånger och försäkra oss om att vi transkriberat 
materialet ordagrant. 

4.7 Databearbetning och analysmetod 
När varje intervju genomförts påbörjades transkriberingsarbetet. Detta 
eftersom det är ett tidskrävande arbete vilket även Stukát (2011) skriver. Han 
beskriver vidare hur inspelningsutrustning därmed kan vara givande för 
informella intervjuer och hur helheten av intervjuerna sedan borde 
transkriberas där bland annat skratt samt tveksamheter redogörs. I och med 
detta valdes det att spela in samtliga intervjuer med våra mobiltelefoner och 
intervjuerna transkriberades ordagrant, det som informanterna sagt och även 
skratt samt tveksamheter finns med i materialet. Stukát (2011) menar å andra 
sidan att det kan vara tidssparande om endast vissa delar av intervjun 
transkriberas, alltså det som är relevant för studien. För denna studie valdes 
det trots detta tidssparande alternativ att transkribera intervjuerna i dess 
helhet. Detta för att få en tydligare helhetsbild av alla genomförda intervjuer 
och underlätta analys- och resultatarbetet. 

Rennstam och Wästerfors (2011) skriver att all insamlad data leder till oreda, 
detta kallas för ett kaosproblem. För att det här problemet ska kunna lösas 
behöver materialet sorteras för att kunna få bättre översikt. Inför det här 
analysarbetet skrevs därför transkriberingarna ut för att få möjlighet att se över 
alla intervjuer och läsa igenom dessa noggrant för att därmed kunna sortera 
materialet. Larsson (2011) beskriver hur det inom den fenomenografiska 
ansatsen sker kategoriseringar av de uppfattningar som framkommit utifrån 
samma fenomen. Detta gjordes genom att det vid sorteringen användes 
färgpennor vilket var ett effektivt sätt för att synliggöra personernas 
uppfattningar. Det gjorde även så att vi fick bättre ordning på materialet och 
därmed en tydligare överblick kring vad som tillhörde vår studie. 

Rennstam och Wästerfors (2011) beskriver också ett annat problem, nämligen 
representa-tionsproblemet. För att reda ut detta problem behöver materialet 
reduceras vilket innebär att ta bort och plocka fram endast vissa delar. Innan vi 
påbörjade vår reducering valde vi därför att bearbeta och sortera 
datamaterialet ytterligare en gång utefter den fenomenografiska ansatsen för 
att få en ännu tydligare överblick. Det användes sedan olika bokstäver där vi 
sorterade in de uppfattningar som vi hittade vid den första sorteringen. Sedan 
gick vi igenom de tre uppfattningar och började hitta kategorier. Dessa 
kategorier var olika aspekter som kunde lyftas fram ur de uppfattningar som 
framkommit. Det fördes samtidigt en kontinuerlig diskussion mellan oss 
gällande de citat som redogjorts för att kunna komma djupare i våra 
analyseringar av datamaterialet. Utifrån det så bildades tre uppfattningar och 
sex stycken kategorier som presenteras i resultat och analyskapitlet. Rennstam 
och Wästerfors (2011) skriver även om ett tredje problem som handlar om att 
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forskare inte endast fokuserar på att redogöra för det material som 
framkommit utan även diskuterar utifrån det. Detta var en fördel då vi var två 
stycken som tillsammans kunde föra djupa och utvecklande diskussioner av 
det insamlade datamaterialet. 

4.8 Validitet och reliabilitet 
Validitet i en kvalitativ studie förklarar Stukát (2011) som ett mångfacetterat 
begrepp. Validitet handlar om huruvida studien endast undersöker det 
aktuella problemområdet och det metodval som forskaren väljer att använda 
påverkar detta. Han menar vidare att reliabilitet handlar om studiens 
tillförlitlighet. Till denna studie valdes därmed en kvalitativ metod då studiens 
syfte var att beskriva förskollärares uppfattningar av sitt deltagande i barns 
fria lek. Å andra sidan beskriver Stukát (2011) hur ett givet metodval kan ge en 
högre reliabilitet, däremot kan det inte försäkra en högre validitet. 
Inledningsvis i denna studie planerades det för både intervjuer och 
observationer. Detta för att försäkra oss om informanternas svar var pålitliga 
vid intervjuerna, genom att observera hur informanterna förhöll sig i praktiken 
till det som sagts under intervjuerna. Om inte kunde eventuellt en viss 
tveksamhet ha vuxit fram gällande informanternas ärlighet vilket också kunde 
ha påverkat studiens reliabilitet. Detta förklarar även Eriksson- Zetterqvist och 
Ahrne (2011). De framför hur en intervju med fördel kan kompletteras med 
exempelvis observationer för att förstärka reliabiliteten. En viss medvetenhet 
fanns därmed vid val av metod inför denna studie. 

Stukát (2011) beskriver även fler aspekter som inverkar på reliabiliteten i 
kvalitativa studier. Informanter kan eventuellt under intervjuer misstolka 
frågor som ställs samtidigt som intervjupersonen kan misstolka informanters 
svar. För att undvika detta i den här studien spelades samtliga intervjuer in för 
att lyssna igenom det inspelade materialet upprepade gånger. Datamaterialet 
som framkom transkriberades även ordagrant för att förebygga det här 
dilemmat. Detta förebyggdes också för att försäkra oss om att denna studie 
skulle innehålla en högre reliabilitet och en hög validitet. Under 
genomförandet av intervjuerna upplevdes det däremot hur vissa följdfrågor 
kanske inte var direkt knutna till syftets frågeställningar. Det kan ha medfört 
att det skedde misstolkningar mellan oss och informanterna, misstolkningar 
som kanske inte besvarade syftet. Efter genomförandet av studien uppfattas 
det ändå finnas en hög reliabilitet och lägre validitet då dessa förebyggande 
åtgärder gjordes. 

I intervjuguiden formulerades det uppvärmningsfrågor som kanske kunde 
bidra till att informanterna fann en trygghetskänsla hos oss för att därmed 
möjligtvis våga ge öppna och ärliga svar på våra frågor. Stukát (2011) 
beskriver hur det är intervjupersoners uppgift att bilda ett förtroendefullt 
förhållande mellan dem och informanter. Han framför vidare hur forskare 
aldrig med säkerhet kan försäkra sig om informanters ärlighet, det kan handla 
om att informanter försöker ge svar som de tror att forskare eftersträvar. 

4.9 Metoddiskussion 

Under den inledande fasen av denna studie var tanken först att göra intervjuer 
med förskollärare och sedan komplettera med observationer av förskollärares 
deltagande i barns fria lek. En stund in i planeringen av studien kom insikten 
om att tiden inte skulle räcka till för detta. Det bestämdes därför att studien 
endast skulle innehålla en kvalitativ intervjuform med verksamma 
förskollärare. 
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Det fanns en förhoppning om att intervjua elva verksamma förskollärare. Det 
planerades för detta genom att skicka ut information- och samtyckesbrev till 
elva olika förskolor varav tio godkännanden senare mottogs. Det ledde till att 
tidsplanen behövde struktureras om samtidigt som tidsaspekten behövde 
tänkas över ännu en gång. Detta hade kunna förhindrats om det hade setts 
som en möjlighet tidigare då fler förskolor kunde ha kontaktats. Det bidrog 
också till att deltagarantalet i studien blev mindre än beräknat, vilket 
eventuellt kan ha inverkat på studiens reliabilitet. Roos (2014) beskriver hur en 
studies reliabilitet påverkas av om det finns tillräckligt datamaterial, om inte 
kan det försvåra studiens slutsats och därmed inverka på vår studies 
reliabilitet. När det gäller validitet menar Roos också att det innefattar 
passande metod och frågor som gör det möjligt att endast studiens syfte 
besvaras. Det upplevdes som en svårighet att ställa öppna och relevanta 
följdfrågor till förskollärarna och detta kan eventuellt ha påverkat validiteten. 
Detta hade kunnat förebyggas om vi innan genomförandet hade reflekterat 
över hur det går att ställa mer öppna följdfrågor. 

I information- och samtyckesbrevet (se bilaga 2) kunde det ha beskrivits 
tydligare att det var individuella intervjuer som efterfrågades. Detta 
uppmärksammades när en av oss fick genomföra en spontan gruppintervju på 
en förskola. Detta skapade reflektioner och osäkerhet hos oss. Det går inte med 
säkerhet veta om den tänkta förskolläraren och den andra hade pratat ihop sig 
innan intervjutillfället eller om den andra förskolläraren spontant uttryckte en 
önskan om att få vara med. Det upplevdes däremot som att de tidigare hade 
diskuterat detta, det fanns samtidigt ingen säkerhet om så var fallet. För oss 
blev det en väldigt spontan och oplanerad intervju som kanske hade 
förhindrats genom ett tydligare information- och samtyckesbrev. 

Valet av miljö inför intervjuerna var svårt att påverka eftersom det var 
informanterna som fick bestämma plats och tid. Samtliga intervjuer förutom en 
genomfördes på informantens arbetsplats, en intervju skedde hemma hos en 
informant efter arbetstid. Under de intervjuer som skedde på arbetsplatsen 
upplevdes olika störande moment. Det var exempelvis kollegor som kom in 
och då stördes samt avbröts intervjun vid flera tillfällen. Det var även en 
intervju som genomfördes i anslutning till en barnavdelning vilket medförde 
att det bankades och var hög ljudnivå. Detta blev ett störande moment under 
transkriberingsarbetet eftersom det var svårt att notera allt som sades. Under 
gruppintervjun pratade informanterna vid flertal tillfällen samtidigt, det var 
därmed svårt att urskilja vem som sa vad under transkriberingen. Av denna 
anledning skulle det underlättat med endast enskilda intervjuer. Bryman 
(2011) beskriver även hur intervjuaren innan intervjun bör försäkra sig om att 
miljön i omgivningen är trygg och att risken för att andra personer ska höra 
minimeras. Eftersom informanternas konfidentialitet tagits upp i 
samtyckesbrevet så var det viktigt att tänka på innan. Det var däremot svårt att 
styra då informanterna själva fick välja. Vår tanke är att de valde arbetsplatsen 
då de känner sig trygg där och kanske även för att de snabbt skulle kunna 
återgå till arbetet efter intervjun 

Som tidigare har beskrivits delades intervjuerna och transkriberingsarbetet 
upp mellan oss för att vara så tidseffektiva som möjligt. Det upplevs däremot 
hur det kanske hade varit enklare att intervjua tillsammans. Detta för att 
hjälpas åt med följdfrågor och att en av oss kunde koncentrera sig på att vara 
lyhörd medan den andra intervjuaren ställde frågor utifrån intervjuguiden. Å 
andra sidan användes inspelningsutrustning under varje intervju. Detta 
förenklade intervjun och även det följande transkriberingsarbetet. Det blev 
möjligt för oss att gå tillbaka i inspelningen och bli mer uppmärksam på vad 
som sagts under intervjun samt detaljer såsom suckanden, hostningar och 
längre pauser. Det synliggjordes också under transkriberingsarbetet att en del 
följdfrågor var mer slutna och att vi gjorde vissa ledande antydningar 
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exempelvis genom att bekräfta och säga “mm” eller svara “ja precis”. Bryman 
(2011) framför hur intervjuaren helt bör avstyra ledande frågor. 
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5. Analysresultat 
I  detta  kapitel  redogörs  tre  uppfattningar  som  framkommit  genom  analysen  av  
det   insamlade   materialet.   I   och   med   att   vi   har   använt   en   fenomenografisk  
forskningsansats   så   bildades   kategorierna   utifrån   förskollärarnas  
uppfattningar.   Kategorierna   används   för   att   urskilja   förskollärarnas   olika  
uppfattningar  som  inverkar  på  deras  deltagande  i  barns  fria  lek.  Inledningsvis  
beskrivs  tre  uppfattningar  av  begreppet  fri  lek  vilket  således  kan  påverka  hur  
de   deltar.   Därefter   framförs   förskollärarnas   uppfattningar   av   sina  
deltaganderoller  och  avslutningsvis  beskrivs   förskollärarnas  uppfattningar  av  
deras  förändrade  synsätt  på  fri  lek  vilket  också  kan  påverka  hur  de  deltar    

Följande  frågeställningar  och  kategorier  ingår  i  kapitlet:  

• Uppfattningar av begreppet fri lek 

Misstolkande begrepp 

Fri lek finns inte i förskolan 

Fri lek finns i förskolan 

• Uppfattningar av deltaganderoller 

Observatör 

Styrande 

Deltagande 

• Uppfattningar av ett förändrat synsätt på fri lek 

5.1 Uppfattningar av begreppet fri lek 

I analysarbetet synliggjordes tre skilda uppfattningar gällande definitionen fri 
lek. Dessa tre uppfattningar är därmed underkategorier under denna rubrik. 

Misstolkning av begrepp 

Denna underkategori innehåller förskollärares uppfattningar av hur begreppet 
“fri” lek går att misstolka på olika sätt: 

Fri lek är ju ett sånt där flummigt ord, ja med de leker ju, det är ju jättesvårt för oss 
att sätta sig in i bland med det är ju det de gör större delen av dan så det är en stor 
bit. Sen är det ju det som vuxen måste man vara med, alltså det är lätt att säga fri 
lek låt dom leka men att du då är närvarande då på nått vis, närvarande kan man ju 
vara men man behöver inte påverka, det är ju viktigt (David). 

fri lek… jag tror att det är ett lite missbrukat ord liksom. Man säger fri lek fast vad 
är det egentligen. Man är ju liksom vuxen och man ska vara med barnen liksom så 
jag tror att dom ofta behöver det stödet och sen kanske man inte behöver vara 
aktivt med och så i leken men man kan ändå var närvarande så fri lek ja… (Sofia). 

[...] min hela erfarenhet är ju så att fri lek kan bli lite misstolkat om man säger att 
det är utan ansvar för att du måste ha en hög empatisk förmåga för att kunna ha en 
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fri lek utan att någon vuxen övervakar. För annars finns det så stora risker att det 
spårar ur och att det inte blir en lek utan en maktkamp kanske (Kajsa). 

Utifrån ovanstående citat går det att tolka hur förskollärarnas uppfattningar av 
begreppet fri lek kanske kan påverka hur de väljer att delta i barns fria lek. 
Detta eftersom det kan vara lätt att misstolka den fria lekens innebörd. Det 
betyder inte fri lek från vuxnas deltagande eftersom förskollärarnas 
uppfattningar gällande sitt deltagande i fri lek till främsta del handlar om att 
stötta och hjälpa barnen. Detta genom att kunna inta både ett passivt och aktivt 
deltagande. Det framstår som att förskollärarna uppfattar deltaganderollen 
som en nödvändighet för att barn ska kunna leka fri lek. Det tolkas även hur 
förskollärarna eventuellt har förutfattade meningar om hur barns fria lek är 
beroende av stöd från förskollärarna. Detta för att barn ska kunna leka och det 
tolkas även som att den fria leken eskalerar om det inte finns någon vuxen som 
deltar. Utifrån det framstår som om förskollärarna uppfattar sitt deltagande 
som en nödvändighet för att barn ska kunna klara av att leka fri lek på egen 
hand. 

Fri lek finns inte i förskolan 

Den här underkategorin behandlar hur förskollärarna undviker att använda fri 
lek som begrepp. De verkar inte heller uppleva någon skillnad mellan fri lek 
och lek: 

Jag tycker inte att det finns någon fri lek egentligen. Det man brukar kalla för fri lek 
är väl när barnen själv får välja vad dom får leka men det är ju ändå jag som 
pedagog som plockar fram sakerna sen kanske jag kan plocka fram mer om det är 
nåt som annat som saknas (Mona). 

[...] Fri lek det är ju inte fri lek, att man lämnar barnen åtsidan [...] vi tittar ju på 
barnen i den fria leken, vi lyssnar och hör (Karin). 

Lek ja fri lek är väl också lek, lek är ju lek (Eva). 

Vi tolkar utifrån dessa citat att förskollärarna inte tycks vilja använda 
begreppet fri lek eftersom deras uppfattning kring begreppet innebär att barn 
får leka fritt utan förskollärarnas deltagande och närvaro. Vår tolkning av 
detta blir därför att barn inte lämnas utan uppsikt och därmed finns det inget 
som heter fri lek i förskolan. Det framstår som att den fria leken kan begränsas 
när barn själva inte får möjlighet att bestämma över vilket lekmaterial som ska 
finnas tillgängligt i förskolan. Det framgår även hur fri lek kanske inte heller 
ges möjlighet att ta plats i förskolan om förskollärare inte uppfattar att det 
finns någon skillnad mellan fri lek och lek, därför kanske de endast planerar 
och avsätter tid för lek och inte för den fria leken. 

Fri lek finns i förskolan 

Denna underkategori synliggör hur förskollärarna uppfattar att fri lek finns 
eftersom fri lek innebär att barnen själva får planera lekens innehåll: 

Fri lek är när barn själva får bestämma, det kan ju vara tillsammans med en 
pedagog men det är dom som styr. [...]. Om jag är med i barnens lek om det inte är 
jag som har hittat på leken (Marianne). 

[...] fri lek det är när det inte är någon av oss vuxna som har styrt upp den eller vad 
man ska säga. Tänker jag. Sen kan ju vuxna va med i leken, det kan man vara men 
det är inte den som styr, tänker jag (Lina). 
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Fri lek är ju det där som händer utan att vi lägger oss i. [...]. Men där vi inte styr där 
det bara kommer [...]då tycker jag att det är en fri lek att det är deras fantasi som 
styr det är inte jag som har tänkt ut att nu ska vi leka trädkull (David). 

Vi tolkar det som att fri lek innebär att det är barn som planerar och styr över 
sina lekar och att förskollärarna deltar utifrån barns egna villkor, därmed finns 
den fria leken i förskolan. Det framstår därför som att förskollärarna ger barn 
möjlighet att leka utifrån sina egna behov och önskningar eftersom det är barn 
som ska styra leken. Det framgår hur förskollärarna verkar kunna ge barn 
denna möjlighet genom att ha ett följsamt deltagande i barns fria lek genom att 
följa barns idéer. Det tolkas även utifrån ovanstående citat som att det finns en 
medvetenhet om förhållningssättet och deltagandet. 

5.2 Uppfattningar av deltaganderoller 
I analysen framkom tre uppfattningar av förskollärarnas deltaganderoller och 
hur dessa påverkar hur de väljer att delta i barns fria lek: 

Observatör 

Analysen visar på hur förskollärarna ibland väljer ett passivt deltagande 
genom att inta rollen som observatörer: 

[...] ibland så passar jag mig nog ganska mycket för att vara med i leken också. Då 
är jag nog mer observatör. Det beror ju på vad man vill. För vill jag hitta barnens 
intressen i eller alltså för att kunna planera arbetet framåt då är jag ju inte med i 
leken på det sättet utan då är det nog mer så att jag tittar, observerar, men jag kan ju 
sitta med men då kanske jag är en sovande farmor. Annars är jag en aktiv farmor 
som pratar och lagar mat och det. Så det beror litegrann på vad syftet är 
(Marianne). 

[...] om jag deltar i den fria leken kan jag ibland vara observatör som en 
”stabilisator” man tänker sig att man sätter in en klump nånstans mitt i rummet, 
den kommer man ju inte förbi på nått sätt utan då måste den på nått sätt påverka 
det som är i rummet och det tycker jag att man väldigt ofta kan göra, bara sitta och 
lyssna, behöver man ingripa eller inte. [...] du är en observatör som styr upp om du 
märker nått men du behöver ju inte vara hela tiden, [...] (Kajsa). 

[...] En annan roll kan vara att finnas där på ett ställe och vara tryggheten och ja 
händer det nått då rusar man dit till den vuxne å får hjälp (Mona). 

Utan på avstånd är man ju. Man ser och man hör[...] Eller om de stänger dörr´n då 
måste man ju öppna ibland och kolla hur leken går å så att dom inte ja är dumma 
med varandra. (Lotta). 

Vår tolkning utifrån ovanstående citat är hur det verkar finnas olika syften 
med att förskollärarna intar en observerande roll i barns fria lek. Dels verkar 
syftet vara när förskollärarna vill vara lyhörda gentemot barns intressen vilket 
därefter kanske kan underlätta när de senare väljer att delta i barns lek. Då de 
kanske med hjälp av observationsrollen får en förförståelse av barns lek. Dels 
verkar denna deltaganderoll göra det möjligt för förskollärarna att inta ett 
passivt deltagande när de vill att barn ska leka själva samtidigt som de kan 
finnas där som en trygghetspunkt, detta genom att ibland öppna dörren och 
kolla till barnen och visa att dem finns där. Vi tolkar att observationsrollen 
eventuellt kan göra det möjligt för förskollärarna att snabbt gå från ett passivt 
deltagande till ett aktivt när situationen kräver det. Å andra sidan framgår det 
hur en omedveten styrning kan uppstå när förskollärarna intar den här rollen. 
En styrning som kan utgöra en trygghet för barn i den fria leken. Denna 
styrning kan även användas då förskollärarna vill ha kontroll och uppsikt över 
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barns lek för att se när de behöver gå från det passiva till det aktiva 
deltagandet, exempelvis när de observerar och upplever att leken eskalerar. 

Styrande 

Denna underkategori visar på hur förskollärarna intar ett aktivt deltagande 
genom att omedvetet och medvetet gå in i barns lek för att styra och korrigera: 

[...] vi styr, omedvetet styr vi ju säkert också för vi vill ju ha organisation, vi vuxna 
vill ha det på ett visst sätt, vi styr dom till att göra, alltså vi tycker att vi är som med 
men vi styr dem ändå till att göra riktiga saker, göra på ett visst sätt, [...] (David). 

Om jag är en positiv och bra förebild så tror jag att det är jättebra för att dem tittar 
ju på hur jag gör å hur jag agerar, är jag negativ och styrande ja men då blir väl dom 
styrande men är jag inbjudande å turordning å ”ja vilken bra idé” då kommer dom 
ju förhoppningsvis att bli så mot sina kompisar. Att man delar på bestämmandet 
liksom att alla ska få bestämma (Eva). 

[...] det är inte så lätt som vuxen att gå in i en lek och inte bli den som styr alltså om 
jag skulle gå in i en lek så skulle jag inte vilja vara den som styrde upp och gjorde 
reglerna utan kanske bara fanns där och tillförde någon liten detalj [...]. Jag är lite 
försiktig med att gå in i leken därför det är så lätt att man blir den som styr och den 
som ger liksom ramarna och det (Lina). 

[...] jag tycker ändå att det blir lite styrning… för har inte jag plockat fram ett visst 
material då kan dom ju inte leka med det, “Nu får några vara här och om en liten 
stund så är det nästa gäng” det är ju en viss styrning det också fast att det dom 
leker är fritt ändå liksom den stunden dom är där (Mona). 

Det går att tolka dessa citat som att förskollärarna inte vill inta en styranderoll 
utan de vill kunna gå in och delta på barns villkor i deras fria lek. En viss 
medvetenhet synliggörs om hur de upplever att de lätt får en sådan roll av 
barnen. De försöker därför varsamt gå in för att undvika att de ofrivilligt blir 
tilldelad denna roll när de deltar. De verkar däremot inte ha uppmärksammat 
hur det ändå kan leda till att de omedvetet styr genom att tillföra något nytt så 
att leken utvecklas. Frågan är då om den utvecklas utifrån barns egna 
önskningar? Det framstår utifrån citaten som att det finns en medvetenhet när 
det är nödvändigt att inta en styrande roll, när det uppstår osämja mellan 
barnen. Några citat ger en annan beskrivning av styranderollen. Utifrån 
beskrivningarna framstår det som att förskollärarnas styranderoll också 
innefattar att de styr över lekmaterialet och miljön. Detta eftersom det tycks 
vara förskollärarna som beslutar vilket material som ska finnas och bestämmer 
hur lekmiljöerna ska vara utformade. Det verkar således som att de medvetet 
och omedvetet styr barns fria lek inom förskollärarnas bestämda ramar. 

Deltagande 

I analysen framkom denna underkategori som visar på hur förskollärarna intar 
ett aktivt deltagande genom att delta i barns fria lek för att det uppfattas vara 
viktigt då förskollärarna kan ge barn inspiration och trygghet till att leka: 

Jag tror att det också är viktigt att vuxna är med och leker, för man kan ju göra 
viktiga input också och ge inspiration till lek, så det är viktigt (Lina). 

[...] finnas med å stötta för de som inte vågar eller de som inte lärt sig leksignalerna, 
att man leker tillsammans med det barnet (Mona). 

Under fri lek om jag sitter på golvet och dom bjuder in till lek så är det ju dom som 
bjuder in mig men jag kan även vara en motor och sätta igång leken om jag tar ner 
doktorsgrejerna så är det ju inte jag som styr utan jag sår ett frö å så nappar dom på 
det då släpper ju jag så får dom ja dom tar en spruta å ger mig en spruta till 
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exempel då är det ju inte jag som styr och säger ”du ska ge mig en spruta” eller jag 
kan säga ”vem är sjuk” försöka få igång det, vara motorn (Eva). 

[...] vi som har så mycket småbarn här då gäller det att vara närvarande hela tiden, 
mitt i leken måste man vara för där händer det ju saker hela tiden [...] både negativa 
och positiva saker, de har ju ingen känsla för vad som är ditt och mitt [...] (David). 

När vi utgår från ovanstående beskrivningar tolkar vi det som att 
förskollärarnas deltagande kan framstå som ett effektivt verktyg och att det 
också kan främja barn och deras lekar. Dels kan deras deltagande tolkas som 
ett inspirationsverktyg för att vidga barns leklust, dels kan ett aktivt 
deltagande vara ett givande verktyg för att barn ska få möjlighet att sätta igång 
och leka. Slutligen framgår det hur deras deltagande kan ses som ett 
hjälpande- och stöttande verktyg för barn som inte har funnit leklusten ännu. 
Den sammanfattande tolkningen blir därmed att dessa verktyg troligen behövs 
när förskollärarna ska delta i barns fria lek. Detta för att de ska kunna delta på 
ett främjande sätt som blir givande för barn och deras lek. Det framgår i citaten 
att förskollärarna uppfattar sitt deltagande som en nödvändighet för barn och 
deras lekar. 

5.3 Uppfattningar av ett förändrat synsätt på fri lek 

I analysen kunde denna kategori lyftas fram, denna kategori redogör hur 
förskollärarna har fått ett förändrat synsätt på fri lek vilket därmed förändrat 
deras deltagande på senare år: 

[...] när barnen var ensamma och då var det fri lek å då var det väl att man pratade 
om att dom skulle klara å leka utan vuxen liksom som styrde [...] förut stod man 
mer där på gården och oftast med en kaffekopp, på åttiotalet var det väldigt så 
tycker jag å den fria leken och sen skulle man samla ihop dom å man pratade 
liksom aldrig om att ” vänta nu, Kajsa kanske är utanför” som man gör nu tycker 
jag. Att man vill ha koll så och går fram och frågar ” är det här okej” (Eva). 

[...] lek som lek, det var ingen större skillnad, nä men gud vad svårt. Man tänker 
inte så ofta på det. Man har nog i alla fall blivit mer medveten i alla fall om hur 
mycket som händer, vad som utvecklas, vad dom lär och att man inte får kväva 
deras leklust, det är ju i leken man får utvecklas å får vara barn och det är viktigt 
(Barbro). 

Ja för då var jag inte så medveten om hur mycket man lär sig i leken när jag var ny, 
jag kanske inte hade det tankesättet riktigt utan då var det mer det här ” ja ja lek ni” 
och inte så, mycket som man kan få in i leken [...] de äldre de låter ju barnen mer 
leka fritt utan å vara med, jag ser nog att vår generation mer är med i leken och 
aktivt försöker stötta och utveckla i leken utan att det märks men att de äldre är de 
som står, dom är ju mer observerande typen och det kan man ju också vara ibland 
(Sofia). 

[...] ja men att jag tror det har väl lite med läroplanen att göra och allt det dära att 
jag har fått mera tydliga ramar [...] (David). 

Citaten ger intryck av att förskollärarna upplever att fri lek för 10-20 år sedan 
hade större utrymme i och med att barn lekte utan vuxnas närvaro. Barn 
ansågs förr kunna klara av att leka mer på egen hand och därmed verkade inte 
förskollärarna uppfatta sitt deltagande som lika nödvändigt. Utifrån citaten 
tolkar vi det som att deras tidigare uppfattning av den fria lekens innebörd 
verkar överensstämma med begreppet “fri” lek. Utifrån detta framgår det hur 
begreppet funnits i förskolan sedan många år tillbaka. Det framstår som att det 
kanske inte på åttiotalet gjordes några vidare reflektioner om dess innebörd, 
vilket kan ha medfört att förskollärarna inte blev medvetna om sitt egna 
synsätt och förhållningssätt av begreppet och deltagandet. Det framstår 
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däremot som att läroplanens tillkomst kan ha bidragit till en vidare 
medvetenhet och därför kan ett förändrat synsätt framkommit. 

5.4 Analysens avrundning 

I vårt analysarbete har flera olika uppfattningar gällande förskollärarnas 
deltagande i barns fria lek framträtt. Här vill vi däremot fokusera på de tre 
uppfattningar som vi upplever som mest betydelsefulla i relation till vår 
studie. Utifrån dessa kategorier kan studiens frågeställningar behandlas och 
förhoppningsvis slutligen kunna fastställas. Detta kommer att behandlas 
vidare i nästa kapitel där vi diskuterar fram studiens slutsatser. 

Uppfattningar av begreppet fri lek 

Vår tolkning utifrån analysresultatet är hur förskollärarnas olika uppfattningar 
gällande begreppet fri lek och deras deltagande påverkar hur de väljer att delta 
i barns fria lek. Det verkar som att deras uppfattningar av begreppet också 
inverkar på hur fri lek får möjlighet att ta plats i förskolans verksamhet. 

Uppfattningar av deltaganderoller 

I analysen synliggörs även tre tydliga deltaganderoller, observatörsrollen, 
styranderollen och deltaganderollen. Det framkommer hur förskollärarna 
väljer mellan dessa beroende på vad deras syfte med sitt deltagande är utifrån 
den specifika leksituationen. Utifrån analysen så uppfattar förskollärarna sitt 
deltagande som väsentligt oavsett vilken deltaganderoll de väljer att inta. 
Deltagandet förefaller som viktigt, dels för att barn ska kunna få en 
trygghetskänsla när de leker, dels för att förskollärarnas deltagande då kan 
verka som en konfliktlösning. 

Uppfattningar av ett förändrat synsätt på fri lek 

En tredje uppfattning som visade sig i analysen var hur förskollärarna under 
sina verksamma år i förskolan fått ett förändrat synsätt på fri lek vilket även 
har förändrat deras nuvarande deltagande. 
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6. Diskussion 
Syftet  med  studien  var  att  beskriva  vilka  uppfattningar  förskollärare  har  av  sitt  
deltagande   i  barns   fria   lek.  En  kvalitativ   intervjumetod  användes   för  att  göra  
detta   möjligt.   För   att   få   tillgång   till   personers   uppfattningar   upplevdes   den  
fenomenografiska  forskningsansatsen  som  ett  givande  inspirationsverktyg  för  
denna  studie.  I  det  här  kapitlet  diskuteras  uppfattningar  som  framkom  under  
analysen   i   relation   till   det   som   redogörs   i   litteraturöversikten.   Denna  
diskussion  inleds  med  att  behandla  begreppet  fri  lek  i  förskolan.  

6.1 Uppfattningar av begreppet fri lek 

Analysresultatet   synliggör   hur   förskollärarnas   uppfattningar   av   fri   lek  
inverkar  på  deras  deltagande.  Det  framkom  tre  uppfattningar,  hur  begreppet  fri  
lek  kan  vara  missvisande,  hur  fri  lek  finns  och  en  uppfattning  av  att  fri  lek  inte  finns  i  
förskolan.  Med   ordet   “fri”   kan   det   uppstå  missuppfattningar   om   hur   barn   är  
fria   från   vuxnas   inblandning   när   de   ska   leka   en   “fri”   lek.   Förskollärarna  
beskriver   hur   detta   inte   är   möjligt   eftersom   deras   ansvar   och   uppgift   är   att  
stötta   och   hjälp   barn.   I   motsättning   till   detta   skriver   Wood   (2014)   att   barn  
borde   ges  möjlighet   till   att   vara   relativt   fria   från   förskollärares   styrning   och  
bestämmande.   Hon   beskriver   däremot   hur   deras   möjligheter   till   detta  
begränsas av tid och rutiner samt grundläggande läroplaner (Wood, 2014). 
Detta innebär å andra sidan inte att förskollärare ständigt behöver ha ett aktivt 
deltagande, ibland räcker det med att inta ett passivt deltagande genom att 
vara närvarande i barns fria lek. Utifrån detta kan begreppets innebörd bli en 
aning motsägelsefullt. Öhman (2003) hävdar även att fri lek är ett komplicerat 
begrepp och på liknande sätt beskriver hon hur det går att misstolka det, det 
kan exempelvis tolkas som att barn borde leka utan vuxnas deltagande. Hon 
menar att denna missuppfattning kan leda till att förskollärare därmed intar ett 
passivt deltagande i barns fria lek och hur de endast väljer ett aktivt 
deltagande när det blivit osämja mellan de barn som leker. Hon beskriver hur 
det därmed kan vara svårt för förskollärare att veta hur de borde förhålla sig 
till den fria leken och förstå vilket deltagande som gör sig mest lämpligt att 
använda när barn leker (Öhman, 2003). Det uppfattas därmed hur det finns en 
osäkerhet av begreppet fri lek, vilket kan medföra att förskollärare väljer att 
undvika ett deltagande i den fria leken. Förskollärarna uppfattar å andra sidan 
sitt deltagande som en nödvändighet för att barn ska få möjlighet att kunna 
leka en fri lek och det framstår även som nödvändigt för barns trygghet. 

Analysen visar vidare att förskollärarna uppfattar det som att den fria leken 
inte eftersom de menar att barn inte kan leka utan deras inblandning. Å andra 
sidan framkommer det även i analysen hur fri lek finns då det innebär att det 
är barn som ska styra lekens innehåll. Olika uppfattningar av begreppet fri lek 
verkar eventuellt kunna påverka hur den fria leken får möjlighet att ta plats. På 
liknande sätt beskriver Chen Shu och Nirmala (2010) i sin studie hur de 
kinesiska förskollärarna framför att barn får ut mer av lärandesituationer och 
därmed läggs det mer tid på detta. De påpekar samtidigt att de tyska 
förskollärarna lägger betydligt mycket mer tid på fri lek då de upplever att det 
är mer givande för barn (Chen Shu & Nirmala, 2010). Det upplevs även att det 
finns mångkulturella skillnader gällande synsätt och förhållningssätt gentemot 
barns fria lek.  Detta kan även visa på hur olika uppfattningar av begreppet fri 
lek möjligtvis kan inverka på hur mycket utrymme fri lek får i förskolan med 
tanke på de mångkulturella skillnader som framförs i Chen Shu och 
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Nirmala(2010). En tanke som därmed uppstår är om de mångkulturella 
skillnaderna kan inverka på vilka uppfattningar förskollärares har av 
begreppet fri lek och dess innebörd. Detta kanske skapar kulturella krockar 
kring uppfattningen av fri lek i förskolan mellan länder, vilket kan påverka 
hur den fria leken ges utrymme i förskolor. 

På liknande sätt hävdar Lillemyr (2002) att förskollärares förhållningssätt och 
uppfattningar inverkar på hur lek ges utrymme i förskolan. Han beskriver 
vidare hur barn hellre vill leka fritt då barn ges möjlighet till 
självbestämmande och mer frihet över deras lek. En tanke som därmed 
uppstår är om förskollärarna diskuterar och reflekterar kring begreppet fri lek 
och arbetslagets förhållningssätt. Om det saknas en dialog kan det bli svårt att 
uppnå en medvetenhet gällande detta, därför förefaller en dialog kunna vara 
väsentligt för att arbetslaget ska kunna utveckla sitt förhållningssätt och 
förbättra sitt deltagande. 

6.2 Uppfattningar av deltaganderoller 

I analysen synliggörs även tre tydliga deltaganderoller, observatörsrollen, 
styranderollen och deltaganderollen. Dessa roller innefattar både ett passivt och ett 
aktivt deltagande. Den passiva rollen såsom observatörsrollen verkar innebära 
ett mer varsamt deltagande. Detta eftersom vissa av förskollärarna uttrycker 
hur de inte vill inta en styrande roll och väljer därför att använda ett mer 
passivt deltagande. Det verkar därmed finnas en medvetenhet kring att om de 
går in i barns lek finns en sannolikhet att de ofrivilligt blir tilldelade en 
styranderoll. Förskollärarna väljer kanske därför att inta en observatörsroll för 
att undvika en roll som gör dem styrandeöverordnad gentemot barn. En 
motsättning till detta beskriver Tullgren (2004) och Bergström Eriksson (2013) i 
sina avhandlingar. Tullgren framför hur förskollärare intar en diskret styrande 
roll när de vill delta i barns lek och de använder sin styranderoll för att 
varsamt kunna styra leken efter förskollärarnas önskningar. Det gäller även 
observatörsrollen, Bergström Eriksson beskriver hur förskollärare använder 
denna roll för att kunna ha uppsikt vad barn leker för att därmed kunna styra 
barns lekar när förskollärare upplever att det behövs. I vår analys framkommer 
även en önskan om att kunna delta på en jämlik nivå med barn för att 
förebygga att bli tilldelade en styrande roll av barn. Detta går även att uppfatta 
som en omedveten styrning genom att gå in i barns lek och komma med 
förslag och lekmaterial på hur leken kan utvecklas. Bergström Eriksson (2013) 
upptäckte på liknande sätt i sin studie hur förskollärare på ett medvetet och 
omedvetet sätt styr och korrigerar barns lekar. Det framstår som att det kan bli 
en korrigering efter förskollärarnas önskningar och inte utifrån barnens. 
Utifrån dessa olika roller verkar det därmed som att förskollärarna kan välja 
att inta ett passivare deltagande när avsikten inte är att styra. Genom att finnas 
i närheten till barns lek kan barn till exempel bjuda in förskollärarna efter sina 
egna villkor, när det uppstår konflikter eller när de vill hämta sina 
förskollärare. 

Analysen visade även att förskollärare ibland väljer att endast vara närvarande 
eller observanta för barns fria lek när avsikten är att ge dem en 
trygghetskänsla. Å andra sidan verkar de i vissa situationer inte vara lika 
medvetna om när de intar en styrande roll. Bakgrunden till detta kan kanske 
vara att de inte reflekterar över sina deltagande roller. Analysen visade 
samtidigt att förskollärarna är medvetna om att sitt deltagande är väsentligt 
för barns fria lek. Det framkom också hur deras deltagande kan vare en 
nödvändighet för de barn som inte knäckt lekkoderna och får möjlighet till det 
i samband med att de leker tillsammans med vuxna. Detta gäller även de barn 
som inte vågar ge sig hän i leken, förskollärarnas deltagande uppfattas därmed 
vara en givande lekförebild för dessa. På liknande sätt beskriver Pramling 
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Samuelsson och Sheridan (1999) hur förskollärare framstår som lekförebilder 
när de deltar i barns lek då de med sitt deltagande kan hjälpa barn att förhålla 
sig till lekregler. I och med detta uppfattas det vara givande att reflektioner 
genomförs för att få en ökad medvetenhet kring sin roll för att på ett bättre sätt 
kunna främja barns lekar med sitt deltagande. 

6.3 Uppfattningar av ett förändrat synsätt på fri lek 

Den tredje uppfattningen som visade i analysen behandlar hur förskollärarna 
under sina verksamma år i förskolan har fått ett förändrat synssätt på begreppet 
fri lek, detta verkar ha inverkat på deras deltagande. Analysen visar också hur 
fri lek under åttiotalet innebar att barn skulle leka självständigt och lämnas i 
fred. Förskollärarna beskriver ett liknande synsätt på den fria leken och 
framför hur förskollärarna observerade barns lek istället för att delta. Det är på 
senare år som förskollärarna har börjat delta aktivt i barns fria lek. Det upplevs 
därför som att begreppet fri lek inte uppfattades som missvisande och det 
fanns en tydligare innebörd av begreppet. Denna innebörd kan ha medfört att 
förskollärares uppfattningar av sitt deltagande inte innefattade ett aktivt 
deltagande. På liknande sätt beskriver Knutsdotter Olofsson (2007) hur det 
under åttiotalet uppfattades som fel att förskollärare skulle beblanda sig i 
barns fria lek eftersom det var deras egen tid. Utifrån detta upplevs det inte ha 
varit lika svårt för förskollärarna under åttiotalet att förstå hur de skulle 
förhålla sig i barns fria lek och deltagandet uppfattades inte som lika 
nödvändigt som på senare år. Det verkar också ha funnits en självklarare 
innebörd av begreppet fri lek. Pramling Samuelsson och Johansson (2009) 
beskriver däremot i sin studie hur förskollärare borde vara deltagande vid 
både lek-och lärande sammanhang. Å andra sidan framkom det i resultatet av 
studien hur förskollärare ändå inte visade något engagemang för barns lek och 
ägnade sig åt annat under tiden som barn lekte. Denna uppfattning av 
begreppet fri lek verkar troligtvis ha funnits länge i förskolan. På senare år 
verkar det däremot som att begreppet sannolikt fått flera innebörder vilket kan 
ha bidragit till att begreppet fri lek upplevs som mer missvisande, vilket 
därmed även kan ha påverkat förskollärarnas deltagande. 

6.4 Sammanfattning och vidare forskning av studien 

I studien framkom tre kategorier som behandlar studiens syfte, nämligen att 
beskriva förskollärares uppfattningar av sitt deltagande i barns fria lek i 
förskolans verksamhet. Vår upplevelse är att vi uppnått syftet med studien 
utifrån de kategorier som vi tagit fram ur materialet. Vi uppfattar att dessa tre 
kategorier är aspekter som påverkar förskollärarnas deltagande i barns fria lek 
och därmed besvarar våra frågeställningar. En av aspekterna som troligtvis har 
en viss inverkan på deltagandet är förskollärarnas uppfattningar av begreppet 
fri lek. Utifrån synsättet som förskollärarna har på fri lek deltar de på olika 
sätt. Deras förändrade synsätt på begreppet fri lek kan också påverka hur de 
väljer att delta. Detta har medfört att de deltar i barns fria lek på olika sätt 
utifrån dels sina uppfattningar av sitt deltagande, dels hur deras uppfattningar 
av begreppet har förändrats. Det finns på senare år en tydligare medvetenhet 
om att de uppfattar sitt deltagande som en nödvändighet i barns fria lek. Detta 
kan ha medfört till att de väljer intar ett aktivt deltagande. En annan aspekt 
som framlyfts i resultatet är deras olika deltaganderoller. Det framkom hur de 
väljer att inta olika roller beroende på vad syftet är vid olika leksituationer. 

Studien visar hur förskollärarna uppfattar sitt deltagande som en 
nödvändighet för barns fria lek. Det har däremot framkommit att innebörden 
av begreppet fri lek skapar olika uppfattningar hos förskollärarna vilket i sin 
tur påverkar hur de väljer att delta och vilka roller de intar. Det leder till att 
förskollärare har en enskild uppfattning och deltar därmed på sitt egna sätt. 
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Detta synliggör hur fri lek är ett mångskiftande begrepp, därför blir det en 
svårighet att ge en tydlig definition. Studien visar därmed hur flera slutsatser 
kan dras utifrån syftets frågeställningar. Förhoppningen med studien var att 
den kunde medföra till nya kunskaper och förnyad förståelse av den fria leken 
som begrepp och hur förskollärare kan delta i barns fria lek. Efter 
genomförandet och sammanställningen av studien upplevs det som att denna 
förhoppning har uppnåtts. 

Denna studie går att vidareutveckla genom att komplettera den valda metoden 
med observationer och därmed se hur förskollärare går in i den fria leken samt 
deltar med barn. Det går även att komplettera med intervjuer av förskolebarn 
och höra om deras uppfattningar av att förskollärare deltar i deras fria lekar. 
Studien går även att genomföras utomlands för att se vilket resultat som 
framkommer då och vilka slutsatser som kan dras.  Det vore en intressant 
vidareutveckling av studien. 
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Bilaga 1: Intervjuguide 
Uppvärmningsfrågor: 
Hur länge har du arbetat inom förskolan? 

Hur länge har du arbetat som examinerad förskollärare? 

Hur länge har du arbetat på den här arbetsplatsen? 

Vilken barngrupp har du? 

• åldersindelad, alla åldrar? 
Intervjufrågor: 
Vad är lek för dig? 

Vad är fri lek för dig? 

Vilka skillnader kan du uppleva mellan lek och fri lek? 

Hur uppfattar/ upplever du ditt deltagande under den fria leken? 

Vad anser du att om ditt deltagande som pedagog under den fria leken? 

Hur mycket tid erbjuder ni barnen fri lek? 

Vilka målsättningar anser du att fri lek har inom verksamheten? 

Vilken betydelse har fri lek och varför finns fri lek anser du? 
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Bilaga 2: Information- och 
samtyckesbrev 
 
Hej, vi söker dig som är examinerade förskollärare. 

Vi är två förskollärarstudenter som studerar sista terminen vid 
Mittuniversitetet i Härnösand, våra namn är Sanna Modin och Tove 
Söderback. Vi ska under denna termin skriva vårt examensarbete. 

Avsikten med arbetet är att undersöka förskollärares uppfattningar av den fria 
leken i förskolan. För att kunna samla in material till vår studie har vi valt att 
intervjua förskollärare eftersom det är dina uppfattningar som pedagog som vi 
finner som intressant att ta reda på. Vi har valt att skriva ett arbete om den fria 
leken eftersom lek har en stor och väsentlig del i förskolors verksamhet och 
även i det pedagogiska arbetet. Det är därmed av intresse och betydelse att ta 
reda på vad du som verksam förskollärare anser om den fria leken i förskolan 
och ditt förhållningssätt gentemot det. 

Om du som förskollärare också finner leken som viktig och intressant och du 
gärna vill delge oss med dina uppfattningar samt vill delta under intervjun 
kommer ditt namn i vår studie och dess presentation självfallet att vara 
konfidentiellt, tillika namnet på din arbetsplats. Detta innebär att ditt namn 
inte kommer att finnas med i arbetet och inte heller namnet på din arbetsplats. 
Det insamlade materialet från intervjuerna kommer inte att användas till 
någon annan forskning utan endast i detta examensarbete. Om du ger oss ett 
godkännande på deltagande i intervjun har du också alltid möjlighet att 
avbryta när du själv vill. Vi kommer under intervjun att använda oss av 
ljudinspelnings utrustning, detta för att underlätta transkriberingen för oss. 
Efter vår examination av examensarbetet kommer allt insamlat material att 
raderas för att undvika vidare spridning. 

Vi tänker oss att intervjun kommer att ta maximalt en timme. Om du ger ditt 
godkännande på medverkan får du bestämma en tid och plats som passar dig 
under den givna veckan, vi tänker oss att intervjun kommer att ske mellan 
veckorna 42- 45. Vi blir därför tacksamma om vi får ett svar på denna förfrågan 
via mejl eller telefon till någon av oss så snabbt som möjligt. Vi återkommer 
med en påminnelse om vi inte får något svar på denna förfrågan. 

Om ni har några frågor angående denna studie så är ni välkomna att kontakta 
oss: 

Sanna Modin: 
076- xxxxxxx 
xxxx@xxxxxx.xx 

Tove Söderback: 
076- xxxxxxx 
xxxx@xxxxxx.xx 
 
Med vänlig hälsning Sanna och Tove. 
 
 
 
 


