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Syftet med studien är att undersöka förskollärares uppfattningar av leken och dess 

betydelse för barns lärande och utveckling i förskolan, samt hur förskollärarna 

uppfattar sitt förhållningssätt med barnen i den fria leken. Studien belyser vikten 

av leken och lekens betydelse i förskolan och hur förskollärares förhållningssätt 

påverkar den. Studien är utförd med en kvalitativ metod genom intervjuer och 

observationer av fyra förskollärare på en förskola i en mindre ort i södra Sverige 

och grundar sig i en fenomenografisk forskningsansats. Intervjuerna har 

transkriberats med  med stöd av våra forskningsfrågor där intervjusvaren har 

sorterats med hjälp av en kvalitativ innehållsanalys och kategoriserat dem.  

Resultatet visar att förskollärarna uppfattar barns lek som betydelsefull för deras 

lärande och utveckling. De uppfattade även det är den fria leken som tar störst 

plats i förskolans verksamhet, där de tyckte att deras egna lek är deras, medan när 

förskollärarna var med blev leken vuxenstyrd. Deras förhållningssätt i leken är att 



 
 

observera vad barnen gör, och stötta när det behövs där de upplevde det svårt att 

förstå när barnen ville att de skulle bli delaktiga.  

Ämnesord 

Förskollärare, förskola, förhållningssätt, lek, fri lek.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Förord 

Vi vill tacka förskolechefen och förskollärarna för den tid och erfarenheter de 

har gett till vår studie för att vi skulle kunna genomföra den. Det har varit 

intressant och lärorikt att genomföra studien på en förskola. Till sist vill vi även 

tacka varandra för ett gott samarbete. 
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1. Inledning och bakgrund 

Vi är två förskollärarstudenter från Kristianstad Högskola som valt att i vårt 

examensarbete rikta in oss på leken på förskolan och förskollärares uppfattningar 

om leken. Under vår utbildning och praktiska erfarenheter i förskolan har vi fått 

kunskaper om leken och dess betydelse för barns utveckling och lärande. Här 

väcktes vår nyfikenhet kring leken och att den är viktigt för barns lärande och 

utveckling. I läroplanen för förskolan (2018) står det att leken har en stor betydelse 

i förskolan för barns utveckling och lärande. Barnen utvecklar sina olika förmågor 

i leken och leken ska främja barns utveckling och lärande och skall prägla 

verksamheten i förskolan. Det står även att barns lärande och utveckling sker hela 

tiden och därför ska undervisning ske under hela dagen, både i de spontana och 

planerade aktiviteterna (Skolverket 2018). Därför är den fria leken en viktig del i 

förskolan och hur förskollärarna förhåller sig till den har en betydande roll. 

Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2008) beskriver att leken ger barnen 

möjligheter att ha kontroll över vad som händer och vad de vet. Lek, tillsammans 

med andra människor, låter barnen utöva självkontroll och utveckla det de redan 

vet, turtagning och samarbete. De skriver även att i barns lek finns det oväntade 

möjligheter att symbolisera och använda objekt på ett sätt som är meningsfullt och 

spännande för dem. Lek och lärande ses som en sammanflätad helhet (Pramling 

Samuelsson & Asplund Carlsson 2008). I läroplanen för förskolan (2018) beskrivs 

lek som en central plats i utbildningen. Förskollärare och alla i arbetslaget ska ha 

ett förhållningssätt där man stöttar, uppmuntrar till lek, deltar i lek och inspirerar 

till lek. Miljön ska vara inspirerande med material som bidrar till barnens 

utveckling, lärande och välbefinnande. Barnen ska ges förutsättningar både för lek 

som de själva tar initiativ till och som någon i arbetslaget introducerar. Alla barn 

ska ges möjlighet att delta i gemensamma lekar utifrån sina förutsättningar och sin 
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förmåga. När någon i arbetslaget följer eller leder lek på lämpligt sätt, antingen 

utanför leken eller genom att själva delta, kan faktorer som begränsar leken 

uppmärksammas samt arbetssätt och miljöer som främjar lek utvecklas. Genom en 

aktiv närvaro är det möjligt att stödja kommunikationen mellan barnen samt 

förebygga och hantera konflikter (Skolverket 2018). En fördjupad kunskap om 

leken och den fria leken har skaffats, där fri lek innebär att barnen använder sin 

egen fantasi för att lära och utforska sin omvärld medan det i den styrda leken är 

pedagogerna som sätter ramarna för vad som är möjligt och inte möjligt i barnens 

aktiviteter. I denna studie menas fri lek med att det är barnens egna lek där det inte 

finns ett målstyrt innehåll utifrån de vuxnas bestämmelser, utan att det är en lek som 

är barn initierad. Vi har valt att göra en studie om förskollärares uppfattningar av 

leken i förskolan och dess betydelse för barns lärande och utveckling, samt hur 

förskollärarna uppfattar sitt förhållningssätt i den fria leken med barnen. Lillemyr 

(2013) betonar vikten av att förskollärare visar kunnighet om begreppet lek och 

förstår dess betydelse för barns lärande.  

Det är flera förskollärare som utgår ifrån den förnyade barnsynen som tog form 

under 1970-talet, att forskare ser på barnet som subjekt och inte som objekt som 

ska påverkas och formas av vuxna. Det finns även förskollärare som begränsar 

barnens möjligheter att ta ansvar för sina egna lekar och sin egen miljö. Trots det 

förändrade synsättet på barn och barns lek kan vi fortfarande idag se att barns 

förutsättningar i den fria leken, hos en del förskollärare, inte skapas på ett sätt som 

inspirerar barnen till att lära sig och utvecklas (Lillemyr 2013) 

Ivrendi (2017) beskriver att barnens fria lek är viktig för att främja deras nyfikenhet, 

fantasi och kreativitet. Vuxenledda lekar kan göra att den fria leken inte får lika 

mycket utrymme i förskolan där barnen kan undersöka sin egen omvärld (Ivrendi 

2017).  

Med detta arbete har förskollärares uppfattningar angående leken samt hur 

förskollärarna uppfattar sitt förhållningssätt i barnens fria lek på förskolan studerats, 



 
 

8 

 

för att uppmärksamma förskollärare på att ha en medvetenhet om leken och hur de 

ska förhålla sig till barns fria lek. Med denna forskning önskas att förskollärare och 

blivande förskollärare kan få större kännedom om leken och hur förskollärare, i 

agerande kan stötta barns fria lek i förskolan för att på bästa sätt involvera barnen i 

undervisningen under hela dagen utifrån deras initierade lek. I FNs internationella 

konvention om barns rättigheter (2018) står det i artikel 31 om barnets rätt till lek. 

Barnen har rätt till lek som är anpassad efter deras ålder. Det är intressant att ta reda 

på förskollärares perspektiv kring leken och deras förhållningssätt i den fria leken 

och det är vad denna studie baseras på.  

1.1 Syfte 

Syftet med studien är att studera förskollärarnas uppfattningar av leken och dess 

betydelse för barnens lärande och utveckling i förskolan, samt hur förskollärarna 

uppfattar sitt förhållningssätt till barnen i den fria leken. 

1.2 Frågeställningar 

●   Hur ser förskollärarna på leken i förskolan? 

●   Hur uppfattar förskollärarna sitt förhållningssätt till barnen i barnens fria 

lek i förskolan? 

●   Vilken uppfattning har förskollärarna om leken för barnens lärande och 

utveckling i förskolan 
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2. Litteraturbakgrund - forskningsöversikt 

Här redovisas både ny och tidigare forskning om lek i förskolan. Det beskrivs hur 

lärande och lek sågs på förr jämfört med idag. Lekresponsiv undervisning förklaras 

och det lyfts om förskollärares förhållningssätt gentemot barnen i leken och vad lek 

förklaras vara. Begreppen barnperspektiv och barns perspektiv nämns och 

förklaras. Studien har tagits fram med hjälp av kursböcker och olika sökverktyg 

såsom summon och google scholar för att få fram vetenskapliga artiklar. En 

noggrannhet har gjorts med att söka och använda oss av vetenskapligt granskade 

artiklar och litteratur. För att endast få fram vetenskapliga artiklar begränsades 

sökningen genom att bara välja peer review. För att få fram relevant litteratur till 

studien har sökorden - barns lek, fri lek i förskolan och förskollärares 

förhållningssätt använts. Samma sökord har även använts på engelska för att få ett 

bredare resultat på sökningen.  

2.1 Historisk bakgrund om lek och lärande 

Under slutet av 1800-talet sågs lärande som en slags betingelse, att ett lärande sker 

med hjälp av belöning. Säljö (2015) beskriver detta genom att observera beteenden 

och det som är synligt används inte människors tankar och personligheter eller 

erfarenheter i utvecklingen enligt behaviorismen. Men senare under 1950-talet 

började de mänskliga beteendet bli mer intressant och hur människor tänker och 

förstår. Säljö (2015) förklarar att det var då behaviorismen börjades kritiseras och 

kognitivismen växtes fram. Det var då Piagets teorier trädde fram. Enligt Piaget såg 

lärande som en kognitiv utveckling. Individer kan bara lära sig till en viss gräns i 

vissa åldrar och kan inte överstiga gränsen innan människan är biologiskt redo. Det 

är en mognadsprocess och i samspel mellan barnet och omvärlden. Enligt hans teori 

utvecklas människors tänkande likadant och att utvecklingen sker inom oss med i 

samspel med omvärlden men att individen måste själv konstruera sin kunskap. 

Kognitivismen menar dock att inlärning och lärande inte har någon central roll. 

Inlärningen ses som färdigt. Säljö (2015) beskriver också John Deweys teori 
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”learning by doing” som ställde kritik mot skolorna och ansåg att det var deras 

uppgift att aktivera barnen och använder deras nyfikenhet och erfarenheter i arbetet 

som ger de en fördjupad kunskap utanför skolans ramar. Att vara ute i samhället 

som exempelvis naturen eller en arbetsplats för att omvandla kunskapen de fått från 

skolan till verkligheten och få en fördjupad kunskap (Säljö 2015).  

Ett perspektiv på lek och lärande i tiden är Friedrich Fröbels teorier. Fröbel var den 

första pedagogen som ansåg att den fria leken hade en stor betydelse för barns 

lärande och utveckling. Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2014) 

förklarar att hans teorier ansågs att barn ska fostras för att de ska klara sig i livet. 

Fröbels tankar om lek var att barnen själva ska få leka med hans lekgåvor som 

författarna beskriver kunde vara klot, kuber eller klossar. Att i leken skapas bland 

annat glädje och frihet hos barnet. Att leken är något barnen använder för att 

uttrycka och bearbetar sina känslor och tankar och utforskar omvärlden för att lär 

känna sig själv och sin omgivning. För Fröbel var den fria leken en viktig källa till 

barnens utveckling. Han menade att barnen måste få den tiden som de behöver för 

att leka, skapa och förstå sin omvärld. Han ansåg att den fria leken inte var ett 

tidsfördriv, utan det var en väg till kunskap och utveckling (Pramling Samuelsson 

& Asplund Carlsson 2014). Ur kognitivism och konstruktivism växte det 

sociokulturella perspektivet fram under 1960-talet. Säljö (2014) menar att 

Vygotskijs teorier är mer inriktade på människan som ett resultat av den sociala och 

kulturella världen som i sin tur påverkar lärande och utveckling. Vygotsky menade 

att leken är en social process och en viktig källa till utveckling. Leken är en fri 

aktivitet som är oberoende av den konkreta situationen. Barnen leker för att det är 

roligt och för att tillfredsställa sina behov och drivkrafter. I leken finns det förmågor 

barnen tränar. I leken uttrycker barnen sina känslor, förvandlar och bearbetar sina 

erfarenheter och upplevelser. Fantasin är grunden till barnens kreativitet och viktig 

för människans kognitiva och mentala utveckling därför har leken en stor betydelse 

för barns lärandeprocess. Vidare menar Säljö (2014) att Vygotskys teorier om leken 

hänger ihop med synen av barnen som sociala individer som lär sig kommunicera 
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samt tänka i samspelet med andra människor. Vygotskij talade om den proximala 

utvecklingszonen som ett verktyg för barns lärande och utvecklande, vad de klarar 

på egen hand eller tillsammans med någon annan. Han menade att de vuxna måste 

hjälpa och stötta barnen när de behöver för att få utvecklas och nå lärandemålet  

Barnsynen förändrades under 1970-talet om hur man såg på barn och hur man sökte 

kunskap om barnen. Leken blev viktig och betraktades som en grund för barns 

subjektiva uttryckssätt. Barn började ses som medskapande och delaktiga av 

forskare. Det läggs också större fokus än tidigare vid hur barn utvecklar sociala 

sammanhang och erfarenheter utifrån det för ett livslångt samspel tillsammans med 

sin omgivning. Därmed har den utvecklade barnsynen, från objekt till subjekt, lett 

till att barns lek tas mer på allvar av forskare som studerar barns lek (Lillemyr 

2013).  

2.2 Barns lek 

Barnens lek är viktig för deras lärande och utveckling, det är i den barnen lär känna 

sin omvärld och får utlopp för sin fantasi och kreativitet. Pramling Samuelsson och 

Asplund Carlsson (2008) beskriver att lek anses vara något som initierats av barn, 

medan lärande ses som ett resultat av en aktivitet som initierats av en vuxen. Leken 

ger barnen möjligheter att ha kontroll över vad som händer och vad de vet. Lek, 

tillsammans med andra människor, låter barnen utöva självkontroll och utveckla det 

de redan vet, turtagning och samarbete. De skriver även att i barns lek finns det 

oväntade möjligheter att symbolisera och använda objekt på ett sätt som är 

meningsfullt och spännande för dem. Lek och lärande ses som en sammanflätad 

helhet. Lek och lärande är centrala i förskolan och förskolepedagogiken och att barn 

är individer som har rättigheter och att förskollärare ska inta ett barns perspektiv 

skriver Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson i sin artikel. 

I artikeln förklaras det vidare att barn lär sig med hela kroppen, genom att göra, 

härma och försöka om och om igen. I barns lek är det alltid något innehåll som är i 
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fokus som kan vara något de själva väljer eller något som förskolläraren har valt ut. 

Det kan ses som tre olika sätt att se på lärandeobjektet: 

-    Det avsedda lärandeobjektet 

-    den antagna lärandeprocessen, och 

-    det levande lärandeobjektet. 

I alla dessa tre sätt att se på lärandeobjektet har förskolläraren en viktig roll eftersom 

barnet inte visar samma lärande varje gång barnet jobbar med något. Alla tre sätt 

att arbeta med ett lärandeobjekt måste ses som en helhet och kan användas på olika 

sätt i barns lek beskriver Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson. I artikeln 

framgår det även att förskolläraren har en viktig roll i barnens lek och måste vara 

engagerad i vad barnet gör eller säger. Det är också väldigt viktigt att förskolläraren 

förstår sitt eget perspektiv men även barnets perspektiv hur det hela förstås. Genom 

att förstå barnets perspektiv kan förskolläraren rikta barnet mot det avsedda 

lärandeobjektet (Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson 2008). 

Att utvecklas genom lek och hitta sin egen identitet genom det är en av flera viktiga 

komponenter i utvecklingen och socialiseringen av oss som individer (Sandberg & 

Heden 2011). Lillemyr (2013) beskriver också leken som en viktig aspekt i barnens 

liv. I leken ökar barnens sociala kompetens med vänskapsband och en känsla av 

tillhörighet. Barnen utforskar omvärlden i leken där de tillsammans uttrycker sig på 

olika sätt (Lillemyr 2013). En annan aspekt som Tsai (2017) beskriver i sin artikel 

att leken inte bara handlar om att barnen ska ha roligt, utan barnet lär sig om sig 

själv och om omvärlden och den kännetecknas av barns nyfikenhet och utforskande. 

Leken kan således bli ett pedagogiskt verktyg om förskolläraren är engagerad i 

barns lek. 
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2.3 Lekresponsiv undervisning 

Det finns två frågor som står på spel idag, dels vilken roll lek ges i förskolans 

undervisning samt vilken syn på lärandets innehåll som adresseras menar Pramling 

och Wallerstedt (2019). De menar vidare att fri lek genomförs för sin egen skull, 

och de mål som formuleras och dyker upp av de som leker, eller är planerade, inom 

lekens sammanhang. Mål finns, men dessa är förhandlingsbara och skapas inom 

lekens ramar. Att fri lek bidrar till något gott för barnen har länge erkänts och är 

något som ännu skrivs fram. Vidare skriver Pramling och Wallerstedt lekresponsiv 

undervisning genom att förskolläraren medverkar i barns lek på en ömsesidig nivå 

med barnen och har en gemensam aktivitet där båda parter ger och tar lika mycket. 

Lek bidrar och skapar känsla av glädje och frihet. Leken kan även utgöra en arena 

för maktrelationer och ojämlikhet, då vissa barn blir exkluderade eller får inte vara 

med att välja och medskapa i leken. Utifrån empiriska studier i förskolan 

argumenteras det inom utvecklingspedagogiken för vikten av att lek och 

undervisning integreras och att förskollärare agerar som dialogpartners. Dialogen 

mellan barn och vuxna är betydande och central. Lek och undervisning ses som 

aktiviteter som skapas i interaktion mellan barn och barn och barn och vuxna 

orienterar sig mot och kommunicerar med varandra. Förskollärare måste ge någon 

respons till barnen med något värde i sig för att det ska bli värdefullt för barnet. Det 

beskrivs att vuxenstyrda aktiviteter måste ha någon lekfullhet i sig, men även att de 

tar i utgångspunkt från barns intressen för att barnen ska kunna bygga vidare på 

kunskapen i den fria leken och i fantasin (Pramling & Wallerstedt 2019). Ivrendi 

(2017) beskriver att barnens fria lek är viktig för att främja deras nyfikenhet, fantasi 

och kreativitet. Vuxenledda lekar kan göra att den fria leken inte får lika mycket 

utrymme i förskolan där barnen kan undersöka sin egen omvärld. Barns 

självinitierade lekar är viktiga för att främja deras nyfikenhet, fantasi och 

kreativitet. Barnen tillbringar mer tid till vuxenledda aktiviteter som är organiserade 

av vuxna pedagoger på förskolan, och får mindre tid att engagera sig i sin egen lek 

menar Ivrendi i sin artikel. Vart de vuxna står, gör och tänker har en betydande roll 
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för barnen på förskolan. Frågan om hur förskollärare ser på den fria leken och vilken 

roll de har, har även diskuterats i artikeln.  

2.4 Förskollärares förhållningssätt i barns lek 

Det är utmanande att veta när och hur förskollärare ska vara involverade i barns lek, 

eftersom förskollärares beslut om lekmöjligheter, uppfattning samt deltagande i lek 

påverkas av deras förståelse för leken och deras roll i den menar Ivrendi (2017). 

Förskollärare som har god förståelse för lek underlättar lek och lärande, där barn 

har val och kontroll. Förskollärare som saknar förståelse för lekens betydelse 

erbjuder barnen mer vuxeninriktade aktiviteter än barnstyrda aktiviteter beskrivs 

det i artikeln. Det förklaras vidare att engagemang i lek kräver att förskollärare 

känner till barnens lekbehov. Eftersom lek uppstår som ett resultat av barns känslor 

och tankar och yttre omgivning är det viktigt att förskollärare är medvetna om 

barnens känslor och tankar i leken snarare än att kontrollera deras lek. Om 

förskollärare har en positiv inställning till barnens lek påverkar det barnens 

uppfattning om förskollärares roll i leken. Om förskollärare inte tar tillvara på 

barnens fria lek tenderar förskollärare oftast att styra barns beteende genom att 

förbereda material, observera lek och bestämma gränser för det (Ivrendi 2017). 

2.5 Barnperspektiv och barns perspektiv 

Dessa två perspektiv jämförs för att skilja och förstå de två begreppen som helt 

olika. Det handlar om vuxnas agerande och beslut för barnets bästa eller barnen 

själva som får berätta hur de upplever och tänker om saker och ting. 

I tidigare forskning om barns inflytande och demokrati i förskolan förklarar 

Hjelmér (2020) att barns delaktighet oftast är i förhållande till pedagogernas 

förmåga att ta barnets perspektiv. I barns perspektiv är det vuxna som måste förstå 

hur barnen upplever och tänker om något genom att få fram deras egna tankar och 

funderingar. Det förklaras vidare att lekfullhet och pedagoger som följer barnens 

initiativ samt är närvarande gör det möjligt för barnen att ha mer inflytande i 

förskolan (Hjelmér 2020). De vuxna måste försöka förstå och betrakta barns egna 
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känslor, upplevelser och tankar för att kunna utgå ifrån ett barns perspektiv. Om 

förskollärare utgår ifrån ett barnperspektiv ligger inte fokuset på barnens egna 

upplevelser. Förskollärare som intar ett barns perspektiv och tar initiativ på barnens 

villkor samt visar närvaro och förståelse skapar möjligheter för barns inflytande. 

När barnen får leka fritt får de bestämma själva menar Hjelmér (2020). Halldén 

(2003) skriver i sin artikel om barnperspektiv och barns perspektiv, och menar att 

detta leder till en nödvändig problematisering av hur ställning till behov och 

rättigheter tas för att avgöra vad som är ett barnperspektiv. Ett barnperspektiv 

förklaras att det  måste  innehålla  barns  perspektiv,  men  att  detta måste  tolkas  

och  att forskaren  alternativt förskolläraren är närvarande i dessa uttolkningar. Det 

förklaras vidare i artikeln att leken är barnens kultur och att det ger sig uttryck i den. 

Det är i studier om barns kultur som barns perspektiv lyfts fram för att förstå vad 

barnen uttrycker och skapar. Barnperspektiv sätter fokus på hur vuxna tillvaratar 

barns villkor och verka för barnets bästa eller för att studera barnens kultur. 

Barnperspektiv innebär då att uppmärksamma hur konsekvenserna ser ut för olika 

beslut som vuxna tar. I forskning ur ett barnperspektiv får ofta nöja sig med material 

som inte har lämnats av barnen,  eftersom barnen  sällan  själva lämnar  eftertryck  

i  källorna. Barns perspektiv innebär att barnen själva har fått sin röst hörd angående 

det. Här blir  det  inte nödvändigt  att  alltid arbeta  med  barn  som  informanter.  

Det viktiga  blir  i  stället  att  studera  de strukturer som utgör betingelserna för 

barns liv. Den gemensamma utgångspunkten är att studera barn som sociala 

individer i samhället.  

Studien utgår ifrån ett barnperspektiv och fokus har lagts på hur förskollärarna 

tillvaratar barnens lek och deras uppfattningar om lek, betydelsen av barns lek för 

barnens lärande och utveckling samt vilket förhållningssätt förskollärarna anser att 

de har med barnen i leken. Material som samlats in från vår studie med 

förskollärarna har analyserats för att få fram ett resultat av deras åsikter och de 

beslut de har tagit. 
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Barns lärande utvecklas ständigt och är i en lärprocess både omedvetet och 

medvetet i olika situationer. Det har forskats mycket kring barns lek och om vad 

barn lär i lek. Det är utifrån forskningens utveckling om vad som är lärande som 

leder till att pedagoger får ett förändrat synsätt och förhållningssätt på leken. Det 

leder till hur pedagoger bemöter, förhåller sig till barns lek och vilken syn som de 

har på lek och lärande som begrepp. I dag säger forskare att attityden och 

förhållandet till vad som är lärande i anslutning till lek spelar roll (Pramling 

Samuelsson & Asplund Carlsson 2008). Fokus i studien är att undersöka hur 

förskollärare själva uppfattar leken. Det är en relevant studie, då tidigare forskning 

visar att förskollärarna har en stor roll i barns utveckling på förskolan och måste 

därför reflektera över sin pedagogiska roll. Men hur förskollärarna ska förhålla sig 

eller vilken roll den fria leken får i förskolans verksamhet säger tidigare forskning 

ingenting om. Förhållningssättet har länge varit att pedagogerna i verksamheten ska 

hålla sig utanför barnens egna lek, då leken ansågs som barnets egen aktivitet. Detta 

synsätt har ändrats mot att man vill se mer aktiva pedagoger i barnens fria lek för 

att stötta och driva leken framåt. Hur uppfattar förskollärare leken, lekens roll och 

deras eget förhållningssätt i den fria leken i förskolan? 

Vi vill skapa en medvetenhet hos förskollärare hur man använder barnens fria lek, 

för att studera detta har förskollärare intervjuats om deras uppfattningar angående 

leken samt hur förskollärarna uppfattar sitt förhållningssätt i barnens fria lek på 

förskolan, för att uppmärksamma förskollärare på att ha en medvetenhet om leken 

och hur de ska förhålla sig till barns fria lek. Som tidigare nämnt har vi sett 

förskollärare som inte arbetar utifrån den förnyade barnsynen, det vill säga att de 

begränsar barnens möjligheter att påverka sina egna lekar och miljön på förskolan. 

Det gör att barns förutsättningar i den fria leken, hos en del förskollärare, inte skapas 

på ett sätt som inspirerar barnen till att lära sig och utvecklas. Med denna forskning 

önskas att en större kännedom skapas om leken och hur förskollärare kan stötta 

barns fria lek i förskolan för att på bästa sätt involvera barnen i undervisningen 

under hela dagen utifrån barnens initierade lek. 
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3. Teori 

I utgångspunkt från en fenomenografisk ansats har vi valt att intervjua 

förskollärarna för att studera deras uppfattningar om leken och dess betydelse för 

barnens utveckling och lärande. 

3.1 Fenomenografi 

En fenomenografisk ansats beskrivs av Fejes och Thornberg (2019) som bra att 

använda när insamlandet sker genom intervjuer. Genom intervjuerna och fokus på 

en fenomenografisk ansats gör det möjligt att få fram människors tankar och 

funderingar om ett fenomen. Utmärkande för fenomenografin som metod är att den 

syftar till att beskriva helt olika uppfattningar av fenomen, främst inom 

pedagogiken. Processen inriktas mot att kartlägga och skapa en ökad förståelse om 

omvärlden och hur personer uppfattar fenomenet på olika sätt.  

Marton & Booth (2000) förklarar att fenomenografi handlar om att undersöka 

människors olika uppfattningar av fenomen i sin omvärld och att finna en variation 

utifrån de intervjuades erfarenheter. Det är inte en metod, utan ett sätt att närma sig 

svar på forskningsfrågorna. Fenomenografi är ett sätt att identifiera, formulera och 

hantera vissa typer av forskningsfrågor, en specialisering som framförallt 

uppmärksammar frågor som är relevanta för lärande och förståelse i en pedagogisk 

miljö (Marton & Booth 2000). 

Det är viktigt att skriva fram intervjufrågor som är kopplade till forskningsfrågorna, 

men även för att kunna få fram ett så rikt och djupt svar som möjligt och då kan 

följdfrågor ställas under intervjuerna. Fejes och Thornberg (2019) förklarar även att 

det finns flera olika sätt att analysera sin data i en fenomenografisk ansats. Det som 

först görs är att transkribera intervjuerna, och läsa igenom materialet flera gånger 

för att bli bekant med det. Sedan är det tid att analysera materialet. Det kan göras 

på olika sätt. Förslag som författarna ger är att urskilja uttalanden som är 

betydelsefulla för studien. Att skriva ut vad som sagts under intervjun för att sedan 
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använda det i nästa steg i analysen för att jämföra vad som sagts under intervjuerna. 

Sedan kan de skillnader och olikheter som hittats grupperas. Det beskrivs att det är 

bra att gå igenom materialet flera gånger för att se om några kategorier kan passa 

ihop. Det är också viktigt att veta vart gränserna går i uppfattningarna (Fejes & 

Thornberg 2019). Det finns tre begrepp inom en fenomenologisk ansats som är 

viktiga vilket Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2014) beskriver är 

fenomen, urskiljning och variation. Genom att urskilja hur ett fenomen kan 

uppfattas på olika sätt och därför se en variation av olikheter eller likheter i 

uppfattningarna. De skriver även att i en fenomenografisk ansats är det olika 

uppfattningar om ett fenomen som står i fokus, det är hur människor uppfattar sin 

omvärld och deras tankar som lyfts fram (Pramling Samuelsson & Asplund 

Carlsson 2014). En fenomenografisk  teoretisk ansats har valts då det är 

förskollärarnas egna uppfattningar om lek och lärande vi vill studera. I studien 

önskas ett resultat av hur förskollärarna uppfattar sitt eget förhållningssätt i leken 

med barnen, se om de har olika uppfattningar och urskilja de och kategorisera in 

deras intervjusvar. 
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4. Metod 

I detta kapitel redovisas den kvalitativa undersökningen, den metod som använts 

vid insamlingen av materialet. Här beskrivs också urval av respondenter och 

tillvägagångssätt vid insamling av empirin. Vidare beskrivs de etiska överväganden 

som ligger till grund för genomförandet av insamlad empiri.  

4.1 Metodval 

Studien har utförts genom en kvalitativ metod i utgångspunkt i en fenomenografisk 

ansats som innebär att förskollärarna har intervjuats. Detta för att kunna identifiera 

och få tag i förskollärarnas uppfattningar om leken och deras förhållningssätt med 

barnen i leken för att kunna se mönster, processer, gemensamma åsikter och samt 

skillnader. Detta är en viktig del i den kvalitativa metoden. En mindre observation 

har även utförts på förskolan efter intervjuerna, men de har tagits bort på grund av 

att materialet och den insamlade empirin inte blev relevant för studiens resultat. 

Denscombe (2018) beskriver att kvalitativ data samlas in genom ord och bilder 

genom exempelvis intervjuer och observationer. Det är viktigt att kategorisera datan 

med nummer eller färger, för att kunna gå tillbaka till källan igen under tiden 

materialet analyseras (Denscombe 2018). Magne Holme & Krohn Solvang (1997) 

beskriver utmärkande drag för en kvalitativ metod som att forskaren ska sträva efter 

att avbilda sanningen och få information att analysera på djupet för att hitta mönster 

eller något som avviker. Det beskrivs även att i en kvalitativ metod kan forskaren 

påverka resultatet men att det också kan ge en bättre bild av hur respondenten 

uppfattar ett fenomen (Magne Holme & Krohn Solvang 1997). 

4.2 Urval av respondenter 

Observationer av förskollärare valdes för att de olika yrkestitlarna inte ska påverka 

resultatdelen, men också för att förskollärare har det yttersta pedagogiska ansvaret 

i verksamheten. Intresseanmälningar har mailats ut slumpmässigt genom att söka 

på förskolor på de orter studenterna bor på eller närliggande orter. Mailen har 
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skickats ut till förskolechefer. Mailen skickades till 15 förskolor i olika kommuner 

i Skåne län med information om vad vår studie handlar om och några frågor innan 

det slutgiltiga val av förskola gjordes. Denscombe (2018) skriver att ett icke-

sannolikhetsurval används när urvalet är påverkat av forskaren när forskaren vill få 

ett representativt urval eller ett explorativt urval. Vi utgick ifrån en urvalsram där 

val av 15 förskolor gjordes i olika kommuner i Skåne. Dessa valdes ut slumpmässigt 

utifrån en känd population som urvalet gjordes av, en urvalsram samt en 

slumpmässig urvalsprocedur. Förskolan som valdes var den som var mest 

intresserad av undersökningen och som svarade tillbaka först på vårt utskick. En 

snedvridning av urvalsramen har inte skett, då kontakt med förskolechefen har varit 

god och information har getts om att förskollärare finns som vill och kan delta i vår 

studie. Fyra förskollärare deltog i intervjun. Vår urvalsram har varit relevant, 

fullständig, exakt och aktuell.  

I beskrivningen beskrevs att en inblick på förskollärares syn på den fria leken och 

hur de tar tillvara på fria leken i förskolan var det som skulle undersökas. Av de 15 

förskolorna som skickades ut till var det två som skulle återkomma med svar och 

två förskolor tackade nej. Resterande elva förskolor svarade inte tillbaka på vår 

förfrågan, fast att vi hade skrivit ett datum vi ville ha svar på vår förfrågan. En 

påminnelse har sedan skickats ut till de som tackat ja och sedan valdes en av 

förskolorna som var mycket intresserad av att delta i vår studie och har därför 

intervjuat fyra förskollärare på en förskola i en mindre ort i Skåne. 

4.3 Intervjuer 

För att försöka förstå hur människor tänker, känner och handlar i olika situationer 

är intervjumetoden en lämplig metod. Det är ett sätt att komma åt människors 

åsikter om det som ska undersökas. Därmed är intervjumetoden viktig för att skapa 

en förståelse för hur människor bygger upp sin sociala värld. Inom den kvalitativa 

forskningen är det vanligt att forskning baseras på intervjuer för att kunna ta reda 

på individens åsikter angående det forskningen handlar om. Det är ett sätt att 
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komma närmare respondenten (Denscombe 2018). Intervjuer med olika frågor om 

leken gjordes med respondenterna (se bilaga 1), där även inspelningar spelade in 

under intervjun.  

Denscombe (2018) betonar att när intervjuer ska genomföras är det viktigt att inta 

en passiv roll och en neutral hållning för att inte inverka på respondenten. Det är 

viktigt att vara lyhörd och intresserad av vad respondenten säger och hålla kvar den 

röda tråden i intervjun. Det förklaras också att det är viktigt att ge respondenten tid 

till att svara, att få reflektera och tänka över frågan som ställts. Semistrukturerade 

intervjuer har valts som metod för det kan ge flera perspektiv på det som ska 

undersökas samt att det kan ge mer djup och ett mer självklart sammanhang. Även 

när det rör sig om komplexa frågor där svaren behöver vara mer ingående än vad 

som fås i exempelvis i ett frågeformulär. Det är även en god metod att använda sig 

av när empirin behöver samlas in ute på fältet för att få möjlighet att prata med 

personer som har kunskaper om vad som ska undersökas (Denscombe 2018).  

Fyra förskollärare intervjuades på en förskola men som arbetar på två olika 

avdelningar. Två av de arbetar på en avdelning för barn mellan 3-5 år och två av de 

arbetar på en småbarnsavdelning med 1-2 åringar. Två av intervjuerna genomfördes 

tillsammans på grund av tidsbrist av personalen, och två av intervjuerna 

genomfördes enskilt. Samtliga fyra av intervjuerna spelades in. Förskollärarna har 

inte fått någon förberedelse till våra intervjufrågor, eftersom vi var ute efter deras 

egna uppfattningar på intervjun. 

4.4 Etiska ställningstaganden 

När förfrågningar har skickats ut till de olika förskolorna har det tydliggjorts vad 

det är som ska undersökas. Samtyckesblanketter skickades ut (se bilaga 2) till 

förskollärarna på den förskolan där undersökning gjordes. I samtyckesblanketten 

framgick det om vad som skulle undersökas och vilken information som samlats in, 

men även att det är frivilligt att vara med i undersökningen och att de får avbryta 
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sin medverkan när som helst. I redovisning av resultatet av intervjusvaren används 

fiktiva namn. 

Samtyckesblanketter har inte skickats ut till barnens föräldrar, eftersom intervjuer 

med barnen aldrig gjordes. Intervjuer har endast skett med förskollärarna och 

fokuset har bara varit på förskollärarna, därav har samtyckesblanketter endast 

skickats ut till förskollärarna på förskolan. Ett informationsbrev (se bilaga 3) 

skickades ut som sattes upp på förskolan innan studien utfördes så att barnens 

vårdnadshavare var medvetna om att en studie görs på förskolan och information 

om att observationer av förskollärarnas förhållningssätt tänker göras. Denna 

observationsstudie togs bort efter genomförandet, då materialet och den insamlade 

empirin inte blev relevant för studiens resultat. 

Denscombe (2018) nämner de fyra huvudprinciperna och beskriver det som: 

-    deltagarnas intressen ska alltid skyddas 

-    att deltagarna förstår att det är frivilligt och att de får dra tillbaka sitt 

samtycke när som helst 

-    studien måste vara på vetenskaplig grund och forskarna får inte lura 

deltagarna med falska löften och, 

-    följa den nationella lagstiftningen (Denscombe 2018). 

Denscombes fyra huvudprinciper kan också bekräftas med Vetenskapsrådets 

(2002) fyra principer. Vi har utgått ifrån dessa och strävat efter Informationskravet 

- deltagarna har blivit informerade om forskningens syfte. Genom att 

samtyckesblanketter har getts ut till förskollärarna och ett informationsbrev till 

barnens vårdnadshavare för att tydliggöra att det endast är förskollärarna som det 

var fokus på. Samtyckeskravet innebär att deltagarna i en undersökning har rätt att 

själva bestämma över sin medverkan. Det har även tydliggjorts i informationen att 

förskollärarna kan avbryta sin medverkan när de vill. Konfidentialitetskravet 
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handlar om att uppgifterna om alla i undersökningen ingående personer ska ges 

största möjliga konfidentialitet och personuppgifterna ska förvaras på ett sådant sätt 

att obehöriga inte kan ta del av dem. Detta innebär att förskollärarna är anonyma i 

vår studie och inga personuppgifter har behandlats. Fiktiva namn har även använts 

på intervjupersonerna i redovisningen av vårt resultat för att säkerhetsställa 

anonymiteten på personerna som deltagit i studien. Nyttjandekravet innebär att 

uppgifterna som har samlats in om enskilda personer får endast användas för 

forskningsändamålet. Det har även klargjorts att materialet som samlats in endast 

är tillgängligt för oss, vår handledare och eventuellt bedömande lärare och att efter 

vår studie förstöra allt insamlat material.  

4.5 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 

En pilotstudie utfördes inte i vår undersökning med våra intervjufrågor. Men några 

problem har inte stötts på. En tolkning av förskollärarnas uppfattningar gjordes för 

att få fram resultat.  Denscombe (2018) beskriver att en pilotstudie alltid är bra att 

testa i förväg innan studien görs för att kontrollera hur bra studien kommer att 

fungera. Vidare beskriver Denscombe även att validitet handlar om vad studien 

undersöker, om studien verkligen undersöker det studien avser att undersöka. 

Validiteten kan uppfattas som hög eller låg. En hög validitet innebär att forskarna 

har mätt det som studien är avsedd att mäta. Intervjufrågor ställdes med våra 

forskningsfrågor i åtanke. Respondenterna hade inte svårt att förstå frågorna men i 

analysen av materialet märktes det att det är betoning på barns lek, och inte specifikt 

barns fria lek. Våra intervjufrågor är välformulerade för vår studie för att 

respondenterna ska förstå dem och vårt syfte med studien. Det hade dock varit en 

fördel att göra en pilotstudie först, för att se hur förskollärare uppfattar våra 

intervjufrågor. Denscombe (2018) menar att reliabiliteten avser mätresultatets 

pålitlighet och handlar om studiens möjligheter till upprepning med liknande 

resultat av studien. Det måste vara möjligt att granska och analysera 

forskningsprocessen. Vidare skriver Denscombe att generaliserbarhet handlar om 

hur stor sannolikhet det är att datan som hittats i denna studien återfinns någon 
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annanstans. Det handlar alltså om att hur informationen som hittats går att tillämpa 

på andra förskolor. 

4.6 Bearbetning och analys 

Efter intervjuerna transkriberades den insamlade empirin, för att hålla de etiska 

ställningstaganden som tagits och även för att lättare hitta de likheter i vad som 

sagts. Inspelningarna har transkriberats ord för ord. Utifrån studiens syfte och 

forskningsfrågor gjordes en analys för att göra den insamlade empirin hanterbar och 

för att skapa en kategorisering men även för att göra studien trovärdig. Analysen 

gjordes utifrån litteratur, forskning och studiens valda teori. Kategorierna har 

skapats utifrån likheter som återkommit i vår insamlade empiri om vad 

förskollärarna svarade på intervjufrågorna i förhållande till vårt syfte och 

forskningsfrågor, Hur ser förskollärarna på leken i förskolan? Hur uppfattar 

förskollärarna sitt förhållningssätt till barnen i barnens fria lek i förskolan? Vilken 

uppfattning har förskollärarna om leken för barnens lärande och utveckling i 

förskolan? 

Utifrån intervjufrågorna och svaren som förskollärarna gav har kategorier skapats i 

olika färger för att kunna gå tillbaka till källan under tiden materialet analyserades. 

De kategorier vi har kommit fram till är: definition och vikten av planerad och fri 

lek, förhållandet mellan planerad och fri lek, den fria lekens utrymme, 

förskollärarnas roll i den fria leken och viktiga förutsättningar för lek. 

4.7 Metodreflektion 

 

Intervjufrågorna gavs inte ut i förväg till förskollärarna för det var förskollärarnas 

tankar och erfarenheter som eftersträvades i våra forskningsfrågor. Det hade 

förmodligen inte framgått om förskollärarna hade fått läsa frågorna innan intervjun. 

En noggrannhet gjordes i att förklara för förskollärarna innan intervjun att det var 

deras erfarenheter och åsikter om frågorna som ville tas fram. Under någon intervju 

kom en fråga om svaret räckte, och även då gavs svaret tillbaka att om personen 
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kände sig klar och nöjd med det som sagts, så räckte det. Många av svaren 

blandades med fri lek och vuxenstyrd lek. Information gavs ut om att det var den 

fria leken som skulle studeras, men hade studien gjorts om hade mer vikt lagts vid 

just ordet fri lek i intervjufrågorna för att få mer specifika och djupare svar om hur 

de ser på den fria leken och inte på lek överlag i förskolan. Det har varit en 

tolkningsfråga utav oss när förskollärarna benämner lek i sina intervjusvar, när de 

menar planerad eller fri lek. 

Observationerna har även reflekteras över om de kan ha visat fel, för att 

förskollärarna visste vad som skulle observeras och en tanke är att de då kan visa 

en annan bild av verkligheten och vara mer närvarande med barnen än om vi inte 

hade varit där. Observationerna var även under en kort period och en större bild av 

helheten hade nog visats om mer tid och dagar hade getts till att observera. I 

analysen av observationerna framgick det att de inte gav studien något resultat som 

var relevant och därför togs dessa bort från studien. Denscombe (2018) beskriver 

att i en kvalitativ studie har forskaren en stor roll då deras värderingar och bakgrund 

har en stor betydelse i vilken empirin som samlas in (Denscombe 2018). Det har 

varit viktigt för oss att få in en trovärdig och sann empiri som möjligt i vår studie, 

därför valdes både intervjuer och observationer för att få ett större perspektiv på vår 

undersökning. Under intervjuerna har inte någon värdering lagts i vad 

respondenterna svarar utan att de ska förstå att det är deras åsikter och erfarenheter 

som ville fås fram. Även under varje del av arbetsprocessen har en tillbakablick 

gjorts till vårt syfte och problemformuleringar, för att få fram vårt syfte med studien 

och se vilken betydelse förskollärarna anser att leken har för barns utveckling och 

lärande. 
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5 Redovisning av resultat 

I detta kapitel redovisas bearbetningen av materialet. Resultatet från våra tolkningar 

på det empiriska materialet besvaras under följande kategorier: Definition och 

vikten av planerad och fri lek, förhållandet mellan planerad och fri lek, den fria 

lekens utrymme, förskollärarnas roll i den fria leken och viktiga förutsättningar för 

lek och lek. Fiktiva namn har skrivits ut för att skydda respondenternas integritet 

utifrån våra etiska ställningstaganden. 

5.1 Förskollärarnas syn på leken i förskolan 

5.1.1 Definition och vikten av planerad och fri lek 

En tolkning gjordes att förskollärarnas gemensamma syn på leken i förskolan som 

viktig och att förskollärarna pratar om att i den ‘’fria leken’’ lär sig barnen att träna 

på socialt samspel med andra, samarbete, inlevelse, fantasi och bearbetning av sin 

omvärld. Men detta tränas även i den planerade leken, alltså att leken kan vara 

undervisning, att de två begreppen är sammanflätade. Alla fyra förskollärare 

svarade i intervjuerna att leken är oerhört viktig för barnen och deras utveckling 

och lärande. 

Lek, lek är mycket, lek är undervisning, lek är sociala situationer, lek är träning i att leva i 

samhället i vardagen, lek är att bearbeta sina erfarenheter. Leken är en grund. I leken lär 

man sig mycket och massor, samspel, ny erfarenhet, empati. Man får denna variation och 

variationsteorin om hur barnen tänker – oh du tänker så och du tänker så, i leken sker allt 

det. Jag tänker att barn lär sig hela tiden. Det blir ett lärande för barnet när barnet har fått 

bearbeta det, metakognitivt liksom, ta in det och göra det till sin egen kunskap liksom och 

då blir det ett lärande. Och där har vi en viktig roll när det blir ett lärande, hela tiden och 

då kan man säga om det tillförs något nytt, för det behöver vara något nytt. Två barn som 

leker kurragömma på samma sätt hela tiden lär sig en viss bit då men sen blir det stopp 

liksom och då måste man tillföra ett annat barn eller att barnen får någon annan input från 

någon annan eller från något de har sett eller hört då och så blir det ett lärande till individen. 

(Tatyana) 



 
 

27 

 

Tatyana beskriver leken som mycket viktig, och att den är grunden till allt lärande. 

I leken lär och utvecklar barnen många av sina förmågor och skapar nya 

erfarenheter. Att i leken bearbetar barnet lärandet, metakognitivt, och gör det till 

nya erfarenheter. Här lyfts även att för att det ska bli en utveckling för barnet 

behöver det tillföras något nytt, exempelvis en annan individ. 

Jag tänker att nästan allt är lek. Det finns så mycket som man kan göra, man använder leken 

och leken har stora möjligheter. Man kan använda det i undervisning, att man använder sig 

av lekens möjligheter till exempel om man jobbar med matematik och geometriska former. 

Att få in leken i undervisningen, att man letar former eller har en handdocka eller något 

man tillför. Jag tänker att de lär sig när man leker fram lärandet. Att man inte bara sitter 

och pratar om vad ett sjukhus är eller vad en affär är, för då är det så abstrakt, utan att man 

leker en affär att man handlar saker, någon betalar och det finns det och det. Det ska finnas 

ett djupare lärande och jag tänker också att man lär på olika sätt, vi pratar mycket om 

variationsteorin att man på olika sätt tex målar kvadrater och cirklar, ut och känna på en 

rockring att så här känns en cirkel. Att leta former ute och göra former av lera och då blir 

det tredimensionellt också. Inte bara en platt bild. Man varierar, man kan sjunga. Barnen 

får en djupare kunskap. Vi har pratat mycket om variationsteorin för att kunna urskilja 

något, tex vad gul är så måste du ha andra färger också såsom blå och röd. Har du bara gula 

kan du inte veta om ett lärande har skett för då är det bara gul och då är det lätt att säga att 

det är gult. Kan man inte urskilja det från något annat då kan man inte heller veta om barnen 

har lärt sig. När barnen får urskilja kan man se ett lärande. Barnen ska få vara aktiva i sitt 

lärande och i processen tänker jag. Det ska vara roligt. (Aleksandra) 

Aleksandra beskriver att leken är allt och har stora möjligheter, att den går att 

använda i allt och är en del av undervisningen. Intervjuaren nämner att 

variationsteorin har en betydande roll i den planerade och fria leken, för att barnen 

ska kunna urskilja och för att veta om barnen har lärt sig något. Att det är viktigt att 

lärandet leks fram och inte bara sitter och berättar, utan att barnen får vara med i 

sitt eget lärande. 

Lärande det sker i alla situationer tycker jag. I den fria leken lär sig barn oerhört mycket 

för man ser att de bearbetar saker dom har sett vuxna göra eller andra barn göra. Lärande, 

ja det är ju allt som vi, då vuxna med föredöme, visar på hur man ska agera i olika 

situationer, hur man bemöter andra människor och det är ett lärande hela alltet under hela 
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dagen när man är på förskolan. Ja och även hemma såklart. Man kan ju fånga upp där man 

ser att det behövs stöttning. Finns ju barn som kanske inte har lekkoderna och då får man 

ju vara observant på det och hjälpa dom vidare. (Lisa) 

Lisa förklarar att lärandet sker i både den planerade och fria leken men också i andra 

situationer i barnets liv och vardag. Vidare förklarar respondenten och menar att i 

den ‘’fria leken’’ kan man se och fånga upp saker som sker eller inte sker till 

exempel ifall det behövs stöttning till barn som inte riktigt kan lekkoderna och 

hjälpa de barn vidare in i leken. Respondenten menar att de vuxnas förhållningssätt 

i den fria leken är viktig och att vara observant på vad som sker där, vilket också 

har betydelse för barnens lärande och utveckling. 

Om man tänker på leken så ser man ju lärande i leken om barnen i sin lek visar att de har 

uppfattat någonting. Lärande det sker ju hela tiden. Det har blivit sådant stort fokus på att 

man måste registrera lärande nu för tiden men det är ju något som sker oavsett om vi 

registrerar det eller ej. Det är när vi förstår vår omgivning, vuxen som liten (skratt). När 

man förstår en. Att man kan hantera sin värld. Då har man lärt sig någonting. (Anna) 

 

5.1.2 Förhållandet mellan planerad och fri lek 

Förskollärarnas syn på planerad och fri lek var ganska lika, om att den fria leken 

bestäms av barnen och att den planerade är mer planerad av förskollärarna men 

utifrån barnens intressen. Förskollärarna berättar om planerad och fri lek på 

följande sätt: 

Den fria leken är ofta initierad av barnen. Planerad lek kan handla om till exempel en 

undervisningssituation där vi bestämmer leken, det kan också vara att man utgår ifrån 

barnen såklart, men då är det mer planerad lek än att vi har tagit någonting och planerat in 

det i undervisningen. (Tatyana) 

Tatyana förklarar att den fria leken är initierad av barnen, att det är dem som 

bestämmer vad de vill leka med. Planerad lek handlar om undervisningssituationer 
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där de vuxna bestämmer leken utifrån undervisning, men att utgångspunkten ändå 

utgår ifrån barnens intressen. 

Fri lek, är när jag är aktivt deltagande och kanske sitter och observerar och reflekterar vad 

som händer i leken, vad som sägs och vad som händer. Då tänker jag att jag är bredvid, 

men kanske ändå aktivt närvarande och lyhörd. Planerad lek är då att, nu går vi ut och letar 

efter en lång sak och en kort sak eller en tung eller en lätt, att man planerar undervisningen, 

men ändå på ett lekfullt sätt. Att det är skillnaden, då har du medvetet tänkt ut att nu vill 

jag att barnen ska lära sig vad en cirkel är till exempel. Då är det en planerad 

undervisningssituation men att man ändå kan få in leken i det. (Aleksandra) 

Aleksandra berättar att när barnen har fri lek, är det på deras villkor och att som 

förskollärare vara aktivt deltagande, närvarande, sitta och observera och vara lyhörd 

för vad som händer och sägs i leken. I leken menar Aleksandra att nya erfarenheter 

skapas av barnen och att förskollärare får ta del utav dem. Aleksandra berättar även 

att planerad lek är mer en undervisningssituation som ska planeras utifrån lek och 

på ett lekfullt sätt. 

5.1.3 Den fria lekens utrymme 

De flesta av förskollärarna upplevde att barnen får utrymme mer till fri lek än 

planerad lek på förskolan, men att deltagandet i den fria leken inte har så stort fokus 

men borde ha större fokus. På en intervjufråga om vad som används mest i 

verksamheten svarade förskollärarna så här: 

Planerad skulle jag vilja säga. Eftersom vi har undervisning under hela dagen, vi jobbar 

utifrån det perspektivet. Vilket gör att vi har de lärmiljöerna som vi lägger fram. De kan 

sedan leka fri lek i all miljö, genomgångarna som vi vet liksom så. Sen leker barnen fri lek 

ute, där är den inte så målstyrd som inne. (Tatyana) 

Tatyana nämner att den planerade undervisningen tar större plats i verksamheten, 

eftersom de jobbar med undervisning under hela dagen. Tatyana syftar på 

undervisning i den fria leken med. Tatyana nämner att leken är mer målstyrd 

inomhus än utomhus. Men att det finns utrymme för den fria leken i all miljö.  
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Det är nog fri lek. Sen vet jag inte fri lek, det är lite hur man ser på den. Om man är 

närvarande i den eller om man bara åh de leker så bra vi låter de vara. När barnen de leker 

skog, kan man projektera upp en skog på väggen. Och på så sätt inspirera och utveckla 

leken, det finns många sätt att göra detta på. (Aleksandra) 

Aleksandra nämner att ‘’fri lek’’ kan tolkas på olika sätt. Antingen har barnen fri 

lek där vuxna kan tillföra något eller vara delaktiga eller att barnen leker och de 

vuxna bara går förbi och inte visar intresse till barnens lek överhuvudtaget. 

Aleksandra förklarar att när barnen leker något kan de vuxna tillföra något på olika 

sätt, något nytt i leken för att inspirera och utveckla den för barnens lärande, så att 

nya erfarenheter kan skapas.  

5.1.4 Förskollärarnas roll i den fria leken 

Förskollärarna beskriver att de är med i barnens fria lek utifrån barnens 

förutsättningar och är med i leken om de blir inbjudna av barnen själva. 

Förskollärarna förklarar sin roll i den fria leken på följande sätt: 

Jag tänker så här att jag kan gå med i en lek och tänka utifrån våra mål och fånga upp utifrån 

var barnen är. Vi har till exempel språk och berätta, vilka begrepp kan jag tillföra. Istället 

för att bara gå förbi när några leker affär och bara vill ni ha en kopp kaffe, ja det vill jag. 

Man kan ge andra begrepp på vad det är man gör eller låta de beskriva, beskriv leken för 

mig och förklara så att jag kan vara med i den. Att man tränar på olika sätt. (Tatyana) 

Tatyana berättar att förskollärare kan gå med i barnens lek utifrån de mål som de 

utgår ifrån på förskolan och fånga upp det utifrån barnens intressen. Att tillföra 

språket och använda begrepp, låta barnen beskriva det de gör, beskriva leken och 

förklara saker och ting. Att träna på olika sätt genom att hitta dessa möjligheter och 

genom att vara delaktig som förskollärare.  

Det är olika. Barnen kanske frågar vill du vara med här och vara mormor och det är klart 

att då är man med i leken. Det är på barnens villkor, om de vill att man ska vara delaktig 

då är jag gärna med i leken. Sen kan man märka att de vill leka själva och visa det. Men att 

man ändå är aktivt närvarande fast de leker själva. Sen har man själv en stor påverkan och 

inverkan hur man väljer att se på leken och hur man deltar. Att vara intresserad, positivt 
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inställd, nyfiken och frågar. Att visa nyfikenhet och intresse. Barnen har någon lek och då 

kanske de behöver en ‘’kassaapparat’’ att man skapar det tillsammans och berikar leken så 

att den kan fortsätta längre. Att få leken att blomma ut och fortsätta, att skapa 

förutsättningar för det i den mån man kan. (Aleksandra) 

Aleksandra berättar att vuxna har en stor påverkan och inverkan när det gäller synen 

på leken och hur ens agerande i den är. Att delta, för barnens lärande och utveckling. 

Att vara med på barnens villkor, och att det kan vara olika. Aleksandra menar att 

det märks på barnen om de vill att de vuxna ska vara med eller inte. Aleksandra 

menar att man kan vara närvarande och vara lyhörd för att snappa upp intressen. 

Det är viktigt att visa intresse och nyfikenhet för det barnen gör och leker. Att skapa 

och berika leken så att den kan fortsätta längre.  

Den planerade leken till exempel, där är jag väldigt engagerad och går ner på barnens nivå 

och visar stor entusiasm. Att man visar att jag också tycker att det är jätteroligt och att man 

ändrar röstläget och skapar spänning i det hela för då får man med sig barnen på ett helt 

annat vis. Sen kan det vara det om vi säger att man är ute och leker och barnen lagar mat i 

sanden, då kan man komma fram - ooh vad gör ni? Har ni något gott att bjuda på eller vad 

säljer ni här? På så sätt kan jag gå med i lekar, så att att man visar ett intresse för det barnen 

gör. För det tycker ju dom är jättekul. Jag deltar sällan i en lek, det kan jag ju säga om det 

inte är en planerad lek som vi planerat och gör tillsammans. Men jag är sällan med och 

leker i den fria leken. Men jag kan vara där om det blir konflikter och hjälpa till, lösa och 

diskutera med barnen hur man kan göra på annat vis. (Lisa) 

Lisa förklarar att mycket engagemang går åt till den planerade leken och att det är 

där fokuset läggs. Att i den fria leken finns inte så mycket engagemang som i den 

planerade, vilket borde läggas större fokus på. Lisa förklarar att när barnen har fri 

lek kan förskollärarna visa intresse för barnens lek genom att bjuda in sig och fråga 

vad barnen leker och få en djupare förståelse för barnens fria lekar och på så sätt få 

in ett lärande i leken. Lisa menar att barnen tränar på samarbete i leken och att leken 

är viktig för alla barn. Att som vuxen bli närvarande, stötta och hjälpa till att lösa 

konflikter i den fria leken. 



 
 

32 

 

Jag är ju närvarande, det kan skifta. Det beror ju på hur leken är om den behöver en väldigt 

aktiv roll en stund eller om den bara behöver lite understöd. (Anna) 

Anna berättar även att deltagandet kan skifta, beroende på hur leken är konstruerad 

och hur det går med leken för barnen. Att vara närvarande på det sätt att se om den 

fria leken behöver en aktiv roll, att som vuxen bli delaktig, eller om leken bara 

behöver lite guidning för att kunna påbörjas eller fortsätta vidare.   

5.1.5 Viktiga förutsättningar för lek 

Alla förskollärare tyckte att miljön på förskolan är väldigt viktig för barns lek. Den 

ska vara inbjudande, och inte vara för rörig, för då blir det lätt att barnen inte vet 

vad de vill göra. Någon förskollärare förklarade även att det är viktigt att materialet 

är på barnens nivå, så att de själva kan ta fram vad de vill leka med. När 

förskollärarna fick frågan hur leken påverkas av miljön svarade de så här: 

Miljön den är jätteviktig, den påverkar leken. Vi har skrivit till exempel höst på fönsterna 

här och bara det gör ju att barnen liksom leker med ord nu som de inte har gjort innan, så 

bara en sådan liten grej kan ge barnen jättemycket spin off effekter som man kanske inte 

tänker på själv, det är helt fantastiskt. Hos oss har vi tomma rum där barnen får skapa sin 

egen lek och det går också bra. Sedan har vi också andra rum där vi tillföra mer inspiration 

som man kan liksom, där barnen gör på ett annat sätt. Men att ge denna möjligheten till 

barnen att få dessa rummen eller att vara med och skapa lärmiljöer. (Tatyana) 

Tatyana menar att material är till en viss del en förutsättning till barnens fria lek 

och den planerade leken. Det är lite till hur och vad man gör det till, vad som skapas 

fram och vad för erfarenheter som skaffas. Tomma rum låter barnens fantasi flöda 

med skapande, medan rum med mer material kan ge mer inspiration till vad de kan 

leka. 

Att göra miljön inspirerande och att det finns ställen där barnen kan samspela, leka och 

lära. Att inte ha material högt uppe eller instängt i skåp så att barnen måste fråga. Det är 

inte lätt för barnen att säga jag behöver en triangel eller en cirkel om dessa är instängda. 

Grejerna måste vara tillgängligt och då blir barnen inspirerade och lär av varandra. 

(Aleksandra) 
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Aleksandra menar att miljön ska vara inspirerande, det ska finnas rum för barnen 

att leka och material ska vara tillgängligt för att kunna stimulera till lek. Aleksandra 

nämner även att den fria leken har betydelse för barnens lärdom av samspel. 

Det ska finnas tillgång till rekvisita kan man ju säga och att det finns miljöer där barnen 

kan vara och leka. Leken påverkas ju mycket av miljön. Alltså den måste ju vara inbjudande 

och det måste finnas saker att erbjuda för att det ska bli roligt. Och vi har ju ganska många 

rum för barnen att leka i och det är jättebra. Det blir inte att många barn samlas på en liten 

yta, utan man kan sprida ut sig och välja vad man vill leka med. (Lisa) 

Lisa nämner att de vuxna ska bjuda barnen material och att miljön ska vara 

inbjudande till lek och lärande. Att det finns många rum för barnen att leka i och att 

rekvisitan stimulerar barnens fantasi. 

Genom att ha vettiga miljöer där det finns finns material som kan va intressant på olika sätt 

och som alla kan använda. Om den är tydlig och det inte ligger saker precis överallt så blir 

miljön inbjudande till leken. (Anna) 

Anna berättar att tydliga miljöer skapar intresse och inbjuder till lek. Då kan även 

ett tydligt lärande ske.  
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6 Sammanfattande analys av resultat 

När intervjuerna gjordes användes den fenomenografiska metoden som innebär att 

forskarens intresse ligger i att urskilja någonting för att sedan sätta in det i ett 

sammanhang. Genom denna ansats har urskiljning och kategorisering gjorts av den 

insamlade empirin om förskollärares uppfattningar av leken och dess betydelse för 

barns lärande och utveckling men även hur förskollärarna uppfattar sig eget 

förhållningssätt i leken som vi har fått fram i analysen av intervjuerna. Ett tydligt 

svar visar att förskollärarna ser leken som väldigt viktig i förskolan. Utifrån 

intervjusvaren har likheter urskiljts i att de fyra förskollärarna tycker att leken är en 

viktig faktor för barns utveckling och lärande. Observationer har även gjorts utifrån 

det sociokulturella perspektivet som teori med fokus på förskollärarnas 

förhållningssätt i barnens lek, som vi tidigare nämnt. Men resultatet blev inte 

relevant för studiens ändamål så det har tagits bort. 

6.1 Definition och vikten av planerad och fri lek 

Förskollärarna har en gemensam syn på barns lek i förskolan. De anser att lek är 

grunden till lärande och har en väldigt viktig roll för barns lärande och utveckling, 

men det var en variation i hur de såg på leken och hur den kan användas. Det urskiljs 

att någon ansåg att i leken tränar barnen på det sociala, att det är en träning för att 

leva i samhället, medan någon ansåg att de även kan använda sig av leken i 

undervisningen genom att leka fram lärandet. I leken tänker förskollärarna att 

barnens olika åsikter och uppfattningar synliggörs genom diskussioner med barnen 

och att barnen tar till sig lärandet och gör det till sitt eget.  

6.2 Förhållandet mellan planerad och fri lek 

Utifrån intervjusvaren urskiljs en samsyn på barns fria lek. Barnens fria lek är 

barnens, och att förskollärarna observerar bredvid. De kan dock använda vad de hör 

i barnens fria lek i den planerade leken och då är den vuxenstyrd enligt 

förskollärarna.  
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6.3 Den fria lekens utrymme 

Det var en variation av svaren om vilken lek som tog störst plats i deras verksamhet. 

En förskollärare ansåg att det var den planerade leken som tog störst plats under 

dagen, då de har undervisning hela dagen. De som sa fri lek, ansåg ändå att det inte 

var bara fri lek, för om barnen leker något kan förskollärarna utveckla leken med 

olika föremål.  

Det var tre av fyra förskollärare som ansåg att det är den fria leken som tar störst 

plats i förskolan. De förklarade att genom den fria leken observerar förskollärarna 

barnen för att få fram deras funderingar och tankar för att sedan använda det i den 

planerade undervisningen med barnen.  

6.4 Förskollärarnas roll i den fria leken 

Förskollärarna hade en varierande roll i den fria leken. Det kan urskiljas att de både 

är med i den fria leken och använder den för barnens utveckling och lärande men 

även att de kan observera barnen och stötta upp leken om det behövs. Det var en 

variation i om förskollärarna själva är aktiva i barns lek, där någon förklarade att de 

själva inte är så aktiva i barnens fria lek, medan en annan menade att undervisning 

sker under hela dagen där förskolläraren kunde använda barnens lek i olika syfte. 

Dock så var de inte delaktiga så ofta i barnens lek då de förklarade att det var för 

att barnen inte är vana vid att vuxna är med och leker utan att de är med på barnens 

villkor och blir inbjudna av barnen själva.  

6.5 Viktiga förutsättningar för lek 

De alla ansåg att miljön på förskolan har stor betydelse för barns lek. Det urskiljs 

att miljön måste vara inbjudande och inspirerande för barnen. Det urskiljdes också 

att någon förskollärare även sa att det är viktigt att materialet är på barnens nivå, 

för att de själva ska kunna ta för sig, vilket visar på vilken barnsyn som 

förskolläraren har. Miljön måste även vara tydlig och inspirerande till lek och inte 

för rörig. 
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7 Diskussion 

Studiens resultat diskuteras i relation till forskningsfrågorna: Hur ser 

förskollärarna på leken i förskolan? Hur uppfattar förskollärarna sitt 

förhållningssätt till barnen i barnens fria lek i förskolan? Vilken uppfattning har 

förskollärarna om leken för barnens lärande och utveckling i förskolan? 

Utifrån resultat av intervjuerna har tolkningar gjorts för att få fram förskollärarnas 

uppfattningar om lekens betydelse för barns lärande och utveckling. En uppfattning 

som framkommer i resultatet är att leken har stor betydelse för barns lärande och 

utveckling. Leken anses ta stor plats i förskolans miljö. Pramling Samuelsson och 

Asplund Carlsson (2008) beskriver i sin artikel att leken är något som barnen 

initierar till själva eller en förskollärare initierar till, där innehållet är olika beroende 

på om det är barnet eller den vuxna som startat leken. Det beskrivs även i artikeln 

att lärandet sker i vuxeninitierade lekar, där den vuxna tillför något. Förskollärarnas 

uppfattningar är dock skilda i om de vuxna ska vara med i leken eller inte och hur 

de ska vara med i barns lek. Lillemyr (2013) nämner vikten av att förskollärare ska 

ha förståelse för den fria lekens betydelse för barns utveckling och lärande. Genom 

att förskollärarna medvetet stöttar och hjälper barnen i leken kan barnen utvecklas 

och lära sig. Lek kan fortfarande kallas för fri lek trots att förskollärare deltar i den, 

bara så länge leken fortsätter på det sätt barnen har bestämt leken till innehåll, 

struktur och regler och att något av detta inte ändras på grund av förskollärares 

deltagande. Tsais (2017) studie visar att förskollärare deltar eller ingriper i barns 

fria lek vid konflikthantering, brott mot regler eller vid tillfällen då det ska påbörjas 

en pedagogisk insats. Pedagogerna är närvarande i leken i det uttalade syftet att 

stödja barnens utveckling och lärande. Det var skilda uppfattningar om vilken lek 

som tar störst plats i förskolans verksamhet, barns fria lek eller den vuxeninitierade 

leken. Ivrendi (2017) beskriver att förskollärare som saknar förståelse för lekens 

betydelse erbjuder barnen mer vuxeninriktade lekar. Uppfattningarna av 

förskollärarna i studien visar att det är den fria leken som tar störst plats i deras 
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verksamhet. Ivrendi (2018) förklarar även att låta barnen leka själv gör att barnen 

utvecklar sin fantasi och utforskar själva. Uppfattningarna från resultatet om barns 

fria lek och att de ska leka på egen hand, då förskollärarna inte aktivt går med i 

leken själva, visar dock att barnens fria lek används till observationer till den 

planerade leken, eller precis som Tsai (2017) menar, att lösa konflikter mellan 

barnen. Att barnen leker själva gör att förskollärarna inte använder möjligheterna 

under hela dagen och har en medveten tanke i leken för barns utveckling och 

lärande, fast de förklarat att leken är oerhört viktig för barns utveckling och lärande. 

Att barnen får leka på egen hand gör dock att barnen bara lär till en viss gräns. Vi 

behöver ha samspel med varandra, och någon som har mer erfarenheter än en själv 

för att utvecklas precis som Vygotskij talade om, den proximala utvecklingszonen 

som ett verktyg för barns lärande och utvecklande, vad de klarar på egen hand eller 

tillsammans med någon annan. Han menade att de vuxna måste hjälpa och stötta 

barnen när de behöver för att få utvecklas och nå lärandemålet. Pramling 

Samuelsson och Asplund Carlsson (2018) beskriver att i barns lek finns det 

oväntade möjligheter och att lek och lärande ska ses som en sammanflätad helhet. 

Förskollärarna måste därför vara engagerade i leken med barnen, där de måste ta 

till sig vad barnen säger eller gör för att det ska bli ett lärande för barnet. 

Uppfattningarna är att de genom observationer lyssnar på barnen, även att de är 

intresserade i leken när de är delaktiga, men att det då oftast är den planerade leken 

där de är engagerade och involverade i då de har ett mål att sträva efter. I läroplanen 

för förskolan (2018) står det att undervisning ska ske under hela dagen, både i de 

planerade och spontana aktiviteterna då lärandet sker hela tiden (Skolverket 2018). 

Det är därför av vikt, som tidigare nämnt, att ta tillvara på barnens fria lek för att 

skapa lärandetillfällen även utanför de planerade tillfällena. Barnen bjöd in 

förskollärarna i deras egna fria lek och då var det en variation i uppfattningarna av 

förskollärarna i hur de skulle delta leken. Några lekte med barnen på deras villkor, 

medan en annan tog till vara på tillfället och använde leken utifrån deras mål de 

arbetade med på förskolan just då. En uppfattning som framkommit är även att 

förskollärarna uttryckte att det är svårt att förstå när de vuxna ska bli delaktiga i 
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barns lek. Hjelmér (2020) menar att förskollärare måste inta ett barns perspektiv 

och ta initiativ på barnens villkor samt visa närvaro och förståelse. Det skapar 

möjligheter för barns inflytande och när barnen får leka fritt får de bestämma själva. 

Förskollärarna måste vara engagerade med barnen, där de måste lyssna och ta till 

sig vad barnen säger eller gör i deras egna lek för att det ska bli ett lärande för barnet 

och då även läsa av barnen, om de vill att en vuxen ska vara med i leken eller inte. 

Förskolläraren i denna studie som tar tillvara på tillfället och använder förskolans 

mål även i den fria leken är engagerad och använder barnens hela tid på förskolan 

för deras lärande och utveckling. Pramling och Wallerstedt (2019) menar för att det 

pedagogiska arbetet ska ta utgångspunkt i barnens intressen förutsätter det 

närvarande, stöttande och responsiva förskollärare. Den fria leken bör få utrymme 

i verksamheten men det betyder inte att förskollärare ska bortse från de planerade 

aktiviteterna, utan det måste finnas en balans för att skapa en stimulerande 

lärandemiljö under hela dagen och med detta behövs ett pedagogiskt 

förhållningssätt i den fria leken för att barn ska ges förutsättningar för utveckling 

och lärande. 

 

7.1 Resultatens konsekvenser för yrkesrollen 

Syftet med studien har varit att studera förskollärarnas uppfattningar av leken och 

dess betydelse för barnens lärande och utveckling i förskolan, samt hur 

förskollärarna uppfattar sitt förhållningssätt till barnen i den fria leken. Resultatet 

visar att förskollärarna uppfattar att leken har en stor betydelse för barns utveckling 

och lärande men att de inte aktivt deltar i barnens fria lek för att utveckla barnens 

kunskaper om något innehåll. Förskollärarna observerar och använder barnens 

intresse från den fria leken i den planerade vuxenstyrda leken, vilket kan ses som 

ett demokratiskt arbetssätt att involvera barnen. Verksamma pedagoger måste 

reflektera över i sin yrkesroll hur barns fria lek används och vilket mål som de 

strävar efter. En kan ha ett synsätt av hur arbetet ska ske och visa ett annat i det 
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faktiska arbetet vilket hela tiden måste reflekteras över. Förskollärare måste hela 

tiden i arbetet med barnen gå tillbaka till sig själva och hela tiden ställa frågan varför 

och vad förskollärare vill tillföra till barnen. Barnens lek är ett viktigt ämne att 

diskutera ute i verksamheterna för att få en uppfattning om vilken syn förskollärare 

har på leken för barns lärande och utveckling för att alla ska sträva mot samma mål 

och ha ett tydligt arbetssätt med barnen. Den fria leken är barnintierad, men som 

förskollärare måste ett intresse finnas och kunna delta med intresse och ett mål på 

barnens villkor. 

7.2 Förslag till fortsatt forskning 

En intressant synvinkel att studera hade varit att nu när läroplanen använder ordet  

utbildning, hur förskollärarna ser på det begreppet och hur det praktiskt används i 

arbetet på förskolan. Kanske hade andra svar visats om ordet utbildning eller 

undervisning hade använts, exempelvis hur de använder den fria leken i 

utbildningssyfte eller undervisningssyfte för barnen? Att djupare gå in på just fri 

lek och kanske intervjua fler förskollärare från andra förskolor eller från andra 

länder för att se skillnader och likheter i uppfattningarna i och om leken. 

Det hade också varit intressant att undersöka barns förutsättningar för fri lek i 

utomhusmiljö och inomhusmiljö. Eller varför inte utgå ifrån barns perspektiv och 

studera barnens uppfattningar om den fria leken i förskolan? 
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Bilaga 1 

 

Intervjufrågor: 

● Vad är enligt din uppfattning lek? 

● Vad är enligt din uppfattning lärande? 

● Enligt din uppfattning, vad är planerad respektive fri lek för dig? Vad är 

skillnaden mellan planerad och fri lek för dig? 

● Vad används mest i er verksamhet, planerad eller fri lek? 

● Hur ser du som förskollärare på leken för barns utveckling och lärande? 

● Hur skapar du förutsättningar för barns lek och lärande? 

● Hur använder du som förskollärare leken med barnen? 

● Hur tar du rollen för att delta i barnens lek? 

● Hur tänker du att barn lär sig? När anser du att det blir ett lärande för 

barnet? 

● Hur ser du på lekmiljön i förskolan för barns lärande? Hur påverkas leken 

av miljön? 
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Bilaga 2 

 

 

      Sid 1/2 

Information om projektet “Leken som viktig för barns utveckling och 

lärande” med försäkran om samtycke 
 

Detta är en förfrågan om ditt deltagande i en studie kring förskollärares 

uppfattningar av leken och dess betydelse. Vi vill uppmärksamma dig på att allt 

deltagande är frivilligt och att du har rätt att avbryta ditt deltagande när som helst. 

Vi är två studenter som under hösten 2021 läser sista terminen i 

Förskollärarprogrammet vid Högskolan Kristianstad. Studien genomförs som en 

del av vårt självständiga arbete (examensarbete) och kommer att publiceras i en 

examensuppsats. 

 

Vi kommer att utföra en kvalitativ studie på er förskola. Vårt projekt kommer att 

utföras genom en intervju med dig som förskollärare där vi kommer fråga dig om 

lek på förskolan. Vi kommer även observera ert förhållningssätt med barnen på 

förskolan. Vi kommer att besöka er en gång ute på förskolan. Vi kommer först att 

intervjua er och när ni återgått till ert arbete i barngruppen kommer vi göra en liten 

observation. 

 

Vi kommer samla in datamaterialet genom att spela in våra intervjuer med er. Vad 

som har sagts under intervjuerna kommer vi sedan anteckna ner. Under 

observationen kommer vi att anteckna vad som sker men inga namn kommer att 

nämnas. Vår studie kommer att registreras på Högskolan Kristianstad i enlighet 

med lagen om hantering av personuppgifter (GDPR). Vi kommer inte begära 

personuppgifter eller data av er. Detta kommer skyddas och ni kommer att vara 

anonyma i vår studie.  
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Vi önskar besked om ditt samtycke under vecka 41. 

 

Dina frågor är välkomna och du kan kontakta oss på: 

Ida Durkan: Ida.Durkan0001@stud.hkr.se 

Frida Manecke: Frida.Manecke0065@stud.hkr.se 

 

Vår handledare på Högskolan Kristianstad är Angerd Eilard: 

angerd.eilard@hkr.se 

 

 

x-------------------------------------------------------------------------------------------------

------------- 
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      Sid 2/2 

Samtycke till deltagande i studien om förskollärares 

uppfattningar om leken och dess betydelse 

□ JA, jag har läst informationen och samtycker till att delta i studien om 

förskollärares uppfattningar om leken och dess betydelse 

 

□ JA, jag samtycker till att jag ljudinspelas i samband med studien om 

förskollärares uppfattningar om leken och dess betydelse 

 

 

Datum …………………………. 

 

 

.....................................................................................       

Deltagares Namnteckning    

 

.....................................................................................      

Namnförtydligande    
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Bilaga 3 

Informationsbrev till vårdnadshavare 

 

Vi är två studenter, Ida Durkan och Frida Manecke från Högskolan Kristianstad 

som kommer att göra vår studie för vårt examensarbete som handlar om 

förskollärares uppfattningar om lek på ert barns förskola.  

 

Med detta informationsbrev vill vi informera er vårdnadshavare om att vi kommer 

att observera förskollärares förhållningssätt i barnens lek. Det är bara 

förskollärarna vi kommer att lägga fokus på. INGET barn kommer att filmas, 

spelas in eller observeras!  

 

Har ni frågor får ni jättegärna höra av er till oss: 

 

Ida.durkan0001@stud.hkr.se 

 

Frida.Manecke0065@stud.hkr.se 
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