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Abstrakt 
Free play in preschool? 

A qualitative study of preschool teachers and children's understanding of the concept of 

free play. 

 

I förskolans verksamhet kan man komma att möta begreppen fri och styrd lek. Den fria 

leken kan dock skapa förvirring hos många. Vad är den fria leken fri från? Kan den 

överhuvudtaget vara fri? Det här arbetet syftar till att undersöka hur förskollärare 

uppfattar begreppet fri lek samt klargöra begreppets relation till sin definition. Vidare 

syftar undersökningen till att synliggöra förskollärares uppfattningar av sin egen roll 

och betydelse i barns fria lek. Slutligen syftar undersökningen till att synliggöra barns 

uppfattning om den fria leken. 

 

Forskningsfrågor: 

 Hur uppfattar förskollärare innebörden av begreppet fri lek? 

 Hur ser förskollärare på sin egen roll och betydelse i relation till barns fria lek? 

 Hur uppfattar barn förskolans fria lek? 

 

I undersökningen har det använts kvalitativa intervjuer, med tio förskollärare och tio 

barn i 5års åldern. Intervjuerna har ljudinspelats så att de efteråt kunde transkiberas. 

Dessa svar blev sedan kartlagda, kategoriserade och analyserade så att kunskap kunde 

uppnås. Studiens resultat innefattar förskollärares olika uppfattningar kring fri lek. 

Några förskollärare påstår att det inte finns något som kan kallas fri lek. De menar att 

barns lek styrs av olika faktorer. Samtidigt påstår andra förskollärare att fri lek finns och 

att den kräver medvetna pedagoger som följer det barnen väljer. Resultatet påvisar även 

likheter och skillnader från ovanstående uppfattningar gentemot barns uppfattningar 

kring den fria leken i förskolan.    

 

Begreppsdefinition 

Pedagoger: förskollärare, barnskötare, resurspersonal samt outbildad personal som 

arbetar inom förskolans verksamhet 

 

Nyckelord 

Lek, pedagog, styrd lek, fri lek, fenomenografi  
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1 Inledning 
 

”Alla barn föds med ett grobart frö av lek inom sig. Det ligger där och väntar inom 

barnet som en möjlighet att utveckla. Hur detta frö ska komma att gro, beror på hur vi 

planterar det.” 

(Öhman 2003:89) 

 

Lek är ett svårt begrepp att definiera men spekulationerna och förväntningarna kan vara 

många. Lek är något som de flesta människor stött på och har en relation till. De flesta 

människor har lekt när de var små och en del har fortsatt att leka även i vuxen ålder. 

Förutsättningar till lek varierar från individ till individ men oavsett så har alla någon 

gång använt sig av leken i någon form.  

 

Leken är här och nu, skör och rolig på samma gång. Att leka är att anförtro sig vilket 

skapar närhet och starka band. Öhman (2011) skriver att leken väcker känslor av glädje, 

spänning och lust, vilket leder till välmående som i sin tur är kopplat till hälsa. Hon 

skriver att man skulle kunna säga att lek är en friskfaktor. 

 

Läroplanen för förskolan (Lpfö98, rev 2010) är ett politiskt styrdokument som 

innehåller strävansmål och riktlinjer för förskolans uppdrag. I läroplanen står det bland 

annat att förskolan ska lägga grunden för barns livslånga lärande och menar att den 

lustfyllda leken kan vara en väg dit. I förskolans verksamhet kan man komma att möta 

både styrd och fri lek. I den styrda leken skriver Lillemyr (2002) att pedagoger är 

medverkande på ett eller annat sätt men vad står egentligen den fria leken för? 

Begreppet kan skapa förvirring hos både barn och pedagoger. Finns fri lek? Kan den 

vara fri? Är det något i verksamheten som begränsar? Det här är några av de tankar som 

undersökningen är baserad på.  

 

Med hjälp av undersökningen vill vi jämföra förskollärares och barns olika 

uppfattningar om ett och samma fenomen för att kunna klarlägga begreppets innebörd 

samt betydelse. Vi vill även undersöka om begreppet står för det som utlovas? Och om 

inte, bör begreppet finnas kvar? Genom tidigare kontakt med förskolans verksamhet har 

vi hört att begreppet fri lek används och har samtidigt funderat på varför det används. Vi 

har fått en känsla av att den fria leken inte är så fri och har utifrån det funderat, vad 

betyder begreppet? Varför används det? 

 

Vår förhoppning är att vår undersökning kan vara betydelsefull till såväl verksamma 

som blivande förskollärare. 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

6 

 

2 Syfte  
Arbetet syftar till att undersöka hur förskollärare uppfattar begreppet fri lek samt 

klargöra begreppets relation till sin definition. Vidare syftar undersökningen till att 

synliggöra förskollärares uppfattningar av sin egen roll och betydelse i barns fria lek. 

Slutligen syftar undersökningen till att synliggöra barns uppfattning om den fria leken. 

Kunskap ska uppnås genom att vi kartlägger, kategoriserar och analyserar vår insamlade 

data. 

 

2.1 Forskningsfrågor 

 Hur uppfattar förskollärare innebörden av begreppet fri lek?  

 Hur ser förskollärare på sin egen roll och betydelse i relation till barns fria lek?  

 Hur uppfattar barn förskolans fria lek? 
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3 Bakgrund 
 

Nedan redovisas tidigare forskningsresultat och teorianknytning som anses relevant för 

studien. Dessa framhålls med hjälp av följande rubriker: vad är lek?, pedagogers roll, 

den styrda leken, den fria leken samt teorianknytning. 

3.1 Vad är lek?   
Knutsdotter Olofsson (1987) skriver att definitionen av lek är långt ifrån självklar. Hon 

menar att många vuxna använder begreppet på flera olika sätt och för helt skilda 

fenomen vilket gör begreppet svårt att ”sätta fingret på”. Lillemyr (2002) beskriver 

leken som en allsidig aktivitet och Tullgren (2004) menar att den är ursprunglig i en 

människas liv som tydliggörs för omvärlden under barnaåren. Vidare skriver Tullgren 

(2004) att lek är en drift hos barn som vuxna bör ge utrymme för, genom att avsätta tid. 

Öhman (2011) menar att både tid och trygghet är två förutsättningar för att lek 

överhuvudtaget ska kunna ske. 

 

Johansson & Pramling Samuelsson (2006) beskriver lek med positivt värderade ord som 

t.ex. lust, kreativitet och meningsskapande. Vidare skriver de att lek karakteriseras av 

fantasi, spänning, hängivenhet och engagemang. Jagtøien, Hansen & Annerstedt (2002) 

menar att barns lek kan ses som ett mål i sig självt. Barn leker för att leka och inte med 

syfte att bli bättre på eller för att lära något. Barn leker för att det är roligt. Ett annat 

begrepp för ett föremåls egenvärde benämner Zimmerman (2015) som intrinsikalt 

värde. Han menar att begreppet handlar om att ett objekt eller ett ting har ett värde i sig 

själv, precis som Jagtøien, Hansen & Annerstedt (2002) framhåller barns lek.  

 
3.1.1 Lekens framväxt 

Hangaard Rasmussen (1993) skriver att leken under antiken sågs som lägre ställd och 

som inte skulle ha något att göra med livets “seriösa sidor”. Vidare skriver han att synen 

på lek blev något annorlunda under medeltiden. Barn och vuxna sägs då ha lekt 

tillsammans. När industisamhället sedan växte fram förändrades synen på lek på nytt. 

Leken sågs nu som viktig, men endast om den främjade människans förmåga att arbeta. 

Hangaard Rasmussen (1993) skriver att leken länge stod i skymundan men har allt 

eftersom hamnat i centrum vilket kan vara tack vare Friedrich Fröbel. Eugene & 

Provenzo (2009) skriver om Friedrich Fröbel som var en tysk lärare som studerade 

pedagogik. Fröbel såg leken som barns mest naturliga uttrycksform och gav leken ett 

egenvärde. Han menade att sambandet mellan aktivitet och lek skulle kunna främja 

förskolans undervisning. Øksnes (2011) skriver att Fröbel ansåg att leken skulle spegla 

frihet samtidigt som den skulle vara pedagogiskt inriktad. Sammanfattningsvis kan det 

urskiljas i Eugene & Provenzos (2009) artikel att mycket av Fröbels forskning lever 

kvar än idag.  

 
3.1.2 Lek, lärande och utveckling 

Tullgren (2004) skriver att lek är en viktig del i förskolan och Jensen (2006) menar att 

leken har stor betydelse för barns utveckling, lärande och växande förmåga. Tullgren 

(2004) skriver liksom Förskolans läroplan (Lpfö 98 rev 2010) att lek och lärande går 

hand i hand vilket de flesta forskare tycks vara eniga om (se Knutsdotter Olofsson 1987, 

Lillemyr 2002, Pramling Samuelsson & Sheridan 2016 & Jensen 2006). Ovan nämnda 

författare sammanfattar att kunskap kräver lek och att lek kan resultera i kunskap.  
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Jensen (2006) styrker i sin undersökning att barn lär när de leker samtidigt som han 

poängterar att all lek inte automatiskt leder till lärande.  

 

Barn kan med hjälp av leken utvecklas socialt, känslomässigt, intellektuellt och 

motoriskt (Pramling Samuelsson & Sheridan 2016). Författarna tar även upp fantasi, 

kreativitet och språk som andra förmågor som leken kan främja. Genom leken kan 

barnen lära sig att visa känslor, kompromissa, känna sympati och empati. Tullgren 

(2004) skriver i sin avhandling att lek kan hjälpa barn att uttrycka sig själva och sina 

tidigare erfarenheter, som de annars kan ha svårt att uttrycka verbalt. Pramling 

Samuelsson & Sheridan (2016) menar att barn med utvecklad lekförmåga kan tänka och 

känna med en lekkamrat. Jagtoien, Hansen & Annerstedt (2002) påstår att leken är 

oersättlig. 

 
3.1.3 Negativ klang av lek 

Löfdahl (2014) skriver om barns lekar utifrån relationer. Hon menar att barn leker 

tillsammans, förhandlar om regler, roller, platser, innehåll m.m. Vidare lyfter (a.a) att 

många uppfattar att; så länge barn leker och är glada, så tänker vi att leken är trevlig och 

positiv. Författaren tar upp lek som ett fenomen som inte alltid har en positiv klang, där 

lek kan vara en obehaglig upplevelse. Lynch (2015) tar i sin studie upp negativa 

aspekter kring lek och menar att lek inte alltid är ”för skojs skull”. Det kan vara svårt för 

barn att hitta en position i leken då leken innefattar ständiga förhandlingar (Löfdahl 

2014). Knutsdotter Olofsson (1987) skriver att det i nästintill alla barngrupper kan 

finnas barn som sällan leker. Det kan vara barn som inte lyckas etablera relationer, som 

har svårt för att ta för sig och/eller som inte tar några initiativ. Ibland är det inte barnens 

oförmåga att leka som oroar. Det kan istället handla om hur och vad de leker, vilket 

Tullgren (2004) tar upp i sin avhandling. Hon menar att barn som inte leker “normalt”, 

dvs. för lite eller för mycket, riskerar att hamna utanför leken. Detta i sin tur riskerar att 

barn med leksvårigheter berövas lekens goda effekter för utveckling och lärande (a.a). 

Knutsdotter Olofsson (1987) menar att lekens värld kan bli komplicerad om man inte 

får hjälp utav en vuxen.  

 

3.2 Pedagogers roll  
Öhman (2003) skriver att pedagoger har ett flertal viktiga funktioner för att skapa 

optimala lekvillkor. Tullgren (2004) skriver att det är betydelsefullt att ge barn tid och 

förutsättningar till att leka. Hon menar att det är pedagogerna som ansvarar för att tid 

ges, att tillföra material, observera och engagera sig samt medla i konflikter.  

 

Pramling Samuelsson & Sheridan (2016) menar att det är pedagogers uppgift att 

möjliggöra lek för alla barn. Pedagogerna ska skapa trygghet, ingripa om det behövs 

men ibland bara vara, där barn leker. Vidare menar Öhman (2011) att barn ibland 

behöver pedagoger som inspirerar till lek. För att kunna inspirera menar Lillemyr 

(2002) att förskolepedagoger behöver ha en stor kunskap om lek och om sin egen 

betydelse för att barns lek ska kunna blomstra. Det ska heller inte glömmas bort att 

leken i sig är ett mål för barnen och att pedagogen, om hon träder in, även träder in i 

barnens värld (Öhman 2003).  

 

Tullgren (2004) skriver i sin avhandling att barn kan behöva stöd i sin lek för att kunna 

ta del av de utvecklade egenskaper som leken kan ge. Hon menar att pedagoger kan 

hjälpa till genom att stötta, uppmuntra och engagera sig i barns lek.  
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Knutsdotter Olofsson (1987) skriver att en lekaktiv vuxen minskar på barns 

prestationskrav och Öhman (2011) menar att en positiv lärarinblandning i barns lekar 

kan bidra till en alltmer varaktig och fördjupad lek. Samtidigt menar Öhman (2003) att  

det handlar om att balansera och beakta den sköra gränsen mellan att bejaka och störa.  

Tullgren (2004) poängterar att de vuxna bör förhålla sig till lek i enighet med barns 

intentioner genom att försöka närma sig deras perspektiv, för att inte hindra de barnen 

leker. Öhman (2003) menar att lekens utrymme fodrar flexibilitet. 

 
3.2.1 Observerande pedagoger 

Läroplanen för förskolan (Lpfö 98, rev 2010) framhåller att förskolans verksamhet ska 

utformas baserat på barnens intressen. För att få syn på barnens intressen menar 

Tullgren (2004) att man kan använda sig av observation som metod. Genom 

observationer kan pedagoger få tillgång till sådant som inte annars anses vara 

tillgängligt, vilket kan skapa förståelse hos pedagogerna. Johansson & Pramling 

Samuelsson (2006) poängterar liksom föregående att observationer kan fungera likt ett 

verktyg för att få sig en uppfattning om vad barnen lär samt vad de kan tänkas behöva 

hjälp med. 

 
3.2.2 Passiva pedagoger 

Öhman (2003) skriver om passiva pedagoger som hon menar hämmar barns 

lekutveckling. Hon menar att passiva pedagoger inte erbjuder hjälpen att skapa positiva 

relationer eller goda anslutningsstrategier för barnen att delta i lek. Knutsdotter 

Olofsson (1987) skriver att de lekar där den vuxne har en passiv roll oftast leder till 

kortvariga, ej utarbetade lekar där bara en liten del av det tillgängliga materialet 

används.  

 

3.3 Den styrda leken 
Tullgren (2004) framhäver i sin avhandling att barns lek inte kan se ut hur som helst. 

Hon menar att leken behöver styras och har skapat tre teman vilka hon kallar; att barn 

leker, vad barn leker och hur barn leker.  
 
3.3.1 Att, vad och hur barn leker  

Att barn leker beskriver Tullgren (2004) som barns aktivitetsgrad i lek. Här styr, 

uppmuntrar och engagerar pedagogerna barnen till att aktivt deltaga i olika former av 

lek. Vad barn leker innefattar lekarnas innehåll. Hon menar att det finns tre olika sorters 

innehåll som blir föremål för styrning. Hon benämner dessa som fridstörande, olagliga 

och nyttiga lekar. De fridstörande och olagliga lekarna förklarar författaren som lekar 

där karaktärerna är otäcka och handlingarna är olagliga vilket hon menar ska styras mot 

lekar med nyttigt innehåll. (A.a) menar att lekar med nyttigt innehåll ska spegla 

samhället och hur det fungerar. I samhället finns inslag av våld, kaos och hot men i de 

nyttiga lekarna tas detta omhand som det hanteras i verkligheten. Hon exemplifierar 

brandkåren som släcker elden och polisen som tar tjuven. Hur barn leker menar (a.a) 

handlar om barns sätt att kommunicera, visa förståelse, hantera konflikter, lyssna och 

visa hänsyn i lek, dvs. barns sätt att vara mot varandra.  

 

Sammanfattningsvis framhåller Tullgren (2004) att bjuda in till lek är ett 

tillvägagångssätt som reglerar barnen att delta i lek och tillrättavisningar är ett 

tillvägagångssätt som korrigerar vad och hur barn leker. 
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Vidare skriver Lillemyr (2002) om den styrda leken som han även kallar den 

pedagogiska leken. Han menar att den pedagogiska leken är en pedagogisk metod där 

pedagogerna professionellt kan styra barns lek utifrån två olika sätt.  

 
3.3.2 Utifrån och direkt styrning 

Författaren förklarar den utifrån och direkta styrningen där pedagogerna kan ge förslag 

på hur barnen kan utveckla sin lek, ingripa om det skulle behövas samt värna om leken 

så att den inte störs eller avbryts. Knutsdotter Olofsson (1987) skriver att genom att 

tillhandahålla barnen mer eller nytt material kan barnens lek utvecklas, för att hjälpa 

andra barn att bli accepterade medaktörer i leken kan ett ingripande av pedagogerna 

vara till hjälp och att värna om leken innebär respekt, vilket kan visa sig när 

pedagogerna låter barnen leka ”färdigt”. 

 
3.3.3 Inifrån och direkt styrning 

Lillemyr (2002) förklarar även den inifrån och direkta styrningen där pedagogerna 

deltar aktivt i leken som medaktörer. I den här sortens styrning har pedagogerna stor 

möjlighet att påverka lekens struktur. Författaren skriver att man som vuxen kan behöva 

vara en uppmuntrande medaktör för att t.ex stötta barnen i sina lekroller, fånga in barn 

som håller på att falla ur gemenskapen eller förändra lekens innehåll.  

Tullgren (2004) sammanfattar i sin avhandling att lekarnas innehåll ska styras bort från 

sådant som inte faller innanför förskolans ram för att istället rikta leken mot det som 

uppfattas vara nödvändigt och meningsfullt för barnen. (A.a) skriver att lekande 

pedagoger erbjuds goda möjligheter att övervaka barns lek. Hon menar att pedagoger 

får många tillfällen att observera och om det skulle behövas, korrigera barnens 

handlingar. Men det menar författaren att de oönskade lekarna kan styras mot det som 

uppfattas som nödvändiga framtida kompetenser för barnen att inneha som blivande 

vuxna och samhällsmedlemmar. 

 
3.3.4 Negativ följd av vuxnas styrning  

Tullgren (2004) skriver även om barn som drar sig undan för att undvika vuxnas 

närvaro vilket kan uppfattas som en negativ följd av vuxnas styrning. Genom att dra sig 

undan försöker barnen undvika den reglering av lek som pedagogerna vill göra.  

Författaren kallar detta för ett slags frirum som skapas av barnen men som försöker 

bekämpas av pedagogerna. Motsatsen till dessa frirum är de som skapas av pedagogerna 

och utnyttjas av barnen. I dessa frirum är pedagogers övervakning minimal så att barnen 

uppfattar sin lek som fri från vuxen styrning.  

 
3.3.5 Anpassad styrning 

Det kan urskiljas både positiva och negativa aspekter kring den styrda leken vilket 

Tullgren (2004) lyfter i sin avhandling. Lillemyr (2002) skriver att man bör anpassa sin 

styrning när man använder leken som pedagogisk metod efter vilken typ av lek, lekens 

innehåll, antalet barn i leken och vilka barn som medverkar. Vidare poängterar Lillemyr 

(2002) att den styrda leken alltid ska organiseras så att lärande främjas, dvs. att det finns 

en tydlig målsättning med nyttjandet av metoden. Knutsdotter Olofsson (1987) skriver 

att lekens pedagogiska möjligheter är oändliga.  

 
3.3.6 Organiserad lek och fasta lekgrupper 

Öhman (2003:2011) menar att yttre struktur kan ge ökad trygghet och skriver om 

organiserad lek och fasta lekgrupper.  
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De organiserade lekarna är lekar som pedagogerna finner lämpliga för barnen att leka 

tillsammas som grupp. Syftet med de organiserade lekarna är att stärka känslan av 

grupptillhörighet och acceptans. Åberg (1995) skriver att gruppstärkande lekar kan 

bidra till att gruppen blir lugnare och stabilare, barnen kan bli mer samarbetsvilliga och 

deras problemslösningsförmågor, koncentrationsförmågor och fantasi kan öka.  

 

Vidare skriver Öhman (2011) att fasta lekgrupper kan erbjuda barnen en mindre och 

mer överblickbar grupp med färre relationer. I de fasta lekgrupperna ges barnen 

möjlighet att etablera nya lekrelationer, vilket kan resultera i nyetablerad kamratskap. 

Pape (2001) skriver att vänskap är frivilligt och att pedagoger inte kan bestämma vilka 

som ska bli vänner, däremot menar hon att pedagogerna kan hjälpa barnen att skapa nya 

relationer som barnen inte hade valt själva. Öhman (2011) skriver att med hjälp av de 

fasta lekgrupperna kan det skapas fungerande lekar med barn som kompletterar 

varandra. 

 

3.4 Den fria leken  
Pape (2001) skriver att den tid som inte styrs eller organiseras av vuxna i förskolan ofta 

kallas för fri lek. Öhman (2003) skriver att fri lek är ett samlingsord för aktiviteter 

enskilt eller i grupp, inne eller ute, som barnen kan välja mellan när de får bestämma 

själva vad de vill göra. Även Hangaard Rasmussen (1993) menar att den fria leken 

utesluter organiserad verksamhet och innebär att barnen själva får välja vad de vill leka 

med och att dessa lekar blir fria från vuxen inblandning. 

 

Vidare redovisar Lynch (2015) att det finns delade meningar om den fria leken. Det 

framkommer att en del pedagoger har blivit ombedda att inte använda den fria leken då 

den framställs utan syfte. Andra pedagoger förespråkar den fria leken och anser sig se 

lärandet som den ger. Öhman (2003) skriver att pedagoger förmedlar värden om den fria 

leken till barnen. Hon menar att det finns en risk, om inte den fria leken ges tillräckligt 

med tid och utrymme, att barnen lär sig att den fria leken inte är en högt värderad 

aktivitet. Detta kan resultera i att den fria leken framställs som ett tidsfördriv.  

 
3.4.1 Indirekt styrning  

Jensen och Harvard (2009) skriver att den fria leken inte betyder lek som är fri från 

vuxna. De menar att de vuxna ska stödja barnen så att de själva får möjlighet att 

utveckla leken efter eget behov och intresse, utan att bli styrda. Lillemyr (2002) skriver 

om indirekt styrning vilket innebär att man ordnar för leken på ett eller annat vis.  

Det kan exempelvis vara att man iordningställer miljön och tillhandahåller material som 

styr in barnen på vissa lekar utan att de märker det. Tullgren (2004) skriver att det finns 

gränser för barns frihet och att lek måste korrigeras i enlighet med bilden av lekens goda 

innehåll. Hon menar dock att barnet först ges eget ansvar och frihet att själv reglera sina 

handlingar innan en vuxen ingriper. 

 

3.5 Teorianknytning  
3.5.1 Fenomenografi 

Studien utgår från det fenomenografiska perspektivet. Det fenomenografiska 

perspektivet är ett vetenskapligt förhållningssätt som är utvecklat av den svenska 

pedagogen Ference Marton (Patel & Davidsson 2011). Marton & Booth (2000) 

beskriver det fenomenografiska perspektivet som en forskningsansats som fokuserar på 

människors skilda sätt att uppfatta olika fenomen.  
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Dahlgren & Johansson (2009) beskriver att en uppfattning är ett sätt att förstå eller att 

erfara något och Larsson (2013) beskriver att ett fenomen exempelvis kan vara ett 

begrepp, en text eller ett föremål. Svensson (1989) definierar det fenomenografiska 

perspektivet som beskrivande och Marton & Booth (2000) skriver att det är människors 

variationer av att uppfatta ett och samma fenomen som beskrivs. Vidare menar 

Svensson (1989) att perspektivets syfte är att finna likheter och skillnader mellan 

människors uppfattningar.  

 

Marton & Booth (2000) skriver att en persons sätt att uppfatta ett fenomen inte utgör 

själva fenomenet, det utgör rättare sagt en sida av fenomenet utifrån den personens 

perspektiv. Vidare menar författarna att det som kan antas vara en sak kan framträda på 

många olika sätt när man betraktar den från olika perspektiv.  

 
3.5.2 Första och andra ordningens perspektiv 

Marton & Booth (2000) skriver om första och andra ordningens perspektiv och 

definierar att första ordningens perspektiv är ett påstående om t.ex. en specifik situation 

och att ett andra ordningens perspektiv synliggör andra personers uppfattningar om 

samma specifika situation.Vidare förklarar författarna att om man intar det ena eller det 

andra pespektivet finns en möjlighet att man är medveten om det kvarstående 

perspektivet men att det får sättas inom parantes för stunden. De exemplifierar om man 

skulle inta ett andra ordningens perspektiv så fokuserar vi på andra människors 

uppfattningar och sätter parantes omkring den första ordningens perspektiv, dvs det som 

har erfarits av oss själva. Marton & Booth (2000) skriver att man under varje fas inom 

det fenomenografiska forskningsprojektet måste ta ett steg tillbaka från sitt eget 

erfarande av fenomenet och istället inta andra ordningens perspektiv. Detta för att kunna 

sätta sig in i motpartens plats, försöka uppleva personens erfarande och se fenomenet 

med dennes ögon. På det viset menar författarna att världen inte blir densamma som 

tidigare, den blir större genom att flera saker kan erfaras på flera sätt. Larsson (2013) 

skriver att objektet får sin betydelse utifrån subjektets erfarande.  

 
3.5.3 En fenomenografisk undersökning 

Marton & Booth (2000) skriver att en fenomenografisk studie härleder sina 

beskrivningar till en begränsad grupp med människor som har en relation till 

undersökningens fenomen. Kroksmark (2011) menar att en fenomenografisk 

undersökning förutsätter en datainsamling med hjälp av intervjuer. Frågorna som ställs 

bör vara öppna och intervjuerna bör ljudupptas för att kunna transkiberas. Med hjälp av 

materialet kan fenomenet sedan analyseras. Fai Pang & Marton (2003) beskriver att 

inom det fenomenografiska perspektivet blir analysen av resultaten något enklare då 

man ska finna mönster och beskrivningar i form av kategorier. Syftet är att finna och 

synliggöra variationer av det som definierar fenomenet så att man kan karakterisera på 

vilka sätt ett fenomen kan framträda för andra. 
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4 Metod 

 

I detta avsnitt redovisas val av metod, urvalsgrupp, genomförande av studien, 

bearbetning av insamlad data samt forskningetik. 
 

4.1 Val av metod 
Studien utgår ifrån det fenomenografiska perspektivet och empirin är insamlad med 

hjälp av kvalitativa semistrukturerade intervjuer. Detta eftersom de kan synliggöra olika 

uppfattningar om ett visst fenomen, vilket det fenomenografiska perspektivet står för 

(Patel & Davidsson 2011, Kroksmark 2011 och Denscombe 2009). I studien är det olika 

uppfattningar om fri lek i förskolan som ska synliggöras.  
 
4.1.1 Intervjuer  

Denscombe (2009) betonar att intervju som metod lämpar sig bra om forskarna behöver 

få kännedom om människors uppfattningar. Patel & Davidson (2011) beskriver 

intervjuer som en teknik som bygger på frågor. De intervjufrågor som har använts i den 

här undersökningen är öppna och har inte några svarsalternativ. Studiens intervjufrågor 

inleddes bland annat med ”berätta”. Kihlström (2007) betonar vikten av öppna frågor 

och framhåller att denna sortens frågor kan leda till utvecklade svar från de 

medverkande. Vidare menar hon att de som intervjuas har stor frihet i att utforma sina 

svar vid öppna frågor och samtalet kan komma att likna ett vanligt samtal men skiljer 

sig då det finns ett bestämt fokus. 

 
4.1.2 Kvalitativa intervjuer 

Vidare menar Patel & Davidson (2011) att kvalitativa undersökningar kan ge stor 

variation och fördjupade kunskaper. De framhåller kvalitativa intervjuer som relativt 

lågt strukturerade och menar att medverkande personer ges stora möjligheter att fundera 

på samt besvara frågorna med egna ord. Kihlström (2007) skriver att man genom 

kvalitativa intervjuer kan få fram erfarenheter, åsikter och föreställningar från 

respondenterna.   

 
4.1.3 Semistrukturerade intervjuer  

Vidare är studiens intervjuer semistrukturerade vilket innebär att frågorna inte följde en 

bestämd ordning. Det gjorde samtalen mer avslappnande och fria i både svar och 

formulering (Denscombe 2009). Den vanligaste formen av semistrukturerade intervjuer 

är personliga möten, där den som intervjuar träffar en person i taget. Denscome (2009) 

betonar att man på detta sätt endast behöver sätta sig in i en persons uttalanden åt 

gången.  

 

4.2 Urval  
För att få en så vidgad och varierad uppfattning som möjligt om det valda 

undersökningsområdet så intervjuades tio förskollärare och tio barn, vilka skapade en 

relativt stor urvalsgrupp. För att få ytterligare bredd i urvalet så intervjuades 

förskollärare och barn från sex olika förskolor, oberoende av varandra men i samma 

kommun. De förskollärare som blev intervjuade var i olika åldrar med olika lång 

erfarenhet i förskolans verksamhet och de barn som blev intervjuade var i 5års åldern. 

Att förskollärarna var i spridda åldrar och hade olika lång erfarenhet i förskolan gav en 

rikligare bild av ett och samma fenomen.  
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Att det var de äldre barnen i förskolan som intervjuades berodde främst på att de i 

allmänhet har en större förmåga att uttrycka sig verbalt.  

 

4.3 Genomförande  
Till en början utformades blanketter till förskolechefer, förskollärare och 

vårdnadshavare (se bilagor). Blanketterna presenterade oss studenter, vårt arbete med 

syfte och forskningsfrågor, vilken medverkan som förväntades av ovanstående parter 

samt de forskningsetiska principerna (se nedan). Blanketterna delades ut till berörda 

verksamheter, förskollärare och förskolechefer. I samråd med förskollärarna bokades 

tillfällen för att genomföra intervjuer. I samråd med respektive förskollärare tillfrågades 

barnen, om de ville vara med och delta i en intervju. 

 

Intervjuerna genomfördes med hjälp av de framskrivna intervjufrågorna. Lantz (2013) 

förklarar att intervjuer är ett naturligt sätt att få svar, då samspelet mellan två personer 

utgår från frivillighet. Intervjuerna ljudupptogs samtidigt som det fördes anteckningar. 

Att använda ljudupptagning som dokumentationsmetod är enligt Denscombe (2009) en 

bra metod då det erbjuder en närmast fullständig dokumentation som är permanent. 

Lantz (2013) betonar vikten av att avsätta rikligt med tid vid intervjuer för att de 

medverkande ska få chans att reflektera över frågorna samt tid att tänka och formulera 

sig. Barnintervjuerna tog ca 15 min och förskollärarintervjuerna tog ca 45-60 min 

vardera. 

 

4.4 Bearbetning  
Den insamlade empirin granskades utifrån en kvalitativ bearbetningsmetod som Patel & 

Davidson (2011) skriver om. Bearbetningen inleddes med att transkribera de intervjuer 

som genomförts, dvs det uttalade skrevs ned i text vilket sedan sammanfördes med de 

anteckningar som gjorts. Patel & Davidson (2011) menar att det är en vanlig 

förekommande metod i kvalitativa bearbetningar och skriver att textmaterialen är både 

tids och arbetskrävande vilket erfarades. Lantz (2013) poängterar att bearbetning krävs 

för att kunna synliggöra svaren samt koppla ihop dessa med studiens syfte och 

frågeställningar. Samtidigt belyser författaren att genomförandet av bearbetningsfasen 

är av stor betydelse då den anses ge ökat värde och kvalitet på studien.  

 

När frågor och svar var transkriberade separerades förskollärarintervjuerna från 

barnintervjuerna för att till en början bearbetas var för sig. Förskollärarintervjuerna 

bearbetades först. Varje transkiberad intervjufråga med tillhörande svar klipptes ut och 

kartlades. På det viset blev empirin överskådlig och lätthanterlig. Eftersom 

kartläggningen gjordes så konkret synliggjordes likheter, skillnader och mönster vilket 

Kihlström (2007) skriver om. Efter kartläggningen gjordes en avvägning om vilket 

innehåll som var relevant för analysen och de svaren som inte ansågs ha någon 

betydelse för undersökningen sorterades bort. Utifrån kartläggningen skapades sedan 

olika teman för att förtydliga studiens resultat. När förskollärarintervjuerna var klara så 

gjordes samma process med barnintervjuerna. När dessa processer var gjorda ställdes 

resultaten mot varandra. Det gjordes för att finna likheter och skillnader mellan 

förskollärares och barns uppfattningar om den fria leken.  

 

4.5 Forskningsetik  
Studien har genomförts i enlighet till de fyra forskningsetiska principer som råder. 

Dessa krav ska varje forskningsprojekt ta i beaktning för att kunna genomföra sin 

studie.  
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Syftet med de forskningsetiska principerna är att skydda de medverkande individerna. 

Kraven benämns av Vetenskapsrådet (2002) som informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialiteskravet och nyttjandekravet.  

 

Informationskravet handlar om att alla medverkande i studien ska få information om 

forskningens syfte, vilket presenterades när det delades ut inbjudanden till medverkan. 

Vidare beskriver Vetenskapsrådet (2002) samtyckeskravet som innebär att alla 

medverkande har rätt att själva bestämma över sin medverkan och därmed även ges rätt 

att avbryta sin medverkan när helst som önskas. Även detta informerades om innan 

intervjuerna ägde rum samt under tiden de pågick. Konfidentialiteskravet innebär att 

alla uppgifter ges konfidentialitet och alla uppgifter om personer ska förvaras så att 

obehöriga inte kan ta del av dessa (a.a). Det används inga namn i undersökningen vilket 

gör att ingen information kan härleda till medverkande personer eller förskolor. 

Slutligen beskriver Vetenskapsrådet (2002) nyttjandekravet som innefattar att all 

insamlad data endast får användas i forskningsändamål. De uppgifter som framkommit 

har endast använts i studien och samtliga ljudfiler raderades när studien var färdigställd. 
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5 Resultat och analys  
 

I detta avsnitt presenteras studiens forskningsresultat vilka analyseras utifrån det 

fenomenografiska perspektivet.  

 

Resultatet är uppdelat utifrån studiens tre forskningsfrågor: 

 Hur uppfattar förskollärare innebörden av begreppet fri lek? 

 Hur ser förskollärare på sin egen roll och betydelse i relation till barns fria lek? 

 Hur uppfattar barn förskolans fria lek?  

 

Texten under respektive forskningsfråga är sedan indelad i olika teman utifrån de data 

som intervjuerna gav. Första forskningsfrågan följs av nio teman, andra 

forskningsfrågan följs av två teman och den tredje forskningsfrågan följs av tre teman.  

Resultatet sammanfattas med att påvisa likheter och skillnader mellan förskollärarnas 

och barnens uppfattningar om den fria leken. Avslutningsvis följs en resultatanalys.  

 

5.1 Hur uppfattar förskollärare innebörden av begreppet fri lek? 
Nedan följer två teman som presenterar olika benämningar på begreppet fri lek samt 

varifrån förskollärarna tror att begreppet kommer. 

 
5.1.1 Olika benämningar på fri lek 

I intervjusvaren kan det urskiljas att benämningarna på den fria leken varierar. 

 

Va kalla ni tiden då banen får leka vad dom vill här på 

förskolan? 

Fri lek 

Ja men de skulle ja säja fri lek faktist 

Ja vi kalla de nog fri lek 

Kvalitetstid 

Jag vet inte om vi kallar den nånting, asså va säjer vi, vi säjer 

nog bara lek 

 

Majoriteten av förskollärarna tänker att tiden då barnen får välja vad de vill leka med, 

symboliserar fri lek. De berättar att det inte är en benämning som de verbalt uttrycker i 

förskolans verksamhet utan att det endast är en tanke.  

 

De e fria leken. Fast de e inte så ofta vi använde de odet 

ejentligen, mene man tänke att, nu e det fria leken. 

 

De förskollärare som inte verbalt uttrycker fri lek i förskolans verksamhet förklarar att 

den fria leken inte kräver ett begrepp och menar att man istället kan säga att ”idag har 

vi varit inne och gjort det här”. En av de förskollärare som inte verbalt uttrycker 

begreppet fri lek för barnen förklarar att hon kan använda begreppet till sina närmsta 

kollegor på skämt likt ”pikar” vid avslutade aktiviteter eller andra kortare tillfällen 

under dagen. 
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En förskollärare benämner tiden då barnen får välja vad de vill leka med som 

kvalitetstid. En annan förskollärare uttrycker att den fria leken är en synonym på leka 

fritt och fri aktivitet eller dylikt och berättar att begreppet fri lek förekommer i 

förskolans verksamhet. Tre förskollärare menar att det inte finns någon fri lek i 

förskolan och använder inte begreppet av den anledningen. 

 

5.1.2 Härifrån tror förskollärarna att begreppet kommer 

Samtliga medverkande förskollärare förklarar i sina svar att begreppet fri lek känns 

ålderdomligt. De menar att benämningen användes betydligt mer för 10-20 år sedan. En 

förskollärare uttrycker att begreppet tycks ”sitta i väggarna” och att det är därifrån hon 

fått det. I intervjusvaren kan det urskiljas att flertalet förskollärare relaterar begreppet 

till de äldre barnen och exemplifierar lekis, förskoleklass, 6årsverksamhet, lekskola och 

fritidshem. Förskollärarna tycks vara enade om att verksamheterna längre tillbaka var 

mer planerade och det var en tydlig skillnad mellan fria och styrda aktiviteter. Det sagda 

kan tolkas som att det fria sågs som en paus från det styrda. I det fria fick barnen leka 

fritt medan de vuxna drack kaffe och övervakade. En av förskollärarna uttrycker dock 

att det fanns ett pedagogiskt syfte med den fria leken förr. Hon menar att det va en tid 

för barnen att skapa kontakter och finna nya kamrater. En av förskollärarna berättar att 

en styrd aktivitet kunde vara att måla och att fri lek innebar lek med traditionella 

leksaker. Hon ger bilar och dockor som exempel.  

 

De två ovanstående teman har presenterat förskollärarnas benämningar på begreppet fri 

lek samt spekulationerna kring begreppet. Vidare följs två teman som kan urskilja 

förskollärares skilda uppfattningar kring innebörden av fri lek. 

  
5.1.3 Förskollärarna som uppfattar lek som fri 

En förskollärare berättar att hon har en annan syn på den fria leken idag än för några år 

sedan.  

 

Nej eh, då tro ja att man mer tänkte att, att eh, nu behöver inte vi 

göra nånting, nu gör vi inte så mycket utan nu leker banen där så 

kunde vi pyssla med, med lite annat, vid sidan om, samtidigt 

som man hade ett öga på, på banen. 

 

Ida ser vi inte att den fria leken bara e, gå å gör vad ni vill, utan 

de e i leken som lärandet sker. 

 

Numera anser förskolläraren att den fria leken kan tas tillvara och användas mer 

medvetet, likt ett verktyg. Hon menar att den fria leken behöver utnyttjas för att hinna 

arbeta mot läroplanens strävansmål. Hon säger, likt andra förskollärare, att synen på den 

fria leken förändrades i samband med studier. Förskollärarna framhäver att all lek 

numera ses som fri och att den pågår hela tiden. De menar att barnen får välja vad, med 

vem, hur länge och med vilket material de vill leka. Tillsammans uttrycker samma 

förskollärare att den fria leken symboliserar glädje, kreativitet, upptäckande och 

lärande.  

 

I fri lek kan man upptäcka mycket. Barnen lär sig jättemycke 

inom alla områdena i hela läroplan. Pluss att vi lär oss, utav 

barnen. 
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Genom intervjusvaren kan det uppfattas att pedagogerna inte lämnar barnen i den fria 

leken utan utnyttjar den medveten genom att finnas tillgängliga på ett eller annat sätt. 

De exemplifierar att de är närvarande, utmanar, plockar till och från material osv. 

 

Vad vill du göra? A, du vill att vi leke att bilen där inne är en 

buss. Då gör vi de. Vilka kan vi ta med i den här leken å va kan 

jag utmana? Va känne vi till om bussar, va vet vi? Va vill vi 

veta, va vill vi ta reda på? Jag tänke att barnen väljer å att jag 

följer. 

 
5.1.4 Förskollärararna som inte uppfattar lek som fri 

De förskollärare som inte uppfattar lek som fri förklarar att det beror på att de har fått en 

utvecklad kunskap i att det fria inte kan vara helt fritt. En av de förskollärarna som anser 

att det inte finns något som kan uppfattas som fri lek i förskolan förklarar följande: 

 

Ja i förskolan så finns de ejentlien ingen fri lek. De e ju, de e ju, 

styrt av va som finns. Både materialväg ock lokalväg. Personal 

eh, asså bemanning styr ju också ejentligen en del av banens.. E 

de tre barn som vill gå ut, ja de kanske inte e alltid man kan 

tillgodose de, även att man känner att, o ja hade velat följa med 

dej ut, för att ja dom kanske har en jättegod tanke om vad dom 

ska göra ute. Å då bli de lite hindrande i deras lek. 

Sen låte de ju jättehärlit med fri lek, om barnen kan styra, att 

dom få göra va dom vill. E inte de allas dröm? 

 

De andra förskollärarna som anser att det inte finns något som kan uppfattas som fri lek 

i förskolan förklarar följande: 

 

Vi har fri lek flera gånger om dagen men den är inte fri. Jag och 

kollegorna begränsar ju det fria. Jag tror att många förskolor 

använder fri lek utan att tänka på det. De tror att de släpper 

barnen fria och inte styr. 

 

Vi styr ju liksom i det dolda. 

 

Utifrån intervjusvaren framkommer det att om vi ska förändra samhällets syn på 

barnomsorgen och dagens förskola så bör vi ta avstånd från de ”fria” orden då det finns 

en viss skillnad mellan förskolepersonal och vårdnadshavare gällande uppfattningen av 

uttrycket ”idag har vi bara lekt”. Vidare framkommer det att vårdnadshavare kan 

associera uttrycket till något ”slappt” medan förskolepersonal ser lekens betydelsefulla 

sidor och vilka förmågor den kan främja. 

Ovanstående teman påvisar att det finns olika uppfattningar kring den fria leken. Nedan 

följer teman som framhåller förskollärares uppfattningar kring vad den fria leken kan 

främja, vad den kräver av pedagoger samt när den erbjuds i förskolans verksamhet. 
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5.1.5 Det främjar den fria leken hos barnen  

Samtliga förskollärare uttrycker att den fria leken är viktig och ger varierande exempel 

på vad som kan främjas. Intervjusvaren framhåller bland annat att den fria leken 

utvecklar barnens självförtroende, tillit till sin egna förmåga och möjligheten att växa i 

sig själva. Det kan även urskiljas i intervjusvaren att den fria leken främjar det sociala 

samspelet, kontakter med andra barn, att lära av varandra samt lek i olika 

konstellationer. Några förskollärare anser att den fria leken även kan främja matematik, 

teknik, motorik, språk och begreppsbildning.  

En del av de intervjuade förskollärarna uppfattar att den fria leken kan användas av 

barnen för att bearbeta och utforska erfarenheter. Vidare framhåller några förskollärare 

att barnen ges möjlighet att göra egna val och få inflytande i verksamheten vilket även 

kan göra att förskollärarna kan få syn på barnens intressen. Förskollärarna anser sig ge 

barnen möjlighet att låta fantasi, kreativitet och lust flöda genom den fria leken.  

 

Jag värdesätter leken höckt och tror inte att barn lär sig utan lek. 

Barn behöver leka för att utvecklas. 

 
5.1.6 Fri lek kräver medvetna pedagoger 

En förskollärare berättar att den fria leken förutsätter medvetna pedagoger. Hon menar 

att den fria leken främjar allt om man som pedagog är där och ser till att det händer. Och 

skulle inte lärande ske spontant så menar hon att man får improvisera så det händer 

genom att påtala saker som de inte uppmärksammar, exempelvis färger på klossar. 

 

Om de e nåt ja känner att de här, behöver vi träna lite extra på, ja 

e osäker på om hon har dehär begreppen eller förståelsen. Då e 

de jättelätt att sätta sig i leken å kolla av de. Istället för å kalla 

dom åt sidan.. Asså de behöver inte va så planerat om man eh, e 

medveten om vad de e vi gör hela tiden. Å frågar vi barnen va 

dom ha jott idag så har dom bara lekt. 

 

Förskolläraren fortsätter att poängtera att värdet i den fria leken hänger på pedagogerna, 

hur medvetna de är, att de pratar om det ofta och påminner varandra. Hon ger följande 

stödfrågor: Va e de vi gör när barnen leker? Va upptäckte du? Hon menar att samtalen 

bör hållas igång kollegialt. Vidare uttrycker samma förskollärare att den fria leken är 

betydelselös utan medvetna pedagoger och förklarar att verksamheten då måste ha 

styrda aktiviteter för att erbjuda barnen det som står i förskolans läroplan.  

 
5.1.7 Då erbjuds fri lek 

Utifrån våra intervjusvar kan det uppfattas som att det finns en framträdande skillnad 

gällande när fri lek erbjuds. Majoriteten uttrycker att det är de fasta rutinerna som får 

den fria leken att upphöra. De menar att frukost, frukt, lunch, vila och mellanmål är de 

stående situationerna att förhålla sig till och någon tar även upp planerad utevistelse och 

tid i gymnastiksal. En förskollärare förklarar dock att fruktstunden kan upplevas som 

föränderlig.  

 

Frukten e ju lite, e ju lite olika. Håller man på med nånting så 

kanske man kan få frukten i handen å göra, fortsätta med det 

man gör. 
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Resterande förskollärare framåller en annan syn på när fri lek erbjuds vilket kan 

uppfattas som något snävare. De berättar att den fria leken avbryts av fasta rutiner men 

även av gruppindelningar. De förklarar att det förekommer gruppaktiviteter de flesta 

förmiddagarna i veckan vilket gör att barnen skiljs åt och därmed inte kan välja själva 

vem de vill leka med och var.  

 

Ovan har resultatet lyft fram förskollärares olika benämningar och uppfattningar om den 

fria leken, vad den fria leken skulle kunna främja, vad den kräver samt när den erbjuds. 

Nedan följer första forskningsfrågans två avslutande teman som påvisar förskollärares 

uppfattningar om skillnaden mellan den styrda respektive fria leken samt den fria lekens 

begränsningar. 

 
5.1.8 Förskollärarnas uppfattningar om skillnaden mellan styrd och fri lek  

Samtliga förskollärare tycks ha en klar bild över sin uppfattning gällande styrd lek. 

Några förskollärare uttrycker att styrd lek innebär vuxenstyrda aktiviteter där en vuxen 

talar om vad som ska göras, lägger sig i och bryr sig för mycket. Några andra 

förskollärare tar dock upp att en styrd lek inte alltid måste vara styrt av en vuxen utan 

att lekar även kan vara styrt av barnen. De poängterar att barn kan styra barn och att 

barn kan styra vuxna. En annan aspekt som uttrycktes var att styrda lekar inte behöver 

styras av en person utan även kan påverkas av miljö och material. Förskollärarna tar upp 

att en iordningställd miljö kan ses som fritt i barnens ögon, men bakom det man ser 

finns ett pedagogiskt syfte.  

 

En av förskollärarna uttrycker sin känsla kring den styrda leken och anser att lek inte 

ska vara styrt, lek ska vara frivilligt och menar att det inte blir så mycket lek om den är 

styrd. Andra förskollärare uttrycker att själva begreppet kan låta negativt, men menar att 

styrd lek inte alls behöver vara det. De menar att barnen kan tycka att styrda lekar är 

roligt.  

 

Flertalet medverkande pedagoger berättar att styrd lek främst används i syfte att rikta 

gruppens lärande mot ett specifikt ämne eller område. Några förskollärare exemplifierar 

detta genom att förklara styrda lekar likt planerade erbjudanden där det finns ett syfte 

att, ”det här vill vi att barnen ska uppleva”. Samtidigt tycks de mena att det endast är 

erbjudanden och avser inte att tvinga alla barn att delta. Andra erbjudanden kan dock 

uppfattas vara begränsade, exempelvis tidsbokade aktiviteter i idrottshallen. Då erbjuds 

barnen de planerade aktiviteterna vid specifika tillfällen. Vidare sammanfattar 

förskollärarna sina uppfattningar om den fria leken genom att beskriva den som en lek 

som sker där och då. De uttrycker att det är barnens egna val att leka utefter sina egna 

intressen. 

 

En förskollärare exemplifierar datten som en arrangerad och styrd lek. Vid sådana 

aktiviteter i grupp bör medverkande följa regler och samspela med övriga för att leken 

ska fungera. Andra pedagoger upplever att styrda aktiviteter även kan avse mindre 

grupper eller i vissa fall samspel mellan ett par individer. Exempelvis skulle det kunna 

handla om att spela ett spel där det finns regler att förhålla sig till. Vidare menar 

förskollärarna att fri lek innefattar att barnen själva styr över vem de vill leka med, hur 

många som ska leka tillsammans samt vad för material som ska användas. Flertalet 

förskollärare uttycker att den fria leken symboliserar barnens möjlighet att kunna gå 

från den ena aktiviteten till den andra och menar att det är barnen som driver och 

pedagogerna som följer. Flertalet förskollärare ställer sig dock tvivelaktiga till den fria 

leken. 
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Vi pedagoger har ju en förmåga att vara med överallt å pilla å 

plocka å säja till vad som ska gälla och hur de ska va ock så. De 

e styrd lek bitvis ändå, även om man säjer att det är barnen som 

ska leka och styra över sin egna lek. 

 

Så ja vet inte, fri lek, ja e ju ändå där. Så om du menar att barnen 

får klara sej själva å göra som dom vill så har vi ingen fri lek. 

Om de e de du menar? 

Ja menar ingenting, jag undrar vad du tänker. 

 
5.1.9 Förskollärarna får syn på den fria lekens begränsningar 

Fortsättningsvis kan det uppfattas att alla de förskollärare som såg på den fria leken som 

fri tycks vid eftertanke ha fått syn på den fria lekens begränsningar och undantag. De 

framhäver att de behöver korrigera i den fria leken för att få ett acceptabelt och tryggt 

klimat. De exemplifierar kaos, hög ljudnivå, röriga lekar och barn som slåss.  

 

Eh vi har haft ett jäng som har haft väldit mycke skjutlekar å 

där, där går man ju in å styr att, dom ha sprungit runt framför 

allt med sånna här stora spadar å skjutit med. Å där har man ju 

gått in å styrt att nej, spadar har vi till å gräva med. Å de blir ju 

en form av styrning i de fria. De kan ju va att dom e kvar i sin 

lek fast med andra atributer. 

 

De framhäver även att de ibland behöver ingripa på grund av säkerhetsskäl där 

situationer kan bli farliga och barnen riskerar att skadas. Större delen av de 

medverkande förskollärarna framhåller att den fria leken styrs till viss del, och tar upp 

aspekter som normer, regler och riktlinjer. De förklarar att de vill synliggöra hänsynen 

till varandra och till förskolans material och lokaler. De menar att den fria leken inte ska 

ske på bekostnad av någon eller något annat. En förskollärare uttrycker att man ska 

påverka barnen snarare än att styra barnen, genom att vara en förebild. Utifrån 

förskollärnas svar framkommer det andra aspekter som kan uppfattas ha en påverkan på 

den fria leken. En av förskollärarna berättar att personalbrist och vikariebrist kan göra 

att alla barns behov inte kan tillgodoses. Däremot kan samma förskollärare tänka sig att 

många vikarier främjar den fria leken, eftersom det har en tendens att bli mer fri lek 

under de dagar man har vikarier.  

 

En förskollärare berättar vidare att hon upplever att andra kollegors förhållningssätt kan 

begränsa den fria leken och citerar följande:  

 

Kollegor som hela tiden säger att, nej så får man inte göra med 

dom grejerna, å använd inte tuschpennorna till de, å nej ni får 

inte klippa hur mycket ni vill, för pappret tar slut. 

 

En annan förskollärare tar också upp andra kollegors förhållningssätt gällande att flytta 

material mellan olika miljöer på avdelningen. Hon menar att ”fasta” miljöer där material 

inte får förflyttas, kan begränsa fria lekar än mer, då utveckling av leken hämmas.   

Sammanfattningsvis uttrycker en förskollärare att man bör vara tydlig med att förklara 

varför den fria leken begränsas om så är nödvändigt.  
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Jag hör va du önskar å jag skulle järna vilja jöra de med dej men 

just nu fungerar inte de på grund av.. för de tro ja att vi måste va 

tydliga mot barnen om varför ja säjer nej till de här just nu även 

om de ejentligen kanske är fritt. De e ju också att dom får en 

förståelse å att dom kanske i sin tur blir tydliga med sina 

önskemål å varfö dom vill saker å inte vill saker. 

 

5.2 Hur ser förskollärare på sin egen roll och betydelse i relation till 
barns fria lek? 
Nedan följer två teman som presenterar förskollärarnas uppfattningar om sin aktiva och 

passiva roll i barns fria lek.  

 
5.2.1 Förskollärararnas uppfattningar om sin aktiva roll och dess betydelse 

Samtliga förskollärare uttrycker att de har en stor och värdefull roll och betydelse i 

barns fria lek. Flertalet förskollärare framhåller att deras närvaro symboliserar trygghet. 

En förskollärare poängterar att det är barnen som väljer och pedagoger som följer.  

Detta menar hon kräver lyhörda vuxna som känner av vad barnen vill. 

Sammanfattningsvis kan det sagda uppfattas som att förskollärarna vill finnas till hands 

för barnen. De vill inspirera, vägleda och engagera sig i det barnen gör för att kunna 

utmana vidare. En förskollärare uttrycker att om man som pedagog inte är med i leken 

så har man ingen koll på vad barnen är intresserade av och vad som egentligen händer.  

 

Asså nu kanske du inte förstår va jag menar men de e ju mitt 

viktigaste uppdrag. Tycke ja. De e ju där ja behövs. De e ju där 

ja hör, ja ser, ja kan va till stöd, ja kan hjälpa dom på rätt väg, 

benämna saker, ja, lära. De e ju där ja verkligen gör nytta som 

pedagog. Annars kan dom lika järna bara ha en barnvakt. 

 

Två förskollärare berättar att deras roll varierar från situation till situation. De 

framhäver att man ibland bör vara aktiv genom att vara med i barnens fria lekar för att 

hjälpa och stötta barnen att påbörja och komma vidare i en lek. Flertatalet förskollärare 

påpekar att de flesta barn uppskattar lekande pedagoger som vill vara med. En annan 

förskollärare berättar att det blir ett lugnare klimat om man finns bland barnen och 

menar att barnen ibland kan vara i behov av stöttning i exempelvis konflikthantering.  

 

Ja tro faktiskt att dom ser det som ett stöd, dom vet var jag finns 

å dom vill at man ska va med. Å ibland när dom inte fixar leken 

elle när de blir konflikter så ropa dom ju på en å titta, hjälp mej, 

lyser de i hela deras ansikte. Ja tro dom ser att vi hjälper dom, 

att vi finns där som stöd. 

 

Några förskollärare poängterar att det ligger på deras ansvar att styra stimmiga lekar, 

höga ljudnivåer och förhindra lekar som riskerar att bli farliga. Detta för att skapa ett 

acceptabelt klimat som kan minska skador.  

 
5.2.2 Förskollärararnas uppfattningar om sin passiva roll och dess betydelse 

En förskollärare uttrycker dock att det säkert finns de barn som tänker ”nej nu kommer 

fröken”. Samtidigt betonar nästa förskollärare kunskapen om att inte ta över för mycket 

utan backa och ge barnen spelutrymme.  
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Andra gånger menar några förskollärare att man kan vara passiv för att observera hur 

barnen leker, vilka kontakter de har samt få syn på intressen. En förskollärare berättar 

att hon upplever en skillnad på sin roll inomhus i förhållande till utomhus. Hon förklarar 

att hon ofta hamnar i en mer passiv roll ute än inne på grund av att det finns större ytor 

utomhus som lättare ger henne översikt.  

 

5.3 Hur uppfattar barn förskolans fria lek?  
Nedan följer tre teman som presenterar barnens uppfattningar om den fria leken. 

 
5.3.1 Så uppfattar barnen begreppet fri lek 

Utifrån barnens intervjusvar kan det sagda uppfattas som att flertalet barn inte har mött 

begreppet fri lek tidigare. Några barn hade inte alls någon förklaring på vad fri lek 

skulle kunna vara, andra kan uppfattas hitta på eller gissa vad begreppet skulle kunna 

innebära och två barn uttrycker viss förståelse. ”Man få leka va man vill”.  

 

5.3.2 Så beskriver barnen förskolans fria lek 

Samtliga barn uttrycker den fria leken som något roligt och ger flera exempel på vad 

dem gör under den fria leken. Bland annat berättar dem att de kan bygga med klossar, 

pussla, cykla, leka med pärlor, rita, vara i andra rum. ”Eh, man få bestämma va man få 

va, man få bestämma va man ska göra”. Samma barn ger även exempel på vad som inte 

får göra under den fria leken. Bland annat slåss, sparkas, leka onda lekar, skjuta någon, 

cykla på vägarna eller bita någon i benet. ”Man få inte göa nåt, man få baa sitta på 

mattan”.  

 
5.3.3 De bestämmer när det är fri lek enligt barnen 

Det kan uppfattas att alla barn tycks ha en klar bild över vem som bestämmer när det är 

fri lek på deras förskola. Majoriteten berättar att det är ”alla fjöken” som bestämmer. 

Några uttrycker dock att det är dem själva eller något annat barn som bestämmer. 

 

5.4 Likheter och skillnader mellan förskollärarnas och barnens 
uppfattningar om fri lek 
Nedan sammanfattas resultatets likheter och skillnader mellan förskollärarnas och 

barnens uppfattningar om fri lek. 

 
5.4.1 Likheter  

Flertalet förskollärare säger sig inte använda begreppet fri lek till barnen vilket kan 

uppfattas som en likhet då barnen uttrycker en distans till begreppet. Det kunde 

uppfattas genom att barnen verbalt ifrågasatte begreppet samtidigt som de påvisade med 

sitt kroppspråk att de inte hade en relation till begreppet. De barn som fantiserade om 

vad begreppet skulle kunna innebära uttryckte ”man få leka vad man vill”, vilket även 

förskollärarna poängterade. Ytterligare en likhet mellan förskollärare och barn är att de 

ger liknande exempel på vad som får göras, vad som inte får göras samt vilka utrymmen 

som står till förfogande.  

 
5.4.2 Skillnader  

En skillnad som kan uppfattas är att barnen upplever att det är ”fröknarna” som 

bestämmer när det är fri lek och tillfällen för barnen att själva bestämma samt när denna 

möjlighet inte ges. Förskollärarna uttrycker istället att det främst är rutiner som avgör 

när det är respektive inte är fri lek.  
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En annan skillnad som kan uppfattas framkomma är att förskollärarna uttrycker att 

barnen ges stor möjlighet att välja fritt i miljöerna som finns samtidigt som ett barn 

uttrycker att ”man få inte jöa nåt”.  

 

5.5 Resultatanalys 
Nedan följer en avslutande resultatanalys. 

 

Något som har uppmärksammats under intervjuernas gång samt under bearbetningen av  

resultaten är att de flesta förskollärare benämner tiden då barnen får leka vad de vill som 

fri lek, utan att tveka. De förklarar dock att de inte använder begreppet bland barnen och 

inte heller kollegor emellan. De menar att begreppet är något man tänker samtidigt som 

den fria leken ändå pågår i verksamheten. 

 

De e fria leken. Fast de e inte så ofta vi använde de odet 

ejentligen, mene man tänke att, nu e det fria leken. 

 

När det sedan kom till frågor som belyste skillnaden mellan styrd och fri lek så kan det 

upplevas att förskollärarna synliggjorde den fria lekens undantag. Detta i sin tur 

resulterade i en”vändning” och förskollärarna uttryckte: ”jag och kollegorna begränsar 

ju det fria”, ”vi styr ju liksom i det dolda” samt ”men då har vi ingen fri lek”, vilket kan 

upplevas ha startat tankar hos de medverkande förskollärare.  

 

Av ovanstående resultat kan det uppfattas som de flesta förskollärare pratar om samma 

sak. Några förskollärare uttrycker att det inte finns något som kan kallas för fri lek och 

berättar att barns lek styrs av olika faktorer. Samtidigt uttrycker flertalet förskollärare att  

fri lek finns men att den har begränsningar. Detta kan upplevas som att samtliga 

förskollärare ser på innebörden av barns lek på ett snarliknande sätt men att de 

benämner den olika.  
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6 Diskussion  
 

I detta avsnitt jämförs studiens resultat med bakgrundslitteratur, det förs en kritisk 

diskussion kring studiens metodval och avslutningsvis sammanfattas en slutsats.   

 

6.1 Förskollärarna som uppfattar lek som fri 
I resultatet framkommer det att flertalet förskollärare benämner och/eller tänker att det 

finns något som kan uppfattas som fri lek. De menar att den fria leken symboliserar den 

tiden då barnen själva får välja vad de vill göra. Det överensstämmer med Öhman 

(2003) som hävdar att den fria leken innebär att barnen själva får bestämma och det 

överensstämmer även med Pape (2001) som påstår att fri lek är tid som inte styrs av 

vuxna.  

 

6.2 En vändning 
Vi upplevde dock att ovanstående förskollärare gjorde en vändning när den fria lekens 

undantag synliggjordes. De exemplifierade att de bland annat går in i den fria leken för 

att korrigera farliga, högljudda och stökiga lekar samt för att stötta, hjälpa och utmana. 

Tullgren (2004) styrker detta genom att beskriva att lek inte kan vara fri då den bör 

korrigeras för att bli vad hon kallar för god lek.  

 

6.3 Förskollärarna som inte uppfattar lek som fri 
I resultatet framkommer det även att några förskollärare varken benämner eller tänker 

att det finns något som kan uppfattas som fri lek. De menar att barnens styrs av vuxna, 

material, lokal, bemanning och rutiner. Detta styrks av Lillemyr (2002) som skriver om 

indirekt styrning vilket innebär att man iordningsställer miljön, tillhandahåller material 

eller ordnar för leken på något vis. Han menar att man på det viset styr barnen utan att 

de märker det. Samma förskollärare uttrycker också att man bör akta sig för begreppet 

fri lek. Hon menar att det finns en risk att vårdnadshavare kan associera uttrycket till 

något ”slappt”. Detta styrks av Knutsdotter Olofsson (1987) som skriver att definitionen 

av lek i någon form är långt ifrån självklar och att många vuxna använder begreppet på 

flera olika sätt och för helt skilda fenomen, vilket gör innebörden svår att ”sätta fingret 

på”. 

 

6.4 Så uppfattar barnen fri lek 
Likt ovanstående förskollärare kan det urskiljas i resultatet att inte heller barnen 

använder begreppet fri lek. Till skillnad från de vuxna verkar barnen inte ha någon 

relation alls till begreppets betydelse. Barnen upplevs ändå beskriva en tanke om att den 

fria leken kan tänkas ge utrymme för barnen att göra vad dem vill samtidigt som de 

verkar uppfatta de vuxnas styrning. Ett barn uttrycker att ”man få inte jöa nåt”. Det kan 

tolkas som att de vuxna har brustit i det som Tullgren (2004) skriver om. Hon skriver att 

barn ska ges eget ansvar och frihet i sina handlingar innan en vuxen ingriper.  

 

6.5 Så uppfattar förskollärarna sin roll i relation till barns fria lek 
I resultatet framkommer det att flertalet förskollärare ser sin egen roll som positiv. De 

exemplifierar att de vill inspirera, vägleda, få syn på intressen och engagera sig i det 

barnen gör. Detta styrker Tullgren (2004) när hon skriver att pedagoger kan hjälpa 

barnen genom att uppmuntra och stötta deras lek.  
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Samtidigt uttrycker en förskollärare att hennes roll i barns fria lek skulle kunna 

uppfattas som negativ ur ett barns perspektiv och citerar ”nej nu kommer fröken”. 

Tullgren (2004) styrker detta genom att poängtera att barn kan dra sig undan för att 

undvika vuxnas närvaro. Hon menar att man bör ge barnen frirum där barnen kan 

uppfatta sin lek fri från vuxen inblandning. En förskollärare förklarar liksom Tullgren 

(2004) att man bör ha kunskap om att backa och ge barnen utrymme om de så önskar.   

 

6.6 Så uppfattar förskollärarna skillnaden mellan styrd och fri lek 
Övervägande antalet förskollärare ger flera exempel på hur den styrda respektive fria 

leken kan komma till uttryck. De menar att den styrda leken styrs av någon eller något 

och syftar till att rikta lärandet mot ett specifikt ämne eller område. Tullgren (2004) 

styrker detta genom att framhålla att styrning sker. Hon menar att barn leker, vad barn 

leker och hur barn leker blir föremål för styrning.  

 

Fri lek beskriver övervägande antalet förskollärare som en lek som sker här och nu. I 

den fria leken anser dem att barnen får välja vad, med vem och hur länge de ska leka 

samt vilket material som ska användas. Detta styrks av Hangaard Rasmussen (1993) 

som menar att den fria leken innebär att barnen själva får välja vad de vill leka med. 

 

6.7 Metoddiskussion 
6.7.1 Fördelar 

Metoden som innebar att intervjua förskollärare och barn upplever vi har varit det bästa 

tillvägagångssättet för vår studie eftersom vi ville ha reda på människors skilda 

uppfattningar om ett och samma fenomen. Eftersom intervjuerna ljudupptogs fick vi de 

medverkandes uppfattningar uttryckta i ord som vi sedan kunde sammanställa i text för 

att lättare kunna analysera, kartlägga och kategorisera.Vi anser inte att vi hade fått fram 

samma utförliga data om vi t.ex hade observerat eller skickat ut enkäter.  

 
6.7.2 Eventuella nackdelar 

Denscombe (2009) beskriver nackdelar med ljudupptagning och förklarar att den icke-

verbala kommunikationen mellan medverkande parter uteblir. Vi upplever dock inte att 

de icke verbala kommunikationen hade någon större påverkan på undersökningens 

resultat. Lantz (2013) tar upp medverkande personers dagsform som en annan nackdel 

som skulle kunna påverka svaren på intervjufrågorna. Vi upplever inte att någon av de 

medverkande var påverkade av sin dagsform, dvs. det var ingen som upplevdes stressad 

eller dylikt. 

 
6.7.3 Ett annat resultat 

Intervjuerna som ligger till grund för undersökningen har delats upp och gjorts var för 

sig, dvs. vi har intervjuat fem förskollärare och fem barn vardera. Vi upplever att 

intervjuerna hade kunnat ge oss än mer om vi hade genomfört dem tillsammans. Då 

hade de medverkande getts samma förutsättningar. Med det menar vi att 

intervjufrågorna hade kunnat sättas i samma sammanhang och följdfrågorna hade 

kunnat liknas i samtliga intervjuer. Vi tror även att gemensamma intervjuer hade gett 

oss möjlighet till dubbel tolkning av samma situation. Med det menar vi att vi hade 

kunnat komplettera varandra, det den ena inte uppfattade kanske uppfattades av den 

andra. 
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Intervjuerna i undersökningen är enbart gjorda med utbildade förskollärare med olika 

lång erfarenhet. Vi tror att vi hade fått ett annat resultat om vi istället hade genomfört 

undersökningen med både förskollärare och barnskötare. Det tror vi hade gett 

undersökningen fler skilda uppfattningar samt större variation i resultatet.  

 
6.8 Slutsats 
Vi har liksom Johansson & Pramling Samuelsson (2006) intervjuat barn och 

förskollärare och på så vis bedrivit en viss kompetensutveckling gällande barns lek i 

förskolan. Efter genomförd studie upplever vi att vi har fått en bekräftelse på att det inte 

finns något som kan kallas för fri lek. Barns fria lek innebär begränsningar i form av 

miljö, material, personal, rutiner osv. Så används begreppet fri lek i förskolans 

verksamhet så bör det poängteras att den fria leken har begränsningar. Dessutom kan 

den fria leken stå för olika saker beroende på vem som är mottagaren. Att leka fritt med 

vissa begränsningar kan låta positivt i förskolepedagogers öron men i vårdnadshavares 

öron finns det en risk att uttrycket förmedlar något ”slappt”. Även begreppet styrd lek 

kan uppfattas olika beroende på vem som är mottagaren. I förskolepedagogers öron 

behöver inte styrd lek betyda något negativt, snarare tvärtom medan det i 

vårdnandshavares öron kan låta negativt. Därav kan vi dra slutsatsen att man bör 

undvika orden fri och styrd och istället prata om lek i sig. För oss innebär lek en 

aktivitet där frihet och styrning går hand i hand. Vi tycker liksom Hangaard Rasmussen 

(1993) att barns lek bör innebära att barnen själva ska få välja vad dem vill leka 

samtidigt som vissa handlingar bör korrigeras vilket Tullgren (2004) lyfter i sin 

avhandling.  

 

Med bakgrund i det vi har funnit vore det intressant att ta reda på vad barn tänker om 

förskolans pedagoger. Varför tror de att pedagogerna är där? Vad tycker de att 

pedagogerna gör? Hur tänker barn om pedagogers förhållningssätt till deras lek? Vad 

vill de att pedagoger ska göra och vara? 
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7 Bilagor 

7.1 Bilaga A – Samtycke från förskolechef 
 

Hej!                                                                             September/Oktober 2016  

 

Vi heter Emma Henrysson och Sofie Karlsson och läser sista terminen på 

lärarprogrammet vid Linnéuniversitetet i Ronneby. Det har nu blivit dags att skriva vårt 

examensarbete där vi valt att fördjupa oss i förskolans fria lek, begreppets betydelse 

samt förskollärares och barns syn på den fria leken. För att få svar på våra frågor önskar 

vi få träffa några av dina anställda förskollärare, då vi är nyfikna på deras tankar och 

erfarenheter kring ovan nämnda ämne.  

 

Härmed önskar vi DITT medgivande kring att intervjuer får göras under arbetstid på 

respektive förskola och med hänsyn till verksamheten. Intervjuerna kommer att ske 

genom ett personligt möte, där vi kommer att föra anteckningar och även använda oss 

av ljudinspelning för att säkert kunna samla in all viktig information. Vi har tänkt oss att 

intervjun kommer att ta ungefär en timme. De data som under intervjuerna kommer 

samlas in är konfidentiell och kommer enbart att presenteras som resultat i vårt 

examensarbete. Eventuell irrelevant data kommer att makuleras.  

 

Intervjuerna kan avbrytas när helst den medverkande önskar eller om/när verksamheten 

kräver detta. Vi hoppas att deras medverkan ska hjälpa oss i vår undersökning och 

samtidigt kunna bidra med kunskap till oss som blivande förskollärare och vår 

kommande yrkesprofession.  

 

Vid frågor eller funderingar är du varmt välkommen att kontakta oss. 

Tack på förhand! 

 

Med vänliga hälsningar, 

 

Emma Henrysson, 0733640860 eh222rd@student.lnu.se 

Sofie Karlsson, 0709955739 sk222cc@student.lnu.se 
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7.2 Bilaga B – Inbjudan/samtycke till intervju 
 

Hej!                                                                                     September/Oktober 2016 

 

Vi heter Emma Henrysson och Sofie Karlsson och läser sista terminen på 

lärarprogrammet vid Linnéuniversitetet i Ronneby. Det har nu blivit dags att skriva vårt 

examensarbete där vi valt att fördjupa oss i förskolans fria lek, begreppets betydelse 

samt förskollärares och barns syn på den fria leken. För att få svar på våra frågor önskar 

vi härmed att få träffa just DIG som förskollärare, då vi är nyfikna på dina tankar och 

erfarenheter kring ovan nämnda ämne.  

 

Intervjuerna kommer att ske genom ett personligt möte, där vi kommer att föra 

anteckningar och även använda oss av ljudinspelning för att säkert kunna samla in all 

viktig information. Vi har tänkt oss att intervjun kommer att ta ungefär en timme. De 

data som under intervjuerna kommer samlas in är konfidentiell och kommer enbart att 

presenteras som resultat i vårt examensarbete. Eventuell irrelevant data kommer att 

makuleras.  

 

Medverkan är frivillig och intervjun kan avbrytas när helst du önskar. Samtidigt hoppas 

vi på din medverkan för att kunna fördjupa oss i dessa frågor. Din medverkan bidrar 

således med mer kunskap till oss blivande förskollärare och vår kommande 

yrkesprofession.  

 

Vid frågor eller funderingar är du varmt välkommen att kontakta oss. 

Tack på förhand! 

 

Med vänliga hälsningar, 

 

Emma Henrysson, 0733640860 eh222rd@student.lnu.se 

Sofie Karlsson, 0709955739 sk222cc@student.lnu.se 

Handledare: Tom Gagnér, tom.gagner@lnu.se 
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7.3 Bilaga C - Samtycke från vårdnadshavare  
 

 

Anhållan om samtycke till att Ert barn får delta i en barnintervju som kommer att 

användas i utbildningssyfte under vårt examensarbete.  

 

Våra namn är Emma & Sofie och vi utbildar oss till förskollärare vid 

Linnéuniversitetet. Vi är inne på sista terminen och ska nu skriva ett examensarbete om 

barns lek i förskolan. För att kunna undersöka detta vill vi samtala med barnen och få en 

bild av deras syn på lek i förskolan.  

 

Barnen kommer, efter såväl ert godkännande som barnets egna att intervjuas. 

Intervjufrågorna kommer handla om förskolans lek. Vi kommer att spela in intervjun 

samt anteckna det barnet säger för att sedan kunna analysera och bearbeta detta till vår 

undersökning.  

 

Vi kommer att följa de forskningsetiska principer som innebär en avidentifiering av 

barnet och förskolans namn, informationen kommer endast att användas i vår 

undersökning och kommer inte på något sätt att spridas vidare. Bra att veta kan även 

vara att barnet kan avbryta sin medverkan så fort han/hon önskar. 

Vad vi behöver ifrån er är att ni som vårdnadshavare ger ert samtycke och skriver under 

denna blankett och så snart som möjligt lämnar det till förskolan. Ansvarig förskollärare 

kan sedan vidarebefordra till mig.  

 

Samtycke för:  Barnsamtal/Barnintervjuer  
 

  

 Som vårdnadshavare ger jag tillstånd att mitt barn deltar i undersökningen  

  

 Som vårdnadshavare ger jag inte tillstånd att mitt barn deltar i undersökningen 

 

 

Datum:  

 

 

 

 

Vårdnadshavares underskrift                                      Vårdnadshavares underskrift 

 

 

 

Har ni ytterligare frågor, Vänligen kontakta oss! 

Med vänliga hälsningar Emma och Sofie!  

 

Emma: 0733640860   Sofie: 0709955739 
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7.4 Bilaga D – Intervjufrågor till förskollärare 
 

Hur uppfattar förskollärare den fria leken? 

 Vad kallar ni tiden då barnen får leka vad de vill? 

(Har du hört talas om begreppet ”fri lek”?) 

 Var kommer begreppet ifrån? Varför kallar ni den så? 

 Berätta vad du tänker när du hör ”fri lek”? 

 Vilken roll har den fria leken? 

(Varför är den viktig?) 

 När är det ”fri lek” på din förskola? 

 Berätta vad det är för skillnad på ”styrd” och ”fri lek”?  

 Berätta vad det är som är ”fritt” i den ”fria leken”.  

 Anser du att den ”fria leken” på något vis är ”styrd”?  

(Om ja, hur då? Ge exempel) 

 Skulle man kunna kalla den ”fria leken” för något annat, isåfall vad? 

Ge exempel. 

 

Hur ser förskollärare på sin egna roll i relation till barnens fria lek? 

 Vilken roll har du i barns fria lek? Berätta. 

 Vilken betydelse har du i barns fria lek? Berätta. 
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7.5 Bilaga E – Intervjufrågor till barn  

 

Hur uppfattar barn förskolans fria lek? 

 Vad är ”fri lek”? Berätta. 

 Vad tycker du om fri lek? 

(På vilket sätt är det roligt/tråkigt? Finns det något som är 

roligt/tråkigt?) 

 Vem bestämmer när det är ”fri lek”? 

 Vad får man göra på den ”fria leken”? 

 Vad får man inte göra på den ”fria leken”? 

 Vem bestämmer vad man inte får göra på den ”fria leken”? 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


