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Sammanfattning 

Syftet med denna studie är att undersöka förskollärares uppfattningar av barns fria lek. Vi 

vill undersöka förskollärares uppfattningar av på vilket sätt dem deltar i barns fria lek, hur 

dem kopplar in lärandet i den fria leken. Vi vill även undersöka på vilket sätt förskolläraren 

uppfattar sitt arbete med normer i den fria leken, samt uppfattningar om hur förskolans 

rutiner påverkar den fria leken. 

 

Studiens material samlades in genom  sex kvalitativa intervjuer med förskollärare från 

förskolor inom enskild och kommunal regi i mellan Sverige. För att ta reda på förskollärarens 

uppfattningar har vi använt oss av den fenomenografiska teorin som forskningsmetod då 

fenomenografin studerar människans uppfattningar av ett visst fenomen.  

 

I studiens resultat framgår det att förskolläraren deltar i barns fria lek genom att variera sitt 

deltagande. Dessa variationer bestod av att förskolläraren antingen var aktivt delaktig eller 

endast mentalt delaktig i den fria leken. Resultatet påvisar att förskolläraren främst bedriver 

en spontan undervisning i samband med den fria leken. Vidare framgår det i resultatet att 

förskolläraren arbetar medvetet kring förskolans värdegrund för att utmana normer i den fria 

leken genom miljöns utformning. I resultatet nämns det att förskolläraren är närvarande i 

den fria leken för att stötta barnen i att utmana könsstereotypiska lekmönster. Slutligen visar 

resultatet att förskolans rutiner ofta avbryter barns fria lek och visar att förskolläraren har en 

variation av anpassningar för att skapa bättre övergångar och möjligheter för barnen att 

återuppta leken. Utifrån vår studies resultat och analys tolkar vi det som att det finns en 

medvetenhet bland förskollärarna att leken ska ses som viktig, där förskollärarens närvaro 

bör uppfattas som central.  
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1. Inledning 

Om vi frågar ett barn vad denne tycker bäst om att göra får vi sannolikt till svar: att leka. I 

en förskoleverksamhet ges just leken ett stort utrymme och benämns ofta som fri lek. Utifrån 

våra erfarenheter från VFU har vi sett olika förhållningssätt till lek och vilket utrymme den 

får i den pedagogiska verksamheten. Vi såg stora skillnader i hur mycket tid som avsattes 

till den fria leken och stor variation av aktiva pedagoger. Pedagogiskt styrda aktiviteter 

förekom under större delen av dagen på några förskolor medan andra lade stor tilltro till den 

fria lekens betydelse.  

 

Under våra tre år som studenter på Förskollärarprogrammet har vi fått stor insyn i begreppet 

undervisning. Begreppet är nytt inom förskolans verksamhet och infördes i och med 

revideringen av den nya läroplanen, Lpfö 18. Undervisningen ska ta stor plats i förskolans 

verksamhet samtidigt som leken ska ses som central och stärks i den nya läroplanen. 

Förskolläraren har ansvaret att koppla samman dessa begrepp och se till att dagen blir väl 

avvägd mellan styrd och fri verksamhet. Detta anser vi är en komplex uppgift att ta sig an 

för oss förskollärare. Med denna studie vill vi få en fördjupad inblick i förskollärarens 

uppfattning kring den fria leken, kopplat till sitt uppdrag. 

 

1.1 Arbetsfördelning  
 

Under hela arbetets gång har vi samarbetat och tagit gemensamt ansvar för samtliga 

gemensamma delar. Intervjuerna gjorde vi tillsammans där en intervjuade och en förde 

anteckningar. Vidare fördelades intervjuerna så vi transkriberade tre var. Sökandet till 

forskningsöversikten gjordes tillsammans men med fokus mot våra skilda delstudier. 

Delstudierna har skrivits enskilt för att sedan utmynna i gemensam diskussion, konklusion 

och slutligen sammanfattningen och arbetsfördelningen. Delstudie 1 är skriven av Christel 

Rosenblom och delstudie 2 är skriven av Camilla Ramsell.   
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2 Bakgrund till den fria lekens betydelse i barnens liv 

2.1 Lekens historia  

Människan har under alla tider sysselsatt sig med att leka. Welén menar att redan år 400 f.Kr. 

kopplades leken samman med ett lärande. Platon förespråkade att leken ska ta stor plats i 

barnens utbildning. Detta ansågs viktigt då barnen snabbare tog till sig kunskaper under 

lättsamma omständigheter, i jämförelse med förhållanden där barnen fick en känsla av 

obehag och press. Platons lärjunge Aristoteles byggde vidare på Platons syn på lärande och 

förespråkade att barns lärande stärks betydligt om barnen samspelar med andra barn och 

vuxna. (2009, s.30-31).  

 

Welén lyfter fram Friedrich Fröbel som omkring år 1700-1800 förespråkade lekens plats i 

barnens vardag för att bidra med kunskap.  Fröbel arbetade fram ett undervisningsmaterial, 

lekgåvor. Materialet var till för dåtidens förskola, barnträdgårdar, att använda för att bidra 

till barns lärande. Vidare myntade Fröbel begreppet fri lek. Inom den fria leken fick barnen 

större valfriheter där dem fick utforska lekgåvorna som kunde bestå av sömnad, geometriska 

former etc. En vuxen skulle delta och stimulera barnen utan att leda barnen med direktiv. I 

samband med industrialiseringen i mitten av 1800 talet fick fler vuxna börja arbeta, vilket 

ledde till mindre tid för umgänge mellan barn och förälder. Leken var tidigare något barn 

och vuxna utövade tillsammans, men på grund av industrialiseringen så blev leken istället 

ett tidsfördriv och sågs som något barn sysselsatte sig med (2009, s. 34-35). 

 

2.2 Media debatterar om lekens syfte 

”Marias lekrum” har sin plattform i flera sociala medier vilka många förskollärare vänder 

sig till för att få inspiration till sitt arbete. I bloggplattformen belyser Maria Ersson i ett 

inlägg vikten av att se den fria leken som just fri. Att vi förskollärare inte ska se på dagen 

som om vi inte utfört någonting då barnen ”bara” har lekt. Vi bör istället lyfta den fria leken 

och värdera den som något betydelsefullt för barns lärande menar Maria (Marias lekrum, 

2020-03-12). 

 

Ingela Hoffsten intervjuar Anna Olausson i tidningen Förskolan. Anna upplever under sina 

år som förskollärare att vi kan ta del av barnets perspektiv när vi är närvarande i barnens lek. 

I samband med vår närvaro kan vi ta del av barnens intressen som vi sedan kan ta vidare i 

den styrda verksamheten. Men Anna menar att förskollärare ofta värdesätter andra sysslor 

än att delta i den fria leken, detta kan bero på resurser, men inte alltid.  Anna belyser att den 

fria leken där en pedagog närvarar allt för ofta avbryts. Ringer telefonen eller kommer en 

annan vuxen och vill samtala så går detta före. Detta gör att vi signalerar att vi har makt och 
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vuxenvärlden är viktigare. För att få en förändring och belysa att barnens värld är minst lika 

viktig menar Anna att varje arbetslag bör se över sitt arbetssätt så att den fria leken inte 

avbryts (Hoffsten, 2020-03-13)  

 

Ingemar Gens är samhällsdebattör och menar att ”Den fria leken är nästan fånigt hyllad” i 

Tinni Ernsjöös intervju i Svenska Dagbladet och menar att den vuxnes lathet kan ligga 

bakom detta. Gens anser att den fria leken inte är fri och gynnar könsstereotypa mönster, 

uteslutande och menar att barn tvingas in i roller då de i leken härmar samhället. I samma 

artikel beskriver Birgitta Knutsdotter Olofsson fri lek som ”lek på barnens villkor där deras 

fantasi får styra”. Vidare menar hon att de vuxnas närvaro och stöttning i leken är viktig och 

berikande (Ernsjöö, 2020-03-11).  

 

2.3 Styrdokumenten ger plats till leken  

Stora förändringar har skett genom åren för förskolan. Engdahl menar att de kan tolkas som 

ett erkännande för förskolan och dess betydelse, då ansvaret för förskolan flyttats från 

socialdepartementet till utbildningsdepartementet och Skolverket. Denna förändring har 

inneburit en mer enhetlig syn på lärande och kunskap för barn och ungdomar mellan 1-19 

år. Förskolan styrs av skollagen och läroplan, med dem följer ett uppdrag att främja en 

livslång lust att lära, där leken ses som viktig (2017, s. 216-218). Med den nya läroplanen 

2018 betonar Skolverket att oavsett om begreppet undervisning är nytt i läroplanen 2018, så 

är det inte ett nytt fenomen i förskolan. Utan har troligtvis skett från starten på 1800-talet då 

förskolan grundades i Sverige. Vidare menas att undervisningen sker under hela dagen, både 

planerat och oplanerat (Skolverket, 2020-03-12). 

 

Läroplanen lyfter fram att arbetslaget i förskolan ska ha ett gemensamt förhållningssätt till 

lek. Ett förhållningssätt där barnen får chans att själva ta initiativ samt att pedagogerna aktivt 

deltar. Läroplanen betonar att arbetslaget bör delta i lek genom att antingen följa eller leda 

leken för att fånga upp omständigheter som vi annars inte skulle ta del av. Förskolläraren 

ska även lägga stor vikt vid att ge barnen tid att fantisera och ro för att skapa sig en egen 

inlevelse (Lpfö18, 2018, s.8). 

 

Den nya läroplanen är tätt sammanflätad med barnkonventionen. Åsa Lindhagen meddelar i 

ett pressmeddelande från arbetsmarknadsdepartementet den 1 januari 2020 att i och med att 

Barnkonventionen blir svensk lag är det den reform som är den viktigaste på 30 år för barn 

i Sverige. Vilket får stor betydelse i arbetet för att trygga barns rättigheter (Regeringen, 2020-

03-13). 
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Barnkonventionen tar upp barns rätt till lek, vila och fritid (31 §). Vidare går att läsa i 

Barnrättskommitténs allmänna kommentar nr 17 (2013) som Barnombudsmannen publicerat 

och syftar till att öka förståelsen av artikel 31 och dess betydelse. Där beskrivs betydelse av 

den fysiska miljö som bör utformas för att ge alla barn möjligheter till lek på jämlika villkor, 

oavsett kön eller funktionsnedsättning. Lärande miljöerna bör erbjuda lekfulla aktiviteter 

och vara inbjudande till att delta och dagens struktur ska trygga barnens behov till vila och 

lek utifrån ålder och utvecklingsbehov. Slutligen betonas att leken kan ske enskilt, 

tillsammans med andra barn eller en stöttande vuxen, vilket skapar möjlighet till unika 

insikter i barns perspektiv (2020-03-09, s. 5 och 23).  

 

Kari Pape menar att alla verksamma inom förskolan vet att leken är viktig för barnen. Men 

alla verksamma har inte samma åsikt till varför den är viktig. Allt som oftast handlar det om 

delade åsikter där ena sidan förespråkar att leken ska kopplas till just upplevelsen i sig och 

den andra sidan vill se på leken ur ett lärande syfte. Författaren lyfter fram att vi aldrig 

kommer att få barnen att betrakta leken ur ett lärande perspektiv, barnen kommer alltid leka 

just för att leka. Pape menar vidare att förskolläraren bör använda sig av leken för att koppla 

den till ett lärande, men inte frånta barnen just de fria i leken. Författaren kommer fram till 

att förskolläraren ska lägga stor vikt vid att finnas till hands i barns lek så att alla är 

inkluderade samt att besitta kunskap om hur barnen stöttas till detta (2013, s.44-51).  

 

Då det råder delade åsikter om lekens betydelse bland förskollärare väcktes ett intresse och 

vi finner det viktigt att undersöka detta vidare. Vi vill genom denna studie undersöka 

förskollärares tolkning och föreställning kring den fria leken genom att titta djupare på 

individens uppfattning samt tolkning av begreppet fri lek. 
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3 Syfte och frågeställningar  

Syftet med vår studie är att undersöka förskollärares uppfattning till barns fria lek i förskolan 

utifrån ett fenomenografiskt perspektiv. 

 

3.1 Våra frågeställningar: 

 

• Vilka uppfattningar har förskollärare till sitt deltagande i barns fria lek? 

 

• Vilka uppfattningar har förskollärare till att leken kopplas samman med lärandet? 

 

• Vilka uppfattningar har förskollärare kring sitt arbetssätt för att utmana normer i 

den fria leken? 

 

• Vilka uppfattningar har förskollärare till hur de förhåller sig till barns fria lek i 

förhållande till förskolans rutiner? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

6 

 

4 Forskningsöversikt 

I följande del av arbetet presenteras tidigare forskning som är relevant för studiens syfte och 

frågeställningar. Forskningsöversikten är uppdelad i fyra underrubriker där den första delen 

lyfter fram forskning om förskollärarens deltagande i barns fria lek samt den andra delen 

handlar om förskollärarens undervisning i den fria leken. I den tredje delen berörs forskning 

om könsstereotypa normer i förskolan, slutligen i den fjärde delen presenteras den fria leken 

och rutiner. 

 

4.1 Delade meningar om förskollärarens deltagande i den fria 

leken 

Chia-Yen Tsai har gjort en kvalitativ observationsstudie vars syfte var att ta reda på vilka 

strategier förskollärarna hade för att delta i barns lek och vilka faktorer som påverkade 

deltagandet. Författaren menar att de finns olika sätt att se på förskollärarens deltagande i 

den fria leken. Den postmoderna synen belyser att förskolläraren bör iaktta leken då  

förskollärarens deltagande leder till ett störningsmoment för barnen. Den motsatta synen på 

förskollärarens deltagande lutar sig mer åt Vygotskys uppfattning att vi ska se på vårt 

deltagande som att vi stöttar barnen i deras lek. Författaren såg under sina observationer båda 

sidor av att se på deltagandet som störande och som stöttande (2015, s. 1027-1028).  

 

Tsai såg situationer där förskolläraren ingrep och störde leken snarare än deltog i barnens 

fria lek. Ett sätt var att uppmana om dess regler som fanns på avdelningen. Författaren menar 

att när förskolläraren uppmanar att förhålla sig till reglerna t.ex. inte springa inomhus är hon 

i högsta grad inte delaktig i leken (2015, s. 1031). Eva Johansson och Ingrid Pramling 

Samuelsson såg i sin studie, som vi presenterar närmare nedan, att förskolläraren kopplar in 

lek i samband med måltidssituationen. Författaren belyser att det är vanligt att förskollärare 

inte tillåter lek i samband med måltid. Här såg Johansson m.fl. att förskolläraren inte enbart 

deltar i leken i syfte att undervisa utan vidare syfte är att ta del av barnens kunskaper och 

erfarenheter som ofta delges i samband med måltiden (2006, s. 56). 

 

Tsai kom fram till att förskolläraren ofta deltar när barnen bjuder in dem till lek. Detta gör 

barnen främst genom att ge förskolläraren en roll i leken, exempel du får vara katt. 

Författaren kom fram till att förskolläraren har olika förhållningssätt för att bidra med 

variation i barnens fria lek. Med variation menar författaren att hon ser varje situation som 

unik och varierar därför sitt deltagande (2015, s.1032). Johanson m fl. är inne på samma linje 

och menar att förskollärarens deltagande inte enbart innefattar att se till att material för leken 

finns till hands utan deltagandet i leken är minst lika viktig. Författaren menar att när 

förskolläraren deltar i leken visar vi för barnen att leken är viktig (2006, s. 54).  Chia-Yen 
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Tsai kom fram till att förskolläraren främst förhåller sig till att vara en stöttande deltagare i 

leken och inte som ur den postmoderna synen att se på deltagande som ett störningsmoment. 

Slutligen menar Tsai att allt beror på hur situationen, i stunden med barnen, ser ut om 

förskolläraren ska delta eller ej och detta ligger i förskolläraren profession att bemästra 

(2015, s.  1031-1032). 

 

4.2 Förskollärarens undervisning i den fria leken  

Eva Johansson och Ingrid Pramling Samuelsson har gjort en observationsstudie vars syfte 

var att studera på vilket sätt förskolläraren deltar i leken för att koppla samman leken med 

lärande. Studiens empiri utgick från två observationer från två förskolor. I studien belyser 

Johansson m.fl. att leken alltid haft en stor plats i förskolan men att läraren nu har ett större 

ansvar för att lek och lärande kopplas samman (2006, s. 47 och 54-55). I Tsais studie såg 

författaren att läraren deltog i leken vid flera tillfällen för att bidra med sina kunskaper. Detta 

var genom att ställa frågor i leken samt att utföra spontan undervisning bland annat i 

matematik (2015, s.1032).  

 

Johansson m.fl. fortsätter och menar att om barnet ska tillägna sig ett lärande behöver barnen 

uppleva saker. Dessa upplevelser bidrar till hela barnets livsvärld. Med hjälp av att ta del av 

nya upplevelser skapas en förståelse hos barnen (2006, s. 53). Även Tsai såg att 

förskolläraren bidrog med nya upplevelser när förskolläraren stöttade barn som endast lekte 

samma lek. Detta gjorde förskolläraren genom att variera leken och tillämpa annat material 

istället för att ge direkt direktiv om att leka något annat (2015, s. 1032). 

 

Johansson m.fl. menar att när barnen deltar och tar till sig nya upplevelser är barnen delaktiga 

i sitt eget lärande. Men barnets lärande tillägnas inte enbart utifrån upplevelser utan mycket 

tillägnas när de samspelar med andra. Relationen mellan förskolläraren och barnet är central 

för lärandet. Men Johansson m.fl. betonar att om dessa relationer ska bidra till att barnen 

tillägnar sig ett lärande bör aktiviteten innehålla mycket glädje och engagemang hos 

förskolläraren. Författaren menar att ur ett didaktiskt perspektiv är lärarens roll i barns lek 

mycket viktig (2006, s. 53-54).  

 

Vidare menar Johansson m.fl. att barnen ofta slukas av något fenomen i dess närhet och vill 

ta till sig mer kunskaper om detta. Genom detta sätt är leken ett ypperligt tillfälle att använda 

för att koppla samman lek med lärande. När förskolläraren följer barnet i leken låter 

förskolläraren barnet påvisa sina kunskaper och intressen. Förskolläraren bidrar med 

ytterligare kunskaper och begrepp för att bygga på barnets kunskapsbank (2006, s. 53 och 

58). 

 

Resultatet i Johanssons m.fl. studie visade att när förskolläraren deltar i den fria leken, både 

spontant och planerat, utvecklas samspelet i leken. Slutligen lyfter Johansson m.fl. fram att 
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förskolläraren ska förhålla sig till att uppmuntra barnen i leken och använda sig av imitation 

och kommunikation för att koppla samman lek med lärande (2006, s. 61-62). 

4.3 Könsstereotypa normer i förskolan 

Emilson m.fl. har i sin studie undersökt pedagogers uppfattningar av kön och hur 

värderingarna kommer till uttryck i förskolans verksamhet. Denna studie ingår i ett större 

projekt i Norden med ett gemensamt perspektiv att flickor och pojkar behandlas olika utifrån 

traditionella könsmönster i förskolan, trots att avsikten är den motsatta. Studien består av tio 

gruppintervjuer i åtta olika förskolor i Sverige med ungefär sju personal per grupp där 95% 

var kvinnor. Studien utgår från Bronwyn Davies teori om att kön är socialt konstruerat (2016, 

s. 227-229).  

 

Emilson mfl. beskriver hur de flesta menar att förskolan har ett uppdrag att utmana 

traditionella könsroller samtidigt som det finns en dualism kring uppfattningen av kön hos 

de intervjuade. Studien visar att engagemanget kring jämställdhetsfrågor finns parallellt med 

ett visst tvivel för hur det ska omsättas i praktiken. En stor tilltro till könsneutrala miljöer 

och leksaker lyfts fram och lika så språkvalen med ett könsneutralt språk. Pedagogerna vill 

behandla barnen lika samtidigt som barns inflytande och intressen skapar dilemman om de 

faller inom könsstereotypiska områden. Detta då även hänsyn ska tas till barns perspektiv 

och författarna menar att arbeta med demokratiska värden och samtidigt bryta 

könsstereotypiska normer är svårt då den maskulina överlägsenheten är djupt rotad. Ett annat 

resultat är hur pojkar uppmuntras till att vara mera flickiga, samtidigt som flickorna 

uppmuntras till att inte vara det.  Vidare menar författarna att det är viktigt att öka 

medvetenheten kring jämställdhetsfrågor och värdedilamman (2016, s. 237-238). 

 

Ärlemalm-Hagsér och Pramling Samuelssons (2009, s. 89 och 96) har i sin studie undersökt 

hur olika genusstrukturer visar sig i förskolans vardag. Studien ingår i det större 

forskningsprojektet ”Kan lek och lärande integreras i en målstyrd praktik?” där 

datainsamlingen innefattar 45 timmars film av sex förskolegrupper med barn i åldrarna 1-6 

år.  

 

Ärlemalm-Hagsér och Pramling Samuelssons (2009, s. 97-101) resultat visar att maskulinitet 

visar sig som norm och återfinns som ett mönster genom mer talutrymme och respons till 

pojkar där flickor inte får samma stöttning och uppmuntran. Vidare synliggör studien hur 

det kommer till uttryck i pedagogiska redskap där de ofta omedvetet benämns med 

maskulina namn och pedagogers stereotypiska uppfattningar kring vad som pojkar och 

flickor intresserar sig för. Vilket medför att delaktiga pedagoger styr leken mot pojkars 

förväntade intresse av spänning och äventyr. För att sedan ändra fokus mot djurens utseende 

som sött i dialog med flickor. Ärlemalm-Hagsér och Pramling Samuelssons (2009, s.103-

105) studie visar att i möten mellan pedagoger och barn där samspel och hjälpsamhet 

kommer till utryck återfinns flera tillfällen med lika villkor för flickor och pojkar gällande 
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uppmärksamhet från pedagogen. Det viktigaste resultatet visar att såväl barn som pedagoger 

konstruerar genus. Avslutningsvis visar studien att det är barnen som är nyskapande och 

vidgar möjligheterna medan inga exempel på att pedagogerna medvetet utmanar till 

gränsöverskridande går att finna i materialet. Förskolan kan idag ses som en 

socialisationsaktör i samhället och författarna menar att det är av vikt att studera hur allas 

lika värde och jämställdhet gestaltas och kommer till uttryck vid samspelet i lärande och 

leken. Ärlemalm-Hagsér och Pramling Samuelssons (2009, s. 105-106) argumenterar för 

vidare forskning av förskolans pedagogiska praktik för att synliggöra de dolda strukturer 

som finns. Men betonar även vikten av närvarande pedagoger som är lyhörda med tilltro till 

barns förmåga. 

 

4.4 Den fria leken och rutiner 

Knutsdotter Olofsson har en gedigen forskningsbakgrund inom lek och skriver ”de vuxnas 

inställning till barn, barndom, lek och lekfullhet är det som betyder mest för att få leken att 

frodas i en barngrupp”. Vidare menar hon att tiden för den fria leken har tidigare varit ett 

tillfälle för personalen att göra andra saker som måste göras, men att förändringen mot ett 

aktivt deltagande i leken på barn villkor är en revolution. Med den fria lekens pedagogik 

arbetas det för att schemalägga längre fria lekpass och göra rutiner mer flexibla, då fasta 

rutiner och allt för många planerade aktiviteter kan ses som lekförstörande. Även känslan av 

kaosångest kan vara ett hinder för lek, där ordning och renlighet prioriteras (2017, s. 10 och 

190-192).  

 

Knutsdotter Olofsson betonar vikten av att titta på verksamheten utifrån andra perspektiv, se 

verkligheten och medvetandegöra den. Detta sker genom att inta barnens perspektiv och 

därigenom ges möjlighet till förändrade uppfattningar kring, rutiner, av tiden och miljön som 

påverkar leken (2017, s. 52). 

 

Weldemariam har som utgångspunkt att leken är viktig för barns utveckling och lärande, 

samt att pedagogers närvaro är viktig för lekens kvalitet studerat pedagogernas interaktion 

med barn under den fria leken i en svensk förskola. Studien består av tre 

observationstillfällen som filmats med fokus på hur pedagogerna gör när de interagerar i 

barns fria lek. Samt efterföljande intervjuer med pedagogerna för att få en inblick kring deras 

tankar, handlande och reaktioner i valda situationerna utifrån observationerna. 

Weldemariam betonar att pedagogens engagemang påverkar kvaliteten av barns lek och 

menar att den även kan ha negativa effekter och avbryta barns lek om deltagandet sker på 

olämpliga vis. Denna aspekt av att pedagogers inblandning i leken kan vara olämplig 

upplever författaren vara förbisedd inom forskning och betonar att diskussionen behövs 

gällande pedagogens roll i barns lek (2014, s. 226-227).  

 

Situationer uppkommer då leken behöver avbrytas, men Weldemariam menar att 

pedagogerna arbetar efter vissa rutiner utan att se hur dessa situationer påverkar ur barnens 
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perspektiv. I studien synliggörs bland annat blöj- och toalettrutiner samt städning inför 

övergångar till annan aktivitet som oundvikliga situationer där leken behöver avbrytas. 

Weldemariam betonar att leken är mycket ömtålig och att pedagogerna bör vara försiktiga i 

övergångar. Vidare menas att dessa plötsliga avbrott upplever barnen som besvikelser och 

hindrar deras tankeprocesser. För att underlätta dessa övergångar behöver barnen stöd, vilket 

kan vara att spara alster för att kunna fortsätta vid ett senare tillfälle. Vid korta avbrott kan 

barnen behöva hjälp att hitta tillbaka till leken. En annan strategi för att minimera negativa 

effekter vid övergångar är att förbereda barnen så de hinner anpassa tankeprocessen menar 

Weldemariam. Pedagogen förklarar sig med att det är hektiska dagar då en kollega är sjuk 

och arbetslagets raster ska fungera. Samtidig har barnen rätt att bli lyssnade på och 

Weldemariam ställer sig frågande till om det är vår bekvämlighet som prioriteras före 

barnens intressen och behov (2014, s. 269-271).    

  

Weldemariam slutsats av sin studie är att vuxna har en viktig roll i barns lek och behöver 

interagera på ett pedagogiskt sätt för att ha en positiv inverkan på leken. Slutligen menar 

Weldemariam att när barnens lek är fantasirik och meningsfull bör även här en försiktighet 

tas för att inte oavsiktligt avbryta barnets pågående utveckling och lärande. Likaså måste vi 

arbeta för att minska de negativa effekterna som kan uppstå när barns lek måste avbrytas av 

oundvikliga skäl (2014, s. 271).  
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5 Teoretiska utgångspunkter och begrepp 

Denna del i arbetet kommer att presentera det teoretiska perspektiv som vi utgår ifrån i vårt 

arbete. Därefter presenterar vi de centrala begreppen inom teorin. 

 

Vi har valt att utgå från den fenomenografiska teorin då vårt syfte är att studera förskollärares 

uppfattningar av begreppet och fenomenet fri lek i förskolan. Vi vill få en djupare inblick i 

hur de förhåller sig till sitt deltagande, lärande, normer och rutiner i samband med fenomenet 

fri lek. Inom fenomenografin studeras människans tolkning av ett visst fenomen samt hur 

människan förhåller sig till fenomenet. I vår studie är fenomenet fri lek. Syftet med den 

fenomenografiska forskningen är att ta reda på människors uppfattningar om ett visst 

fenomen. Fenomenografin granskar fenomenet utifrån livsvärldens helhet. Inom 

fenomenografin är fenomenet aldrig självklart i hur det ska upplevas av individen, utan 

fenomenet kan endast tolkas med hjälp av erfarenheter (Olsson & Sörensen, 2013 s. 172-

174).  

 

Med hjälp av kvalitativa intervjuer och ur ett fenomenografiskt perspektiv kan vi undersöka 

olika människors uppfattning av ett fenomen genom att beskriva, analysera och tolka olika 

människors innebörd och förståelse av fenomenet. Fenomenografin utvecklades vid 

institutionen för pedagogik vid Göteborgs universitet och begreppet uppfattning är det mest 

centrala. Med hjälp av den fenomenografiska forskningsansatsen ges det möjlighet att 

synliggöra olika betydelser och aspekter av ett fenomen (Uljens, 1989, s. 7-12). Då 

uppfattningar av ett fenomen är centralt i den fenomenografiska teorin anser vi att det är ett 

bra val för oss i vår studie. 

 

När fenomenografin utvecklades under 1970 talet ville forskare för första gången granska 

vad intervjupersonen uppfattade om ett visst fenomen och inte, som alltid tidigare, granska 

missuppfattningar. När fenomengrafin används som forskningsansats ska det läggas stor vikt 

vid att få dem som intervjuas att bidra med sina erfarenheter. Vidare belyser författarna att 

inom fenomenografin studeras i första hand hur fenomenet förstås av den som intervjuas. 

Vidare studeras på vilka olika sätt fenomenet kan upplevas. Slutligen ska fenomenet 

beskrivas utifrån dessa olika variationer av sätt att se på fenomenet (Asplund-Carlsson & 

Pramling-Samuelsson, 2003, s. 56). 
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Centrala begrepp i vår studie är, variation, uppfattningar, livsvärld och stöttning. 

I vår studie kommer begreppet variation att vara återkommande. Detta begrepp används då 

vi får en mängd varierande svar från förskollärarna i intervjuerna.  Uppfattningar är ett 

centralt begrepp inom fenomenografin, vilken är den teori vi utgår i från därav ingår 

begreppet i vår studie. Vi använder oss av begreppet livsvärld då begreppet innebär att vi tar 

del av förskollärarens erfarenheter och hur förskolläraren uppfattar sin omvärld. Vidare 

kommer vi att benämna begreppet stöttning. Begreppet visar på hur förskolläraren guidar 

barnen i sitt utforskande och lärande vilket gör att begreppet är djupt förankrat i förskolans 

verksamhet. 
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6 Metod   

I detta avsnitt kommer vi att beskriva vår metod för datainsamling, urval och genomförande, 

databearbetning och analysmetod, reflektion över metoden, reliabilitet och validitet samt 

etiska hänsynstagande. 

6.1 Metod för datainsamling  

I vår undersökning har vi valt att använda oss av kvalitativa intervjuer som metod för att ta 

reda på förskollärarens uppfattningar om barns fria lek i förskolan samt hur dem förhåller 

sig till sitt deltagande, lärande, normer och rutiner i samband med den fria leken. Syftet med 

studien är att ta reda på förskollärarens uppfattningar till den fira leken, därför utgår vi från 

vuxenperspektivet (Knutsdotter Olofsson, 2017, s.51-52).  

 

Vi valde att använda kvalitativa intervjuer då vi tror att vi kommer närmare förskollärarens 

livsvärld med hjälp av denna metod. Henny Olsson & Stefan Sörensen menar att den 

kvalitativa intervjun är inriktat mot ett visst ämne som både intervjuaren och 

intervjupersonen har intresse av. Författaren menar att när vi närmar oss intervjupersonens 

livsvärld får vi fatt på personens uppfattningar och hur de upplever omvärlden (2011, s. 134).  

Intervjun är strukturerad efter öppna frågor som kopplas samman med våra forskningsfrågor 

och vårt syfte. Våra frågor är strukturerade då vi vill att intervjupersonen ska få tolka 

frågorna fritt efter egen erfarenhet. Olsson med flera menar att när vi använder oss av 

strukturerade frågor bidrar det till att frågorna uppfattas på liknande sätt av 

intervjupersonerna (2011, s. 133). Inom fenomenografin används främst intervjuer som 

metod för att ta reda på hur intervjupersonen upplever sin omvärld. Vi har valt att intervjua 

förskollärare vid olika förskolor då fenomenografin menar att vi får en större jämförelse 

mellan olika intervjupersoner då ingens livsvärld är den andra lik (Olsson m.fl., 2011, s. 

174).  

 

Trost menar att vid användandet av kvalitativa intervjuer får vi ett blandat material att arbeta 

vidare med. Materialet blir rikt och omfattande då frågorna inom den kvalitativa intervjun 

är raka och enkla. I samband med den kvalitativa intervjun kan följdfrågor tillämpas för att 

materialet ska bli rikare (2010, s. 25 och 39). 

 

6.2 Urval och genomförande 

Datainsamlingen utfördes genom intervjuer av legitimerade förskollärare på sex förskolor i 

Mellansverige. Fyra av förskolorna var i kommunal regi medan två av dem var enskild regi. 

Vi skickade ut en förfrågan via mail med information om studien till två dussin förskollärare 

vilka vi inte hade någon etablerad kontakt med. Två svarade att de var intresserade av att 
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ställa upp på intervju. Därefter kontaktades förskollärare vi etablerat kontakt med via telefon. 

Vi valde medvetet att kontakta förskolor med olika regi då vi ansåg att vi kan få en större 

bredd i vår undersökning. Trost menar att denna urvalsprocess kan benämnas som 

bekvämlighetsurval, att vi intervjuar dem vi anses passa för vår studie (2014, s. 140). Vi 

anpassade oss efter förskollärarens önskemål om vilken tid som passar dem för att utföra 

intervjun. Några dagar innan intervjun fick förskollärarna ta del av vår intervjuguide (Se 

bilaga 1). Judith Bell m.fl. menar att när intervjupersonen får ta del av information och 

material inför intervjun får dem noga överväga sina svar och information om vad dem deltar 

i (2016, s. 191).  

 

Intervjun var på förskollärarens arbetsplats i ett lugnt avskilt rum. Innan intervjun startade 

fick förskolläraren underteckna en blankett om medgivande (Se bilaga 2).  

 

6.3 Databearbetning och analysmetod 

Vi har tillsammans deltagit i samtliga sex intervjuer, i samband med intervjuerna antecknade 

en av oss det viktigaste som togs upp. Intervjuerna ljudinspelades och inspelningen 

samanställdes sedan med anteckningarna i form av transkribering. Transkriberingarna 

analyserades därefter utifrån studiens syfte och frågeställningar. Vi transkriberade tre 

intervjuer var men samtliga sex transkriptioner har använts i delstudie 1 och delstudie 2. Vi 

har valt att svara på två forskningsfrågor var i våra respektive delstudier. För att analysera 

samtliga transkriberingar har vi enskilt använt oss av en fenomenografisk analysmodell som 

är uppdelad i sju olika steg.  

 

I steg ett innebar det att vi läste det insamlade materialet flera gånger för att känna oss 

bekanta med transkriberingen. Vidare i steg två, som benämns som kondensation, plockade 

vi ut det mest betydelsefulla delarna i intervjuerna och skiljde dessa delar åt för att ge oss en 

helhetsbild över intervjuerna. I det tredje steget jämförde vi de olika delarna som plockats 

ut, detta för att se vilka delar som liknar varandra eller skiljer sig åt. I det fjärde steget 

grupperade vi dessa liknelser och skillnader för att sedan kunna relatera dem till varandra. 

Vidare i det femte steget ska kategorierna artikuleras. Det innebar att vi fokuserade på 

likheterna och bestämde var gränsen skulle gå i hur stor variation vi önskade ha i en kategori. 

I steg sex namngav vi kategorierna. Det sista steget i analysen, steg sju, benämns som en 

kontastiv fas. Där fokuserade vi på att jämföra kategorierna för att se om dem kunde sluta 

samman med någon övrig kategori. Med hjälp av det sista steget i analysmodellen fick vi 

färre och mer exklusiva kategorier (Dahlgren & Johansson, 2019, s. 184–187).  

Efter att vi genomfört den fenomenogafiska analysmodellen kopplade vi samman studiens 

centrala begrepp, variation, uppfattningar, livsvärld och stöttning, för vidare analys.  
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6.4 Reflektion över metoden 

 

Efter att vi utfört ett antal intervjuer såg vi ett mönster och att vårt material var rikt att 

använda i vår undersökning. Därför har vi valt att endast utföra sex intervjuer vilka vi båda 

författare deltog i. Trost menar att om urvalet är för stort kan det insamlade materialet vara 

svårhanterligt samt att de kan vara svårare att se de små detaljerna, om detaljerna skiljer sig 

eller om det finns likheter. Författaren belyser därför att fyra till åtta intervjuer är lagom nivå 

för en delstudie. Få väl utförda intervjuer som resulterat i mycket material kan ha större 

betydelse än flera mindre väl utförda (2014, s. 143 - 144). Vårt urval gav oss ett rikt material 

att utgå ifrån vilket grundar sig i vårt beslut att nöja oss med sex intervjuer. 

 

6.5 Reliabilitet och validitet 

För vår studie valde vi att utföra kvalitativa intervjuer, där förskollärare fick uttrycka sina 

enskilda uppfattningar utifrån frågorna som ställdes. Eftersom vi valt att intervjua sex 

förskollärare kan vi inte utifrån vår studie få en allmän bild att alla förskollärare i landet har 

samma uppfattningar om barns fria lek. Reliabiliteten i studien berörs på grund av detta då 

förskolläraren i intervjun utgår från sina egna tankar, uppfattningar och erfarenheter. Vårt 

syfte var att undersöka förskollärarens uppfattning till barns fria lek och inte en allmän bild 

om vad alla förskollärare ser på fri lek. Trost menar att slumpinflytelser har inverkan på 

reliabilitet. Med detta menas att intervjupersonens svar påverkas av flera olika anledningar, 

det kan vara personens livsvärld som är under ständig förändring på grund av de nya 

erfarenheterna vi tar till oss varje dag (2010, s. 131).  

 

Vår studie utgår från det fenomenografiska perspektivet. Inom detta perspektiv förespråkas 

intervju som metod för datainsamling. Våra frågor till intervjupersonen var formade på ett 

sätt där vi strävade efter att se ett mönster i intervjupersonens uppfattningar kring den fria 

leken (Esaiasson m.fl. 2017, s. 237). Frågorna var även formade för att ge oss svar på våra 

forskningsfrågor. 

 

Reliabilitet och validitet används främst inom kvantitativa studier och det är svårt att 

använda dessa begrepp i de kvalitativa studierna. Men trovärdigheten i den kvalitativa 

studien måste ändå betonas. Vi har lagt stor vikt vid att vår studie ska vara trovärdig genom 

att använda oss av ljudinspelning i våra intervjuer. Materialet har sedan transkriberats i sin 

helhet vilket bidrar till att vår datainsamling är tillförlitlig (Trost, 2010, s. 133–134).  

 

Vi har valt att använda oss av citat från transkriberingen av intervjuerna för att belysa 

förskollärarens uppfattningar samt för att påvisa trovärdigheten i vårt analyserade material 

(Uljens, 1989, s. 55). Vi valde ut delar i det analyserade materialet som vi fann betydelsefullt 

för vår studie. Detta arbeta är utifrån våra enskilda uppfattningar och därför kan inte 

resultatet ses som ett faktum, genom detta uppfylls inte kraven för hög validitet i vår 

undersökning. 
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6.6 Etiska hänsynstaganden 

 

Forskare som använder sig av kvalitativa intervjuer ska förhålla sig till etiska regler. 

Vetenskapsrådet har tagit fram forskningsetiska riktlinjer med fyra olika krav, 

Informationskravet, Samtyckeskravet, Konfidentialitets kravet samt Nyttjandekravet. Dessa 

har vi förhållit oss till i hanteringen av vårt samlade material. Vi skickade till en början mail 

till flera förskollärare med en förfrågan om deltagande och information om att deltagandet 

skulle vara anonymt. De förskollärare som tackat ja till intervjun fick sedan en blankett 

skickad via mail som bestod av information om studien om studiens syfte, information om 

deras rättigheter, hur det insamlande materialet behandlas efter intervjun samt intervjuns 

frågeguide (Se bilaga 1). Vi har förhållit oss till Vetenskapsrådets samtyckeskrav genom att 

förskolläraren fick skriva under en medgivandeblankett (Se bilaga 2) och även där stod 

deltagarens rättigheter kopplade till Vetenskapsrådets riktlinjer (Vetenskapsrådet, 2020-05-

06). Materialet vi har samlat på oss, transkribering, ljudupptagningar och anteckningar har 

förvarats på sådant sätt under arbetets gång att ingen obehörig har kunnat ta del av innehållet. 

Efter opponering förstörs det insamlade materialet. 

 

Avslutningsvis kan vi sammanfatta detta att vi har förhållit oss till Vetenskapsrådets 

riktlinjer i detta arbete.  
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7 Resultat och analys av delstudie 1 och 2 

Denna del av arbetet kommer att presentera resultatanalyserna av de kvalitativa intervjuerna. 

Utifrån den fenomenografiska analysmodellen har empirin delats in i vidare kategorier som 

kommer att presenteras i delstudie 1 och delstudie 2. Med hjälp av studiens centrala begrepp 

variation, uppfattningar, livsvärld och stöttning analyseras förskollärarens uppfattningar av 

barns fria lek. Citat från alla informanter kommer att återges i resultatet för att förtydliga 

förskollärarnas varierade uppfattningarna av fenomenet fri lek. Förskollärarens 

uppfattningar presenteras i förhållande till sitt deltagande, lärande, normer och rutiner i 

samband med fenomenet fri lek. 

 

7.1 Delstudie 1  

Detta avsnitt är en resultatanalys hur förskolläraren uppfattar sitt deltagande i barns fria lek 

samt deras uppfattningar kring att lek kopplas samman med lärande. Resultatanalysen 

kommer delas upp i två olika delar. Den första delen presenterar förskollärarens 

uppfattningar om sitt deltagande i barns fria lek och den andra delen presenterar 

förskollärarens uppfattningar till att lärande kopplas samman med barns fria lek. Utifrån den 

fenomenografiska analysmodellen av datamaterialet har de två delarna vardera tre kategorier 

i form av rubriker. Till vis del kommer delcitat att användas och förskollärarna kommer att 

benämnas som F1, F2, F3, F4, F5, F6.  

 

7.2 Förskollärarens uppfattningar om sitt deltagande i barns fria 

lek 

I denna del kommer den första frågeställningen att besvaras. Frågeställningen är följande:  

Vilka uppfattningar har förskollärare till sitt deltagande i barns fria lek? Svaren är utifrån 

intervjuer med förskolläraren om deras uppfattningar om deras deltagande i barns fria lek. 

 

Utifrån den fenomenografiska analysmodellen har förskollärarens uppfattningar om sitt 

deltagande kategoriserats i följande tre kategorier: Förskolläraren deltar på olika sätt i barns 

fria lek, Barns fria lek utan att förskolläraren deltar och Passa på att göra annat under den 

fria leken.   
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7.2.1 Förskolläraren deltar på olika sätt i barns fria lek 

Flera av förskollärarna belyser att tid för fri lek på förskolan ska ses som en tid för barnen 

att få inflytande över sin dag på förskolan. Några förskollärare menar att syftet med den fria 

leken är att barnen ska få chans att äga tiden och rummet. Jag tolkar det i intervjuerna att 

förskollärarna lägger stor vikt vid att delta i barnens fria lek men att deltagandet kan se olika 

ut.  Förskollärare 1 menar att: 

 

[…] Överlag så får man ta olika roller i en lek, man kan vara väldigt aktiv och väldigt passiv i en lek 

som vuxen. Hos oss ser jag att vi är väldigt engagerade i barnens lek. Vi har någon form av roll men 

den kan vara pytte liten. Jag kan sitta på håll och lyssna men de är barnen som äger situationen […] (F1 

2020). 

 

Flera av förskollärarna belyser detta att de kan delta i leken på olika sätt. Ett återkommande 

sätt att delta på, är att stötta barn i att komma in i leken. Förskollärare fyra menar att vi ska 

inta en roll i den fria leken där vi hittar ingångar för barnen att komma in i en lek. 

Förskollärare fyra betonar detta då vi förskollärare inte ska ta förgivet att alla barn kan leka 

och att många barn behöver stöttning i detta. 

 

Förskolorna av enskild regi lyfte fram att dem hade mycket tid till att delta i barns fria lek 

på grund av att dem hade hög personaltäthet. Detta var något förskolorna inom den enskilda 

regin ofta återkom i intervjuerna. Men förskollärarna inom den kommunala regin hävdade 

att de deltar i leken för att de vill närvara och hänvisade aldrig till låg eller högpersonaltäthet. 

Här tolkar jag det som att det är en viss variation mellan uppfattningarna inom de 

kommunala för skolorna och de enskilda. Något alla förskollärarna framhävde var att dem 

leker med barnen på olika sätt. Förskollärare 1 menar att: 

 

[…] Jag tror att de mer är skillnad beroende på hur man är som person […] (F1, 2020) 

 

Flera förskollärare belyser just detta att den vuxnas deltagande i leken ofta beror på vilken 

typ av person dem är. Hur mycket förskolläraren utstrålar att leken är viktig. Förskollärare 

ett belyser även att de uppmärksammat att barnen vänder sig till specifika pedagoger med 

specifika intressen för att få dem att delta. Men att den fria leken ändå är på barnets initiativ. 

Barnen äger leken är något som alla förskollärare är ense om.  Förskollärare F5 berättar: 

 

[…]  Barnen brukar bjuda in mig i leken. Helt enkelt bestämmer dem och säger tex nu är du trollet. Och 

då är jag trollet helt enkelt. Eller nu är du en tjuv och ska sitta i fängelset. […]  (F5, 2020) 

 

Jag tolkar det som att förskollärarna menar att varje pedagogs livsvärld bidrar till vilken 

utstrålning förskolläraren har kring den fria leken. Att dessa erfarenheter och intressen 

förskolläraren har påverkar förskollärarens livsvärld och därmed sitt sätt att delta i barnens 
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fria lek. Förskollärare två berättade att de verkligen sett en vinning i att vara närmare i leken. 

Då de uppfattar en positiv utveckling i leken redan efter två veckor. Utifrån förskollärarnas 

svar tolkar jag det som att förskollärarna strävar efter att vara där ”när det händer”. Barnen 

studerar de vuxnas sätt att vara närvarande och detta tror jag är en bidragande faktor om 

barnen söker kontakt med förskollärare inom den fria leken eller ej. 

 

7.2.2 Barns fria lek utan att förskolläraren deltar  

Under intervjuerna återkom de flesta förskollärare till att leken ibland behöver vara fri, utan 

förskollärarens närvaro. Min uppfattning var då att förskolläraren ansåg sig störa leken när 

förskolläraren deltog. Förskollärare fem deltar ofta i den fria leken men får ibland tydliga 

signaler från barnen att de är dags att ta några steg tillbaka. Jag upplevde det som i 

intervjuerna att flera förskollärare lyfte fram dessa situationer. Förskollärare 1 menar att: 

 

[…] Syftet hos oss med den fria leken är att barnen ska få lite egen tid, vi tror att barnen behöver lite 

egen tid och eget space. Många gånger märker jag hur barnen reagerar när jag är med i en lek. Då får 

jag fundera på vad jag gjorde nu som gjorde att leken drog åt den här riktningen […]  (F1 2020). 

 

Förskollärare två hävdar att alla verksamma i förskolan bör ha känslan över när de ska backa 

från en lek. Lika som att vi ska stötta barnen i att de klär på sig själva, ska vi stötta barnen i 

att leka själva menar förskollärare två. Jag tolkar det som att flera förskollärare hävdar 

samma sak att deltagandet ska ske när barnet signalerar eller att förskolläraren anser att 

denne vidgar leken. Endast förskollärare tre menar att de äldre barnen signalerar att 

förskolläraren stör när hen är del i leken. Förskolläraren förklarar detta vidare och menar att 

de äldre barnen tydligt signalerar att dem vill leka själva när förskolläraren deltar. Min 

tolkning blir då att antingen har barnen i den gruppkonstellationen där förskollärare tre 

arbetar kommit långt i sin lekutveckling eller så finns de viss ovana vid att förskolläraren 

deltar i den fria leken. 

 

[…] Ibland går man ju in och petar i den fria leken och ibland blir de jättebra och ibland bara sabbar 

man leken för att man tänker att nu ska jag passa på att lära dem massa saker. Men så sabbar man hela 

magin i leken genom att gå in […] (F5, 2020). 

 

Men förskollärarna menar även att de ibland måste gå in i leken trots att de förstör leken. 

Förskollärare 3 menar: 

 

[…] Om barnen bara ligger och brottas med varandra eller kramas och håller på. Då så riktar vi om den 

aktiviteten. Äh, det kan ju vara på gott och ont. Och lika så om de kommer på en fri lek där det är mycket 

knuffar och brottningar och så. Då styr vi också bort det, så att det ja, de är en balans […] (F3, 2020). 
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Min tolkning efter intervjuerna är att förskolläraren uppfattar det som en svår balans när de 

kan delta i den fria leken och när de ska ta ett steg tillbaka. Men alla är eniga om när det 

handlar om säkerhet och etiska aspekter så deltar dem genom att avbryta eller göra en 

variation av leken.   

 

7.2.3 Passa på att göra annat under den fria leken 

Förskollärarna lyfte fram i intervjuerna att under den fria leken kan det finnas utrymme för 

förskolläraren att utföra andra sysslor. Förskollärare fyra menar att hen ibland kan ha 

tendenser att slappna av lite under den fria leken. Även förskollärare fem menar att 

arbetslaget kan luta sig tillbaka lite under den fria leken. Förskollärarna belyser detta med 

att hen passar på att göra andra sysslor under den fria leken som att dokumentera, klippa 

material etc. Förskollärare 6 belyser dessa situationer: 

 

[…] Det kan hända att man sätter sig och gör annat om det är lugnt i barngruppen och så där […]  (F6, 

2020). 

 

I alla intervjuer nämner förskollärarna att de utför andra sysslor i samband med den fria 

leken. Men nästan alla förskollärare svarade att de reflekterat över varför de gör dessa sysslor 

just då. Förskollärarna återkommer då till att de ändå deltar i leken men på ett annat sätt, att 

just närvara. Förskollärare 5 menar: 

 

[…]  Ja de kan ju hända att man sitter bredvid när barnen ritar och jag passar på att klippa något under 

tiden. De kan vi absolut göra. Men då är vi ändå närvarande mentalt anser jag. Och pratar med barnen 

och så. Men vi går aldrig ifrån och passar på, gör en lista eller skriver veckobrev och sådant […] 
(F5, 2020). 

 

Även förskollärare fyra belyser detta som att de är nära men ändå inte. Förskollärare 4 

berättar: 

 

[…] Att en eftermiddag när leken rullar på och det är ganska lugnt. Då är det nog lätt till hands att man 

sätter sig med någonting och tänker att man fixar något. Men då kan man också försöka, att man sitter 

och klipper så sätter man sig bredvid barnen. Eller är i närheten. Men man är ju inte hundra procent 

lyhörd då misstänker jag. Det där är en jobbig balans […] (F4 2020). 

 

Utifrån förskollärarnas svar tolkar jag det som att dem anser att det är viktigt att närvara i 

leken och inte se leken som en tid för att utföra andra sysslor. Men efter lite längre samtal 

inom ämnet hävdar förskolläraren dock att de utför andra sysslor men utan att vara 

frånvarande. Utifrån förskollärarnas svar angående sitt deltagande i barns fria lek tolkar jag 

det som att de finns en viss variation av deltagande. Jag tolkar det som att förskolläraren 



 

21 

 

anser att det är viktigt att närvara i leken men att andra uppgifter, kan utföras i samband med 

den fria leken. Dessa uppgifter menar förskollärare fem inte utförs i samband med den fria 

leken för att de är brist på planeringstid. Utan snarare att de tar vara på tiden när den finns. 

Förskollärare sex har tillsammans med sitt arbetslag samtalat mycket kring detta och kommit 

fram till att arbetslaget inte ska utföra sysslor som leder till att förskolläraren behöver lämna 

avdelningen. Förskollärare sex menar: 

 

[…] Men att det är ju faktiskt för barnen vi är där […] (F6, 2020). 

  

7.3 Förskollärarens uppfattningar till att lärande kopplas samman 
med barns fria lek 

 

I följande del kommer den andra frågeställningen att besvaras. Frågeställningen lyder:  Vilka 

uppfattningar har förskollärare till att lärande kopplas samman till barns fria lek? Svaren är 

utifrån intervjuer med förskolläraren om deras uppfattningar om lärande kan kopplas 

samman till barns fria lek. 

 

Utifrån den fenomenografiska analysmodellen har förskollärarens uppfattningar till att 

lärande kopplas samman med barns fria lek kategoriserats i följande tre kategorier: Spontan 

undervisning i den fria leken, Utomhuspedagogik inom ramen för den fria leken och 

Förskollärarens dolda undervisning i den fria leken men hjälp av miljön. 

 

7.3.1 Spontan undervisning i den fria leken  

Fler av intervjupersonerna menar att dem bedriver spontan undervisning i samband med den 

fria leken. Förskollärare sex menar att hen är en närvarande pedagog och genom det fångas 

dessa spontana undervisningssituationer upp. Förskollärare sex berättar: 

 

[…] En spontan situation var när ett barn lekte med magneter. Dessa magneter satte barnet på kylskåpet 

och så blev det för tungt och då tippade den nedåt. Då ställde jag frågor som att varför gjorde magneten 

det, ramlade ned alltså. För att sätta igång tankarna hos barnet på det viset. Att varför är det så?  Varför 

åker den ner? Och varför åker den inte ner när det bara är en magnet? Så då får man ju in undervisning 

där också, spontant […]  (F6, 2020). 

 

Förskollärare sex menade här att med hjälp av den spontana undervisningen kunde hen få en 

undervisning som var ämnesinriktad. Just i det ovannämnda exemplet undervisade 

förskolläraren i fysik. Förskollärare 6 fortsätter: 
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[…] Men undervisningen börjar när jag kommer och vi börjar prata om begrepp och vi säger volym, 

mer eller mindre eller mest eller tungt eller lätt. Därför känns det som att det är lite svårt att säga vad 

som är lek eller vad som är aktivitet. För oss så smälter det ganska mycket ihop […] (F6, 2020). 

 

Jag tolkar det som att förskolläraren lägger stort fokus vis att lägga till begrepp och 

frågeställningar i samband med den fria leken för att bidra med ytterligare kunskaper och 

därmed bedriva en spontan undervisning. I intervjuerna förklarar flera förskollärare att de 

har planerad verksamhet flera timmar per dag, flera av dessa tillfällen benämns som projekt. 

Förskollärarna har uppmärksammat att dessa projekt även speglas i den fria leken.  

 

Förskollärare 4 berättar: 

 

[…]  Det var tydligt förra terminen när vi jobbade med kartor. Under den fria leken ritade barnen 

jättemycket egna kartor och gömde saker. Både skattkartor och att man skulle hitta olika platser, ofta 

ute på gården. Och där var det otroligt mycket lek som man såg […]  (F4, 2020). 

 

Jag tolkar det som att flera förskollärare ser det som en form av undervisning i den fria leken 

när projektets område bidrar till vidgad lek i den fria leken. Förskollärare två använde sig 

även av motsatt arbetssätt av undervisning. Förskolläraren har med hjälp av den fria leken 

observerat barnen i den fria leken för att ta reda på barnens intressen. Förskollärare 2 berättar:  

 

[…] När barnen inte fångas av projektet vi jobbar med, som projektet ljus som vi har nu, då plockar vi 

nästa dag in de vi märkt att barnen tycker är roligt. T.ex. bondgårdsdjuren och ljus sätter dem. Då tar vi 

med de dem leker med när de mer är fritt. Vi tänker att den fria leken flätas ihop med våra projektstunder 

[…] (F2, 2020). 

 

Förskollärare två menar att de undervisar i den fria leken med hjälp av vägledning och 

stöttning. Med vägledning menar förskollärare två att de ofta får undervisa barnen i 

konflikthantering och samtala om känslor. Jag tolkar det som att förskolläraren är nära 

barnen för att fånga upp dessa situationer. Jag tolkar det som att förskolläraren undervisar i 

det sociala samspelet genom att vägleda och stötta. Förskollärare 3 berättar: 

 

[…] När vi deltar i den fria leken så får vi ju in sådana saker som ja, vad ska man säga. Värdegrunden 

och sociala färdigheter. Men om man tänker undervisning kopplat till skolkunskaper. Det är nej, vi leker 

ju för att lära oss. Men det ser jag som skilt från den fria leken. Så att ja i den fria leken har vi inte 

kunskapssyften […]  (F3, 2020).  

 

Jag tolkar det som att förskollärare tre bedriver en spontan undervisning men att 

förskolläraren anser att den ämnesdidaktiska undervisningen inte kopplas samman med den 

fria leken. 
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7.3.2 Utomhuspedagogik inom ramen för den fria leken 

Det är en variation av åsikter bland förskollärarna om dem bedriver undervisning i samband 

med den fria leken utomhus eller ej.  Några av förskollärarna menar att dem är längre från 

barnen utomhus då barnen ständigt är i rörelse, barnen är sällan kvar en längre stund på 

samma del av gården. Förskollärare 1 förklarar: 

 

[…] Ute får barnen mer utlopp för sin motorik vilket jag tror gör att vi inte är lika nära barnen. Visst vi 

är ju aktiva och klättrar och så men de händer ju i mindre omfattning i jämfört med att man bygger med 

barnen inne […] (F1, 2020). 

 

Förskollärare 2 beskriver att: 

 

[…] Vi har alltid en i sandlådan t.ex. då räcker de med att ta en hink o spade så kommer barnen. Men 

vi anser fortfarande att de är en fri form. Vi ordnar någon form av styrd lek med de äldre barnen också 

[…] (F2, 2020). 

 

Även förskollärare fem nämner regellekarna som undervisningsmetod: 

 

[…] Jag försöker initiera lekar ute typ regellekar. Typ kom alla mina kycklingar. Eller spela fotboll, 

eller plocka fram material. Eller vara nere vid klätterställningen. De är lite olika sätt att delta. Är jag 

nere vid klätterställningen då övervakar jag mest de dem gör. Använder jag mig av regellekar så är jag 

ju med i den och deltar. Eller vid bordsaktiviteten så är jag ju med i den […]  (F5 2020). 

 

Förskollärare fem har uppmärksammat att flera alltid barn leker samma lekar under den fria 

leken. Förskolläraren menar att barnen inte utvidgar sin lekkompetens när endast samma 

lekar uppkommer under den fria leken. Förskolläraren hänvisar till att de ofta går iväg till 

andra gårdar eller till skogen för att stötta barnen till att finna nya lekar. Förskolläraren 

strävar efter att bidra med främst spontan undervisning även när de är på utflykt. Jag tolkar 

det som att förskollärarna mer har spontan undervisning i form av regellekar där barnen kan 

öva sig i det sociala samspelet. Även i sandlådeleken bedrivs spontan undervisning, där 

barnen kan undervisas i mängd och antal till exempel. I min tolkning ser jag inte att 

förskollärarna utför någon undervisning med ett etablerat syfte utomhus utan undervisningen 

sker främst spontant. 

 

Men några förskollärare upplever ett visst dilemma utomhus. Förskollärare 4 berättar: 

 

[…] Ibland kan det nog bero på att det kan vara flera vuxna inom räckhåll som leder till att man tyvärr 

pratar med andra vuxna om saker man behöver ventilera eller så. Därför att man har ju en överblick […] 

(F4 2020). 
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Jag tolkar det som att förskollärarna uppmärksammat att det reflekteras mer utomhus mellan 

kollegor. Jag tolkar det som att förskollärarna i intervjuerna är medvetna om att dem är längre 

från barnen utomhus, både på grund av att barnen är i ständig rörelse och för att arbetslaget 

spontant reflekterar mer utomhus. 

 

7.3.3 Förskollärarens dolda undervisning i den fria leken med hjälp av miljön 

I intervjuerna kom flera förskollärare in på att dem påverkar den fria leken när de utformar 

lärmiljön på avdelningen. Förskolläraren anser att de kan, med hjälp av lärmiljöns 

utformning utmana barnen i specifika ämnen. Förskollärare ett belyser detta och menar att 

de skapar miljöer för att främja ett visst ämne, till exempel en matematikhörna där 

förskolläraren inrett med material för att främja lärandet i matematik. Förskollärare 1 säger:  

 

[…] Vi skapar miljöer med en pedagogisk tanke som barnen sedan själva utforskar i den fria leken. Då 

ser vi vad de nappar på respektive inte nappar på […]  (F1 2020). 

 

Även arbetslaget där förskollärare två arbetar har reflekterat över arbetslagets påverkan inom 

barnens fria lek. Förskollärare två återkommer ofta till hur de ska utforma miljön för att 

stimulera barnen.  Förskollärare två benämner det som att de styr den fria leken: 

 

[…] Under den fria leken har ju vi som pedagoger ett ansvar att miljöerna är öppna men ändå är de ju 

styrande då vi väljer vad vi ska presentera för material så någonstans är de ju styrande ändå. Vi styr ju 

då genom att välja vilket material de ska vara i de här rummet, påverkar ju vilken typ av lekar de ska 

bli i det här rummet. Det tycker vi är viktigt och pratar mycket om […] (F2, 2020).  

 

Jag tolkar det som att förskollärarna är medvetna om att de kan påverka barns lärande genom 

att ha en stimulerade miljö på avdelningen. Jag anser att detta är en form av dold 

undervisning då förskollärarna inte alltid är med och deltar men ändå har ett pedagogiskt 

syfte med miljön. I dessa miljöer leker barnen fritt men jag tror att leken påverkas då miljön 

signalerar vilken typ av lek som eftersträvas. Förskollärarna belyser att barnen ska ha viss 

förståelse för materialet som finns i miljöerna.  Förskollärare 2 berättar: 

 

[…] Vi blandar allt. Vi har till exempel kaffekoppar då de är något barnen känner igen. Men vi blandar 

även in okodat material sådant som vi tänker att de kan bli vad som helst. Men kanan och kopparna är 

bra då barnen har något de har en förförståelse för. Vi vill att de ska få undersöka materialet, och genom 

det rör man sig och förflyttar materialet […] (F2, 2020).  

 

Jag tolkar det som att förskolläraren vill utmana barnen i den fri leken genom att bidra med 

material de lekt med förut eller har en del i deras livsvärld. Jag tror att om förskolläraren tar 

in delar från barnens livsvärld som beblandas med det okodade materialet, som förskollärare 

två belyser, kan barnet stimuleras till ett vidgat lärande.  
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Flera förskollärare har, som jag tidigare nämnt under rubriken, Spontan undervisning i den 

fria leken, att barnen tar med sig erfarenheterna från projekten ut i den fria leken.  

 

[…] I vårt skapande projekt. Där försöker ju vi göra den kopplingen, dels genom att det ska finnas, 

materialet som vi använder eller i projekt o undervisning ska ju också finnas i miljön. Så att det blir lätt 

att kunna leka det som vi arbetat med. Så det var ju ett sånt exempel att vi hade massor med sånt material. 

Och på köpet fick dom lära sig att målar man på plast så måste man ha lim i färgen, annars så släpper 

den. Många sådana tekniska, vilket klister ska jag ha när jag ska limma det här på kartong och sådär. Så 

där är det jättemycket upp till oss hur vi iscensätter i miljön. Vad vi tar hit för material, eller hur vi 

organiserar […] (F4, 2020). 

 

Jag tolkar de som att förskollärarna vill att projektet ska mynna ut i den fria leken. Men det 

kan vara svårt. Jag tolkar det som att även här styr förskolläraren när de bidrar med material 

i den fria leken som är kopplat till projektet. Men jag anser ändå, utifrån förskollärarens 

uppfattningar, att den fria leken är just fri.  

 

7.4 Delstudie 2     

Följande avsnitt av studien presenterar resultatanalysen av de kvalitativa intervjuerna med 

fokus på förskollärares uppfattningar kring sitt arbetssätt för att utmana normer i den fria 

leken samt hur de förhåller sig till barns fria lek i förhållande till förskolans rutiner. 

Resultatanalysen kommer delas upp i två olika delar. Utifrån den fenomenografiska 

analysmodellen av datamaterialet har den första delen fyra kategorier och den andra tre 

kategorier. Informanterna kommer i detta avsnitt att benämnas som F1, F2, F3, F4, F5 och 

F6. 

 

7.5 Förskollärarnas uppfattningar kring arbetet med att utmana 

normer i den fria leken 

 

Nedan kommer studiens frågeställning besvaras utifrån förskollärarnas uppfattningar kring 

arbetet i att utmana normer i den fria leken. 

 

Förskollärarens uppfattningar kring arbetet med att utmana normer i den fria leken har 

kategoriserats i följande fyra kategorier: Uppfattningar kring uppdraget, Normer i rolleken, 

Normer och miljön och Normer och samtalet. 
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7.5.1 Uppfattningar kring uppdraget 

I intervjuerna synliggörs en gemensam uppfattning i frågan kring arbetet med att utmana 

normerna i den fria leken och samtliga snuddar vid att värdegrunden eller normen och värden 

är något som erfars i den fria leken. Förskollärare 5 menar att barnen i den fria leken lär sig 

normer och värden och utvecklar sociala relationer i enlighet med läroplanen: 

 

[…] att utveckla sociala relationer förstås och lära sig massa saker inom normer och värden i den fria 

leken enligt läroplanen […]  (F5, 2020) 

 

Samtidigt upplever en av förskollärarna att det är svårt att utmana normerna i den fria leken. 

 

[…] Det tycker jag är jättesvårt […] (F3, 2020) 

 

Förskollärare 4 beskriver hur de haft en pedagogisk utvecklare några år tidigare som menade 

att den fria leken är den kanske mest stereotypa delen i förskolan och därmed också minst 

normkreativ då barnen väljer själva. Förskollärare 4 berättar att de tidigare varit dåliga på att 

vara involverade i den fria leken. Något som förändrats och förskollärare 4 ser idag stora 

vinster i att vara närvarande för att stötta och utmana till att pröva nya roller och överskrida 

könsstereotypa mönster. Förskollärare 6 menar att det är viktigt att man ifrågasätter normer 

och reflektera över det egna sättet att bemöta barnen, samt medvetet skapa förutsättningar 

för barnen att få prova många olika saker. Vidare problematiserar förskollärare 4 den egna 

uppfattningen kring det normkreativa arbetet. Beskriver vidare det som ett pågående arbete 

där tidigare erfarenheter och en medvetenhet av det egna agerandet är viktigt i arbetet mot 

att bli mer normkreativ i sitt arbetssätt, då vi inte alls är så normkreativa som vi många 

gånger tror. 

 

[…] en hel del handlar om att vi ska vara medvetna om våra egna ryggsäckar och om hur vi ställer oss 

till att vi inte alls är så normkreativa som vi kanske tror alla gånger […] (F4, 2020) 

 

Min tolkning är att samtliga förskollärare är medvetna om sitt uppdrag att utmana barnen 

kring normer och vidga intressen utöver de könstereotypiska traditionella valen, vilket även 

kan uppfattas som svårt. Samtidigt visar flera förskollärare på en medvetenhet kring hur de 

egna erfarenheterna inverkar på sitt sätt att bemöta barnen. 

 

7.5.2 Normer i rolleken 

Gemensamt för fem av förskollärarna är hur de har en uppfattning av att de är närvarande 

och utmanar normerna genom att uppmuntra till andra familjekonstellationer i rollekar, där 

två mammor är återkommande från samtliga. Förskollärare 1 menar att man kan utmana 

genom att vara en rolig förebild med normkreativa förslag snarare än att rätta eller avvisa 

könsstereotypa rollekar. Vidare menar hon att man får pröva sig fram för att fånga barnen. 
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[…] kan inte få barnen att sluta leka mamma-pappa-barn men jag kan initiera att: Nu leker vi mamma-

mamma-hund. Och då kan jag vara den roliga förebilden som stimulerar barnen snarare än den som 

säger: nej så ska de inte vara. Jag vill hellre ge normkreativa förslag. Ibland nappar barnen på det, ibland 

nappar dem inte alls. Då får man pröva sig fram […] (F1, 2020) 

 

Fyra av förskollärarna beskriver hur ett deltagande i leken kan utmana normerna i den fria 

leken genom att själv inta en roll av ett annat kön. Förskolläraren 3 beskriver hur det kan 

vara svårt och upplevas laddat för barnen att inta en roll av det motsatta könet i leken, 

tillskillnad från till exempel att vara en katt.    

 

[…] det är väldigt svårt för dom att ta en roll av ett annat kön. Men de har inget problem att leka att de 

är en katt. Men om en pojke ska leka att han är en flicka, eller en flicka som skall leka att hon är en 

pojke. Då blir det helt plötsligt mycket mer laddat. Så då brukar jag leka att jag är pappa eller farfar 

eller någonting sådant […] (F3, 2020) 

 

Rollekar är något som återkommer genom alla intervjuer när det handlar om att utmana 

normer. Jag tolkar det som att förskollärarna har funnit en strategi de känner sig trygga i och 

att rollekar har en naturlig plats i verksamheten. 

 

7.5.3 Normer och miljön 

Förskollärarnas uppfattningar kring miljön och material har en större variation. Två 

förskollärare beskriver hur diskussionen har förändrats övertid gällande valen av materialen 

i verksamheten. Där det gått från hemmiljö till mer okodat och laborativt material som inte 

är könsstereotypiskt. Samtidigt har båda en tydlig uppfattning om vikten av att blanda 

material och betonar att det är viktigt att även ha material som barn känner igen och känner 

sig trygga med på förskolan. Förskollärare 2 menar att valen av material och hur vi utformar 

miljön sätter spår i leken, vilket påverkar vilken typ av lek det blir i rummen. 

 

[…] vår grund är i hur vi utformar vår miljö, vilket vi tror sätter spår i leken. Där påverkar vi […] (F2, 

2020) 

 

Flertalet förskollärare uttrycker vikten av att blanda material för att utmana normer. 

Förskollärare 4 menar även att man behöver vara observant för att få syn på vissa 

stereotypiska lekmönster eller om leken blivit väldigt uppdelad. Vidare beskriver 

förskollärare 4 hur man kan förändra miljön genom att lägga till, ta bort eller blanda okodat 

och laborativt material med material de känner igen som till exempel djur för att förändra 

lekmönster.  

 

[…] då fick Duplo försvinna ett tag och det var intressant. För då kommer en annan lek. Då blev det 

mera rollek och dramalek och såna lekar som plötsligt började hända. Ibland kan det vara såna saker 

som kan förändra deras lekmönster […] (F4, 2020) 
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Förskollärare 4 utrycker vikten av att se över representationen i verksamheten, så som böcker 

och bilder på väggarna där olika familjekonstellationer, människor med funktionshinder och 

människor från olika delar av världen representeras. Med bilder i miljöer där man leker rollek 

skapas situationer för normkreativa samtal och möjlighet till stöttning.  

 

[…] att det ska vara bilder på olika familjekonstellationer, det ska vara bilder på människor från olika 

delar av världen, människor med funktionshinder i bilder, tex i ett rum där man leker rollek. Där hade 

vi i en period ganska mycket familjebilder och ofta så stod barnen vid bilderna och då blir det tillfälle 

att prata […] (F4, 2020) 

 

Här finns en viss variation av förskollärarnas uppfattningar kring hur man kan arbeta med 

miljön för att utmana normer. Ingen förespråkar endast okodat och laborativt material utan 

menar att barn behöver även något de känner sig trygga med. Jag tolkar det som att 

förskollärarna har barnets bästa i fokus och att de har olika uppfattningar kring miljöns 

betydelse i att utmana normer. Här framkommer ett av de få tillfällen när andra normer 

utmanas kring vad som representeras i böcker och på väggar. 

 

7.5.4 Normer och samtalet 

Tre av förskollärarna beskriver hur de utmanar normer genom att arbeta med litteratur. 

Förskollärare 2 beskriver hur de har blandat in normkritiska böcker i verksamheten och 

pratat om olikheter, vilket de nu kan börjar se spår av. Flera av förskollärarna har en 

uppfattning av att de är närvarande och kan fånga upp könsstereotypa tankar och frågor som 

visar sig i barngruppen. För att vidare utmana och stötta i stunden eller lyfta ämnet vid ett 

senare tillfälle. Förskollärare 5 använder sig även av film eller rollspel som ingång för att 

diskutera något som uppmärksammats i den fria leken. Förskollärare 6 berättar om sitt arbete 

med boken Kenta och barbisarna, där även kjolar introducerats i verksamheten och hur ett 

boksamtal kan utmana både tankar och handling. Kjolarna fanns sedan kvar att leka med och 

för vissa var det en gräns det inte riktigt vågade gå över. Vidare menar förskollärare 6 att 

barnen ska uppmuntra i allt de tycker är kul, oavsett kön.   

 

[…] där brukar det vara väldigt bra att bryta av och fråga -Vad tror ni händer? Då brukar de flesta säga 

att dom flinar och att dom liksom sådär… Då frågar man -Vad skulle ni vilja att det händer? Och då får 

man helt andra svar […] (F6, 2020) 

 

Flera av förskollärarna lyfter vikten av att ibland styra vem barnen ska leka med. Här nämner 

de aktivitetstavla, aktivitetskort, lekgrupper och skriva barnens namn på glasspinnar för att 

sedan dra dem två och två. Med dessa aktiviteter inom den fria leken menar förskollärarna 

att de stöttar barnen att lära känna nya kompisar att leka med och bygga broar över normer 

och värden. Förskollärare 6 betonar att detta behöver upprepas flera gånger för att se en 

förändring och att vissa par kan behöva mera stöttning då det kan vara svårt att leka med 

någon de inte brukar leka med. Vidare menar förskollärare 6 att förändringen även kan 

uppfattas i andra sammanhang i verksamheten då barnen samarbetar på ett bättre sätt och 

menar att det kanske är för att de lärt känna varandra bättre. 
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[…] jag vill inte leka med dockor. Och då frågade jag henne – vill du leka med dockor. – nej, jag vill 

inte leka med dockor. Och dom började rita tillsammans […] (F6, 2020)  

 

Jag tolkar det som att förskollärarna ser samtalet som viktigt och lätt att fånga ögonblick i 

den fria leken för att utmana barnen att vidga intressen och utmana normer. Vidare finner 

jag att de arbetar aktivt för att barnen ska lära känna varandra och bygga trygga barngrupper. 

 

7.6 Förskollärarnas uppfattningar till hur de förhåller sig till barns 

fria lek i förhållande till förskolans rutiner 

 

Nedan kommer studiens frågeställning besvaras utifrån förskollärarnas uppfattningar till hur 

de förhåller sig till barns fria lek i förhållande till förskolans rutiner. 

 

Förskollärarens uppfattningar till hur de förhåller sig till barns fria lek i förhållande till 

förskolans rutiner har kategoriserats i följande tre kategorier: Rutiner som avbryter, Rutiner 

som påverkar och Hjälp att hitta tillbaka till leken. 

 

7.6.1 Rutiner som avbryter  

Förskollärarna har en gemensam uppfattning av att de avbryter den fria leken då rutiner i 

verksamheten måste följas. Förskollärare 4 menar att de försöker vara så tillåtande som 

möjligt med få avbrott, då barnen har svårt att tycka att andra saker är viktigare än deras lek. 

Förskollärare 1 beskriver hur de måste avbryta leken men benämner det som ett nödvändigt 

ont.  

 

[…] vi måste avbryta lekar på grund av för att hålla på våra rutiner då de är ett nödvändigt ont […] (F1, 

2020).  

 

Samtliga förskollärare beskriver hur barnen kan spara mindre lekmaterial då leken behöver 

avbrytas och ibland även större byggen så som kojor fram tills det ska dammsugas. Två av 

förskollärarna beskriver hur de förbereder barnen en stund innan eller använder en 

städklocka för att signalera att det är dags att avsluta. Förskollärare 2 beskriver hur de 

samtalar med barnen då några barn har svårt att avbryta leken och menar att det är viktigt att 

möta barnen i detta. Vidare menar förskollärare 2 att genom att ta ett foto av någonting större 

ges barnet en möjlighet att ”spara”, då lokalernas begränsningar är ett dilemma för dem.  

 

[…] mindre grejer går att spara. Få tillfällen kan de få spara större. Men för att lyssna på barnen så låter 

vi dem ta en bild av bygget så de kan sparas på så sätt […] (F2, 2020) 

 



 

30 

 

Min tolkning är att de eftersträvar att bevara barns lek i största möjliga mån utifrån deras 

egna förutsättningar och med hänsyn till barns perspektiv. Men också erbjuda barnen att 

spara alster eller lekmiljöer de byggt upp där möjlighet ges. 

 

7.6.2 Rutiner som påverkar  

Flera förskollärare beskriver hur de hittat rutiner som förbättrar övergångar eller minskar 

avbrotten i den fria leken. Samtidigt menar förskollärare 4 att visst händer det att man tar 

fram en dator för dokumentationsarbete och barnen blir intresserade, men i samma stund blir 

man passiv i leken. Förskollärare 2 beskriver deras synsätt där de har tid med barnen men 

främst tid för barnen och syftar till att de är närvarande i leken, men kan passa på efter 

lunchen när barnen sover eller vilar att få upp alster på väggarna eller andra saker som ska 

göras.  

 

[…] generellt tänker vi som så att vi har tid med barnen men främst tid för barnen. Så för oss är de stor 

skillnad (F2, 2020)     

 

Förskollärare 3 beskriver hur de effektiviserar och lägger så många saker på plats innan 

övergångarna så att det ska fungera så smidigt som möjligt och att de bara kan snitsla sig 

fram.   

 

[…] för att effektivisera då, när det är dags för övergången att det ska gå så smidigt som möjligt […] 

(F3, 2020) 

 

Förskollärare 6 menar att de är lite flexibla med fruktstunden om barnen leker bra och ingen 

planerad aktivitet ska ske efteråt. I en sådan situation delas frukten ut i leken där barnen 

befinner sig istället för att avbryta leken. 

 

[…] märker att barnen leker så himla bra att man delar ut frukten på det stället där dom sitter. Sen kan 

det vara så att efter frukten då ska vi ha en planerad verksamhet […] (F6, 2020) 

 

Förskollärare 4 berättar att de tidigare hade samlingar som avbröt leken och dessa upplevdes 

störande i barnens lek då de bara ville fortsätta leka. Vidare beskriver förskollärare 4 hur de 

idag inte har några samlingar utöver den då barnen samlas på mattan innan maten och 

barnet/barnen som dukat får berätta vad det blir till lunch.   

 

[…] förut hade vi mera en avbrytande samling där, men den har vi inte kvar. För att vi tyckte att den, 

det blev mest ett tjat att de skulle komma när dom ville fortsätta […] (F4, 2020) 

 

Samtidigt beskriver flera förskollärare att de är något begränsade av att barnen sover i ett 

visst rum eller att de av praktiska skäl måste vara på ett speciellt ställe ur personalsynpunkt. 
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Förskollärare 6 menar att möten och reflektionstider innebär att de har sammanslagningar 

att förhålla sig till, vilket medför att det blir ganska mycket fri lek ute. 

 

[…] möten eller reflektionstid när vi sitter ihop med arbetslaget. Då tar vi hand om varandras barn. Så 

då slår vi ihop avdelningarna. Eller lånar ut personal till den avdelningen som behöver det. Så därför 

blir det ganska mycket fri lek ute […] (F6, 2020) 

 

Förskollärare 4 beskriver två flexibla rutiner, där den första är en frivillig högläsningsstund 

efter lunchen som många upplever som mysig men alla inte vill vara med på. Vilket möts upp 

av en förståelse att de precis suttit stilla vid lunchen. Den andra är den rullande 

mellanmålstimmen på eftermiddagen som tidvis återkommer, vilket möjliggör för barnen att 

äta sitt mellanmål när det passar. 

 

[…] inte alla som vill vara med och alla är inte med. Högläsning är ju ett prioriterat område men vi 

tänker ju att nu har man ju precis suttit på en lunch och det kanske inte är då de är som mest taggade att 

sitta och lyssna. Många tycker att det är mysigt och vill sitta o lyssna. Men det är inget som vi kräver, 

det är flexibelt. Och sedan är det lek fram till mellanmålet klockan två. Där har vi tidvis haft rullande 

mellanmål […] (F4, 2020) 

 

En viss variation återfinns och flera har uppfattningen av att de idag är flexibla där det finns 

möjlighet till det. Min tolkning är att barnen står i fokus och förskollärarna arbetar aktivt för 

att förändra verksamheten så att rutiner påverkar barnens utveckling negativt i minsta 

möjliga mån. 

 

7.6.3 Hjälp att hitta tillbaka till leken   

Alla förskollärare beskriver att de arbetar för att stötta barnen på varierade sätt tillbaka till 

leken genom att påminna eller försöka bevara miljön för att leken ska kunna fortsätta senare. 

Förskollärare 2 beskriver hur de genom samtal med barnen hittar sätt att återuppta leken 

senare, vilket gör att förskolläraren upplever att barnen känner att deras lek respekteras. 

Förskollärare 2 menar vidare att de genom att lyssna in kan anpassa tiden när mötet börjar 

för minsta negativa påverkan på den fria leken och barnen hinner avsluta på ett bra sätt. 

 

[…] då försöker vi samtala med barnen och komma på ett sätt så leken kan fortgå senare. Då upplever 

jag att barnen ofta känner att vi respekterar leken ändå. Så är de med alla situationer även innan vårt 

möte på morgonen. Vi kanske plussar på 15 minuter genom att lyssna in […] (F2, 2020) 

 

Förskollärare 5 menar att avbrotten i leken gör att magin som skapas i barns lek går förlorad 

och blir svår att hitta tillbaka till efter att man ätit lunch.  

   

[…] förlorar man också den här magin som blir ibland, de här flowet. Det kan bli svårt att hitta tillbaka 

[…] (F5, 2010). 
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Flera förskollärare beskriver hur möjligheten att inte behöva äta inne på avdelningen öppnar 

upp för att bevara lekens material, vilket gör det lättare för barnen att återuppta leken. 

 

[…] vi äter inte på vår avdelning nu och då är de lättare att låta saker vara kvar när man går i väg och 

äter. Så att man kan spara och fortsätta […] (F5, 2020) 

 

Jag tolkar det som att förskollärarna tycker leken är viktig för barnen och finner det 

betydelsefullt att stötta barnen till att återuppta lek som de behövt avbryta.   
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8 Diskussion 

Syftet med vår studie var att undersöka förskollärares uppfattningar av barnens fria lek i 

förskolan utifrån ett fenomenografiskt perspektiv. Med hjälp av studien har vi möjlighet att 

redogöra hur förskollärarna uppfattar sitt deltagande, lärandet i leken, rutiner samt normer 

inom den fria leken, vilket även ger svar på studiens syfte och frågeställningar. I resultatet 

beskrivs det hur förskolläraren deltar, om förskolläraren utför andra sysslor inom den fria 

leken samt på vilket sätt förskolläraren undervisar i den fria leken. Vidare beskrivs hur 

förskolläraren arbetar för att utmana normer och hur rutiner påverkar den fria leken. 

 

Resultatet visade att förskollärarens uppfattningar är att dem deltar i barns fria lek på olika 

sätt. Förskollärarna betonade att deras deltagande i första hand handlade om att närvara i 

leken. Oftast blev de inbjudna i en lek och blev tilldelad en roll i leken. Chia-Yen Tsai 

belyser detta om att förskolläraren ofta får en roll tilldelad till sig och att förskollärarens roll 

i leken då är att bidra med variation. Med variation menas att förskolläraren ska se varje lek 

som unik och varierar därför sitt deltagande (2015, s. 1032). Förskollärarna hävdade att 

anledningen till att om dem deltar eller ej i barnens fria lek främst beror på vilken person 

förskolläraren är. Om förskollärare utstrålar att leken är viktig. Detta är något Eva Johansson 

och Ingrid Pramling Samuelsson lyfter fram att när förskollärare deltar i den fria leken 

signaler förskollärararen att de leker för att dem vill och att leken är viktig (2006, s. 54).  

 

Flera av förskollärarna i studien lyfte fram att de vill delta i barnens fria lek men att det finns 

ett dilemma. Ibland när dem deltar förstörs magin som barnen skapat i leken försvinner när 

en vuxen deltar. Detta belyser förskollärarna är svårt att veta när dem ska delta och inte ska 

delta. Tsai belyste detta i studie och menade inom den postmoderna synen ska förskolläraren 

iaktta leken då man inom postmodernism menar att det är et störningsmoment för barnen när 

förskolläraren deltar. Den motsatta synen är Vygotskys uppfattning att förskolläraren ska 

delta i barnens lek då vi i den fria leken stöttar barnet. Tsai såg både förskollärarens 

deltagande som stöttande och störande i sin studie (2015, 1027-1028). Resultatet i vår studie 

visade att förskolläraren uppfattar att dem både stöttar barnen i deras lek och i vissa fall mer 

stör dem i deras lek när förskolläraren deltar.  

 

Vidare såg Tsai att förskolläraren deltar i den fria leken genom att uppmana barnen till att 

följa förskolans regler. Detta är ett sätt där förskolläraren stör leken och minst sagt är icke 

delaktig (2015, 1031). I vårt resultat i studien såg vi en liten del av förskollärarna som deltog 

i barnens lek genom att uppmana till rådande regler. När dessa situationer uppstod förklarade 

förskolläraren att hen skapade en variation av leken tillsammans med barnen där leken 

förhöll sig inom förskolans regler. 
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I resultatet såg vi att det finns en variation av sätt för förskolläraren att delta i barnens fria 

lek. Ett sätt var att aktivt delta, ett annat sätt var att mentalt delta i barnens fria lek. 

Förskollärarna menade att dem ibland utför andra sysslor i samband med den fria leken. Det 

kan vara sysslor som att klippa material, dokumentera eller likande som förskolläraren utför 

i samband med den fria leken. Förskollärarna menade att när dem placerade sig bredvid 

barnen och utförde andra sysslor deltog de ändå i barnens fria lek men med ett mentalt 

deltagande och inte ett aktivt deltagande. Tsai kom fram till i sin studie att det handlar om 

att förskolläraren ska ta varje stund med barnen som unik och därefter besluta om man som 

förskollärare ska delta aktivt eller, liksom förskollärarna i vår studie, att delta mentalt i 

barnens fria lek (2015, s.  1031-1032). 

 

Resultatet i vår studie kom fram till att förskollärarna hade uppmärksammat att en del barn 

endast leker samma lekar under den fria leken. Förskolläraren belyste då att skogen är en 

unik plats för att barnen ska finna nya typer av lekar. Det var något Eva Johansson och Ingrid 

Pramling Samuelsson belyste och menade att för att barnet ska tillägna sig nya kunskaper 

behöver dem uppleva saker och dessa upplevelser är något förskolläraren ska bidra med 

(2006, s.47, 54-55). 

 

Vidare såg vi i resultatet att förskollärarna behövde vara närvarande i barnens fria lek för att 

bedriva en spontan undervisning. Genom att vara närvarande menade förskollärarna att dem 

fann de unika situationerna där de kunde lägga till begrepp och ämnesdidaktik för att 

stimulera barnens lärande. Johansson m.fl. menar att när förskolläraren är nära barnen på 

detta sätt arbetar dem med relationen mellan barnet och förskolläraren som Johansson m.fl. 

tror är central för lärandet i den fria leken.  Ur ett didaktiskt perspektiv är lärarens roll mycket 

viktig i barnens fria lek (2006, s. 53-54). 

 

I resultatet kunde vi se att förskolläraren använde sig av den fria leken för att ta del av 

barnens livsvärld. Förskolläraren observerade den fria leken för att ta del av barnens 

erfarenheter och intressen för att sedan låta dessa ta plats i den planerade undervisningen. 

Detta arbetssätt bidrog till att vidga barnens livsvärld. Johansson m.fl. lyfter fram detta sätt 

att använda sig av den fria leken då barnen oftast fångas av något fenomen som sedan speglas 

i den fria leken.  När förskolläraren följer barnet och tar del av dessa fenomen kan 

förskolläraren sedan bidra med undervisning om fenomenet i den planerade verksamheten 

(2006, s. 53, 58). 

 

Resultatet i vår studie visar att förskollärarens uppfattningar kring deras arbete med att 

utmana normer handlade nästan uteslutande om att utmana könsstereotypa normer i den fria 

leken. Samtliga visar på en medvetenhet kring sitt uppdrag i att utmana normer och stötta 

för att vidga intressen utanför de könsstereotypa traditionella valen, något som kan uppfattas 

som svårt i praktiken. Vilket går att knyta samman med Emilson m.fl. studie där de beskriver 

hur förskolan har i uppdrag att utmana de traditionella könsrollerna och visar att det finns ett 
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engagemang i jämställdhetsfrågor samtidigt som en viss osäkerhet finns för hur det ska 

omsättas i praktiken (2016, s. 237-238).   

 

I resultatet kunde vi se ett engagemang kring miljöns utformning och visar på en viss 

variation av  förskollärarnas uppfattningar kring hur man kan arbeta med den för att utmana 

normerna. Ingen av förskollärarna förespråkade endast okodat och laborativt material utan 

fler menar att materialen behöver blandas för att ändra lekmönster samtidigt som barn 

behöver ett material de känner igen och känner sig trygga med. En förskollärare menar att 

de val vi gör av material och hur vi väljer att utforma miljön sätter spår i leken. En annan 

belyser att man behöver se över vad som representeras i litteraturen och på väggarna i miljön. 

Vidare betonas att förskolläraren behöver vara observant för att få syn på stereotypiska 

lekmönster eller om leken blivit väldigt uppdelad, då det kan behövas förändringar i miljön 

för att ändra lekmönster. Vilket visat motsatsen till Emilson m.fl. studie där en stor tilltro till 

könsneutrala miljöer och leksaker lyfts fram (2016, s. 237-238). Flera av förskollärarna 

beskriver hur de använder litteraturen med normkreativa böcker och samtalet för att utmana 

normer. En berättar om boken Kenta och barbisarna, där även kjolar introducerats i 

verksamheten och hur ett boksamtal kan utmana både tankar och handling. I Emilson m.fl. 

studie går att läsa hur pojkar uppmuntras till att vara mera flickiga, samtidigt som flickorna 

uppmuntras till att inte vara det (2016, s. 237-238). 

 

I resultatet ser vi att flera av förskollärarna menar att de är närvarande och utmanar de 

könsstereotypa normerna i den fria leken, hur detta uppfattas omsättas i praktiken visar på 

en viss variation. Nästan samtliga menade att genom uppmuntran till andra 

familjekonstellationer i rollekar utmanar de normerna och återkommande hos samtliga 

förskollärare är det normkreativa förslaget med två mammor. Några beskriver hur de själva 

deltar som en förebild i rolleken genom att inta en roll av det motsatta könet och en betonar 

vikten av att stötta genom normkreativa förslag snarare än att rätta o avisa könstereotypa 

rollekar. Emilson m.fl. visar även i sin studie att hänsyn ska tas till barns perspektiv och 

menar att arbeta med demokratiska värden och samtidigt bryta könsstereotypiska normer är 

svårt (2016, s. 237-238).  Två av förskollärarna problematiserar sina egna uppfattningar och 

menar att det är viktigt att reflektera över det egna sättet att bemöta barnen och sitt eget 

agerande i det pågående arbetet. Vidare menar en av förskollärarna att vi inte är så 

normkreativa som vi många gånger tror. I Ärlemalm-Hagsér och Pramling Samuelssons 

studie visar sig det att barn är nyskapande och vidgar sina möjligheter medan inga exempel 

går att hitta i materialet där pedagogerna medvetet är med och utmanar till ett 

gränsöverskridande. Vidare argumenterar författarna att forskning behövs kring hur allas 

lika värde och jämställdhet gestaltas och kommer till uttryck i lärande och leken, samt 

synliggöra de dolda strukturer som finns (2009, s.103-106)   

 

Resultatet visar att förskollärarna har en gemensam uppfattning kring att verksamhetens 

rutiner avbryter barnens lek. Samtidigt skiljer sig uppfattningarna åt med hur man kan arbeta 

för att minimera dessa avbrott. Weldemariam menar att pedagoger arbetar utifrån vissa 

rutiner utan att se hur situationerna påverkar ur barnens perspektiv och menar att 
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pedagogerna behöver arbeta för att minska de negativa effekterna. Vidare betonas att leken 

är ömtålig och plötsliga avbrott kan barnen uppleva som besvikelser vilket kan få negativa 

effekter på barnens tankeprocesser (2014, s. 269-271).  

 

Det framkommer i studiens resultat att flera förskollärare arbetar för så få avbrott som 

möjligt. Genom att se över och förändra sina rutiner och göra dem mera flexibla, skapas en 

mera tillåtande miljö. Vilket går helt i linje med Knutsdotter Olofssons tankar som menar att 

synen på leken är viktig och beskriver det som att ”de vuxnas inställning till barn, barndom, 

lek och lekfullhet är det som betyder mest för att få leken att frodas i en barngrupp”. Genom 

att inta barns perspektiv skapas möjligheter för mer nyanserade uppfattningar kring rutiner, 

av tiden och miljön och hur dessa påverkar leken menar Knutsdotter Olofssons. Vidare 

betonas vikten av flexibla rutiner och längre sammanhängande lekpass, då allt för många 

planerade aktiviteter och fasta rutiner kan vara lekförstörande (2017, s. 52 och 190-192).   

 

I resultatet ser vi att samtliga förskollärare har för avsikt att stötta barnen i övergångar genom 

att barnen ges möjlighet till att spara ofärdiga alster och lekmiljöer de skapat för att 

återupptas vid ett senare tillfälle. Här synliggörs vissa variationer av möjligheten till att spara 

stora byggen, vilket påverkas av rutiner samt vilka möjligheter lokaler ger. Några 

förskollärare har rutiner för att förbereda barnen inför en övergång och en menar att det är 

viktigt att möta barn som har svårt att avbryta leken. Vidare menar en förskollärare att det 

går att skapa en smidigare övergång genom att lägga i ordning så mycket som möjligt innan 

avbrottet. Detta är något som Weldemariam belyser som viktigt och menar att genom att 

förbereda barnen, ger dem möjlighet att spara alster och hjälpa dem hitta tillbaka till leken 

minskas de negativa effekterna vid en övergång och barnen hinner anpassa tankeprocessen.  

(2014, s. 269-271).  
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9 Konklusion 

Studiens syfte var att undersöka förskollärares uppfattningar av barns fria lek. Resultatet i 

studien antyder att förskolläraren deltar i barns fria lek genom att variera sitt deltagande. 

Denna variation består av att förskolläraren är aktivt delaktig eller endast mentalt delaktig i 

den fria leken. Genom studiens resultat och analys har vi kommit fram till att förskolläraren 

bedriver en spontan undervisning i samband med den fria leken för att koppla samman leken 

med lärande. Vi såg även att förskolläraren arbetar för att skapa miljöer som utmanar de 

könsstereotypa normerna och är närvarande i den fria leken för att stötta barnen att utmana 

sina lekmönster. Verksamhetens rutiner avbryter ofta barns fria lek och resultatet i studien 

visar en variation av de åtgärder som förskollärare gör för att minimera de negativa effekter 

dessa övergångar skapar. Utifrån vår studies resultat och analys tolkar vi det som att det finns 

en medvetenhet bland förskollärarna att leken ska ses som viktig, där förskollärarens närvaro 

bör uppfattas som central.  

 

Med hjälp av den fenomenografiska teorin har vi undersökt förskollärares uppfattningar om 

barns fria lek. I de kvalitativa intervjuerna har vi fått fram ett gediget material av 

förskollärares uppfattningar. För att bidra med mer forskning  om detta område förespråkar 

vi att en observationsstudie inom detta område för att undersöka om förskollärares 

uppfattningar stämmer överens med praktiken. Slutligen vore det intressant att forska vidare 

inom ämnet men att istället inta barnens perspektiv för att studera barns uppfattningar om 

förskollärarens roll i den fria leken.  
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11 Bilaga 1 

Tack för att du vill medverka på en intervju! Vi, Camilla och Christel, är två lärarstudenter 

som går sista terminen på förskollärarprogrammet och har påbörjat ett självständigt arbete 

vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala universitet. 

Vi är intresserade av barns fria lek i förskolan. Vi vill studera närmare förskollärarens 

uppfattningar till barns fria lek. Vad anser ni är viktigt på just er förskola och hur arbetar ni 

kring ert deltagande, lärandet, normer och rutiner inom den fria leken? 

 

Vi tänker så här, att detta tillfälle är bra för oss att få material till vår studie MEN även bra 

för er. Ni får i och med vår intervju reflektera över ert förhållningssätt till barns fria lek. 

Med hjälp av reflektionen får ni garanterat syn på delar ni annars inte upptäckt. 

Nedan följer frågorna vi kommer att utgå ifrån i intervjun. Vi ser fram emot att ses! 

Intervjufrågor:  

1. Beskriv kortfattat hur en dag ser ut på er förskola. Hur mycket tid avsätts till den fria 

leken? 

2. Vad betyder ”fri lek i förskolan” för dig? Utveckla gärna mer.. 

3. Vad anser du att barnen utvecklar inom den fria leken? 

4. Finns det ett syfte med den fria leken på er förskola? Vad och varför? Berätta mer.. 

5. Anser du i så fall att syftet är etablerat, något alla i arbetslaget tillsammans varit med och 

bestämt och tillsammans eftersträvar?  

6. Bedriver du undervisning inom den fria leken? Planerat/oplanerat? På vilket sätt? 

7. Har ni olika roller i arbetslaget kring den fria leken? Vilka är dessa roller?  

8. Deltar du i den fria leken? På vilket sätt? 

9. Ser du skillnader i hur pedagoger deltar i den fria leken ute respektive inne? 

10. Hur upplever du att ni som pedagoger förvaltar tiden vid fri lek?  

11. Anser du att det finns stunder då pedagoger inte bör delta i den fria leken? Motivera 

12. Brukar barnen själva bjuda in er pedagoger i den fria leken?  

13. Avbryts leken för andra aktiviteter? hur tänker du kring det? 

14. Hur ser du på meningen, “Alla får vara med”? Utveckla. 

15. Hur ser du på inkludering och exkludering i den fria leken? Motivera. 

16. Hur arbetar ni för att utmana normer i den fria leken? 

Något du vill tillägga? 
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12 Bilaga 2  

Medgivande till deltagande i en studie 
 
Studien, som kommer att handla om förskollärarens uppfattningar kring barns fria lek i 
förskolan, studien kommer att utföras inom ramen för ett självständigt arbete. Studien utförs 
av Camilla Ramsell och Christel Rosenblom som går sista terminen på 
förskollärarprogrammet, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier vid 
Uppsala universitet. 
 

Jag ger härmed mitt medgivande till att delta i ovan nämnda studie.  

 

Jag har tagit del av informationen om studien. Jag är införstådd med att intervjun kommer 

att spelas in samt att intervjun kommer att transkriberas.  

Jag vet att ingen obehörig får ta del av insamlade data, och att data förvaras på ett sådant sätt 

att deltagarna inte kan identifieras.  

 

Jag har informerats om att ingen ekonomisk ersättning utgår samt att min medverkan i 

intervjun är frivillig och när som helst kan avbrytas om jag så önskar. 

 

 

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

Ort och datum 

 

 

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

Namn   

 

 

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

Underskrift   

 

  
 

 

 


