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Förord 

Vi vill framförallt tacka de föräldrar som har ställt upp och svarat på våra frågor som gjort vår 

studie möjlig. Ett speciellt tack till vår handledare Katarina Swartling Widerström, som svarat 

på våra frågor och gett oss vetenskapliga råd och stöd under vår arbetsgång. Vi vill även tacka 

våra kurskamrater, som har hjälpt till att granska det svenska språket i uppsatsen. Till sist vill 

vi även tacka varandra för ett gott samarbete i mot- och medgångar under en lärorik tid. 
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Sammanfattning 

Det finns olika forskning om lek ur barn och pedagogers perspektiv. Vi har uppmärksammat 

att det är brist på forskning om föräldrars syn på den fria leken. Och vi kunde inte hitta någon 

avhandling om barns fria lek ur föräldraperspektiv. Därför valde vi att läsa olika avhandlingar 

som handlar om lek ur olika perspektiv. Hiorth (1996) har i sin avhandling Barns tankar om 

lek kommit fram att barn själva skapar lekens innehåll. Sandberg (2002) påpekar i sin 

avhandling Vuxnas lekvärld att vuxnas syn på lek grundar sig i den vuxnes tidigare 

erfarenheter av lek. Tullgren (2004) i Den välreglerade friheten kommer fram att det är 

viktigt att barn leker och att pedagogen uppmuntrar och bekräftar leken. Tellgren (2004) i 

Förskolan som mötesplats pekar på olika strategier som barn använder för att komma in i en 

lek.  Vi valt att lägga fokus på föräldrars syn om fri lek i förskolan vilket också är syftet med 

studien. 

Eftersom vi både är blivande förskollärare anser vi att det är oerhört viktig att informera 

föräldrarna om lekens betydelse för barns utveckling och lärande. Vi har också lagt märke till 

att lek är ett viktigt begrepp i läroplan. Ordet lek återkommit många gånger på olika ställen i 

läroplanen. Den datasamlingsmetod som har använts är en kvalitativ intervjustudie. Vi har 

således intervjuat sex frivilliga föräldrar om deras syn på fri lek. I resultatet presenteras 

föräldrarnas syn på begreppet fri lek. För föräldrarna är den fria leken när deras barn 

bestämmer själva samt när de tycker att leken är naturlig och rolig. Föräldrarna räknar leken 

som alla barns aktiviteter och olika rollekar både inom och utomhus. För föräldrar spelar plats 

och tid inte stor roll för barns fria lek och barn kan leka var och när som helst. Föräldrarna 

tyckte att det är viktigt för barn att leka. Det märker föräldrarna när de ska avbryta barnens 

lek. Utifrån föräldrarnas tankar kring relationen mellan lek och lärande har vi kommit fram till 

att föräldrarna är medvetna om att barns sociala kompetens och individuella förmågor 

utvecklas genom den fria leken. Resultatet visar att begreppet fri lek ses på olika sätt. Några 

föräldrar har en bredare kunskap om vad begreppet fri lek innebär medan andra visar en 

smalare syn. I resultatdiskussionen diskuterar vi vårt resultat med hjälp av tidigare forskning 

och lekteorier. 
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1 Inledning 

En härlig dag som vi människor aldrig vill glömma, skulle kunna vara den dag vi leker med 

våra kompisar. När barn leker tycks de skapa en annan värld, där de känner sig lugna och 

trygga genom att de själva kan bestämma vad, när och var de ska leka, vilka lekar de ska leka 

och med vem de ska leka. Även när vi vuxna leker, så kan vi uppleva liknande känslor som 

barnen kan erfara. Eller så kanske det påminner om den känsla vi vuxna hade när vi själva 

lekte som barn.  

Birgitta Knutsdotter Olofsson (2003) säger att vi människor är gruppvarelser, att vi vill vara 

tillsammans och utvecklas och uttrycka våra känslor och erfarenheter. Barn, till skillnad från 

vuxna, uttrycker sina känslor genom att leka istället för att tala. För små barn kan en vuxen 

vara den bästa kompisen. Men när barn växer och får mer kontakt med sin omgivning, väljer 

de själva vem/vilka de vill leka med. Barns lek betyder mer än vi vuxna tror. Kennet 

Hägglund (1989) refererar till att Fröbel, som grundade tyska Kindergarten som motsvarar 

den svenska förskolan, tycker att lek är viktigt. Leken är en väg till kunskap och en grund för 

barns lärande och utveckling, och att barn genom leken sysselsätter sig och stimulerar både 

känslor och intellekt. Enligt Hägglund (1989) menar Fröbel att det är viktigt att låta barn 

själva prova, upptäcka och skapa. Barn som får möjlighet att leka, utvecklar sina individuella 

och sociala kompetenser. Leken ger möjlighet för barnet att utvecklas till en harmonisk och 

medkännande vuxen. Med utgångspunkt från dessa tankar har Fröbel skapat lekgåvor, ett 

pedagogiskt lekmaterial som främjar barns fantasi. 

Ingrid Pramling Samuelsson & Maj Asplund Carlsson (2007)  menar att det är svårt att 

förklara begreppet lek. Leken ger barn möjlighet att själva bestämma samt vad som ska hända 

i leken genom att upptäcka den fysiska världen, för att sedan gradvis övergå i rollek. I lek 

använder barn både sitt språk och sin kropp för att skapa kunskap och erfarenheter. 

Författarna beskriver att genom detta bygger barn sin värld rik och meningsfull.  

Eva Johansson & Ingrid Pramling Samuelsson (2007) säger, att för yngre barn är det svårt att 

veta vad begreppen lek och lärande är, därför talar de om likheter och skillnader mellan 

begreppen, enligt en deltagande observation som författarna gjort. Här framgår att för de 

yngre barnen betyder lek när de leker i förskolan och lärandet sker då vuxna deltar i leken 

eller när barnen går i skolan. I förskolan används oftast ordet lek som ”Nu kan ni gå och 

leka!”. Sällan säger pedagogerna ”Nu ska vi lära oss!”. När en pedagog till exempel ska baka 

bröd, kan pedagogen säga ”Vi ska lära oss att baka bröd”, eller om han eller hon ska så frön  
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”Vi ska lära oss hur man planterar”. Då är det den vuxne som skapar en bild av lek och 

lärande för barn. 

Under vår verksamhetsförlagda utbildning (VFU) i olika förskolor har vi sett att det händer 

mycket i barnens vardag i förskolan som förknippas med lek. Vi menar att allt som händer i 

och med barns utveckling och lärande, uppstår ur leken. Vi har också upplevt att lek är ett 

viktigt begrepp i läroplanen när det gäller barns lärande och utveckling i förskolan. Detta då 

ordet lek återkommer många gånger på olika sätt i läroplanen. Lpfö98/2010 beskriver att barn 

uttrycker sina känslor och upptäcker och skapar erfarenhet genom lek. Lek är med andra ord 

väldigt viktig för barn. I leken lär och utvecklar barn sina förmågor såsom fantasi, 

kommunikation, samarbete, empati och självkänsla. Även självständigheten stimuleras och 

utvecklas. I Skolverkets allmänna råd (2005) skrivs att ”fri lek uppfattas ibland som en lek 

som äger rum utan att de vuxna engageras i samspelet mellan barnen eller lekens innehåll”. 

Barn leker, men leken utvecklas inte för sig, utan det finns flera faktorer som påverkar lekens 

utveckling. En av de viktigaste faktorerna är att ha tillräckligt med tid och utrymme utan att 

vuxna avbryter leken. En annan faktor är att barn ska ha tillgång till material och stödjas av 

vuxna. Samtidigt ska vuxna stimulera och uppmuntra barns kreativitet och utmana barns 

tänkande. 

Ibland när föräldrar kommer och hämtar sina barn på förskolan, hör man att de frågar barnen 

om vad de har gjort under dagen. När barnen svarar ”Vi har lekt!”, frågar föräldrarna ”Lekte 

du bara?” Vi har båda två hört sådana korta samtal mellan barn och föräldrar i olika förskolor. 

Därför väckte detta vårt intresse att ta reda mer om vad fri lek betyder i förskolan för 

föräldrar. Vi ville djupare undersöka föräldrars syn på fri lek. Barn är barn i hela världen och 

lek är lek i hela världen. Men synen på barns lek är olika i olika kulturer. 

 

1.1 Syfte och frågeställningar  

Syftet med denna uppsats är att ta reda på vad den fria leken har för betydelse för barns 

lärande och utveckling ur ett föräldraperspektiv samt att undersöka skillnaden i föräldrars syn 

på den fria leken. För det första har vi upplevt att ordet lek återkommer många gånger i 

läroplanen och att leken är ett viktigt redskap för lärande i matematik, naturkunskap, språk, 

musik och så vidare. För det andra anser vi att föräldrar inte har samma syn på den fria leken i 

förskolan som pedagogerna har. Till sist vill vi som blivande förskollärare fördjupa vår 
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kunskap om föräldrars syn på den fria leken och hur man i framtiden ska informera föräldrar 

om barns lärande genom fri lek. 

Med ovanstående perspektiv formulerar vi följande frågeställningar: 

– Vad har föräldrarna för syn på barns fria lek? 

– Hur ser föräldrarna på relationen mellan lek och lärande? 

 

2 Bakgrund 

I detta avsnitt kommer vi att beskriva olika lekteorier och berätta om relationen mellan lek 

och lärande med stöd av litteratur och styrdokument. Vi kommer också att beskriva forskning 

som tidigare har undersökt barns lek. 

 

2.1 Lekteorier 

Eftersom vårt arbete handlar om hur föräldrar uppfattar den fria leken i förskolan, har vi valt 

att skriva om olika lekteorier som kan ge kunskap om lek och lärande.     

Enligt Knutsdotter Olofsson (1987) har lekteorier utvecklats i förskolan för att förklara lekens 

uppkomst, dess syfte och utveckling. En lekteori försöker med andra ord, enligt Annica 

Löfdahl (2002), förklara varför barn leker. Moderna lekteorier grundar sig på empiriska 

studier av barns lek. Löfdahl har delat in dessa lekteorier i psykologiska, kognitiva, sociala 

och kulturella teorier. 

 

2.1.1 Psykologiska lekteorier 

Psykologiska lekteorier sätter fokus på individen och dess personlighet, och har sina rötter i 

Freuds tankar. Freud (i Hägglund 1989) menar att lek kan tillfredsställa barns önskningar på 

liknade sätt som drömmar och fantasier. Barn använder saker i sin lek i olika situationer för 

att skapa sig en värld som ser verklig ut. Till exempel kan barn låtsas vara den person som de 

önskar att vara i verkligheten. Freuds lekteorier har fått sin främsta tillämpning inom terapin. 

Han menar att lek är barnens naturliga sätt att behandla och bearbeta behagliga och 
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obehagliga händelser. Knutsdotter Olofsson (1986) menar utifrån Freuds teori att leken skapar 

möjlighet för barnen att nå sina önskningar. 

2.1.2 Kognitiva lekteorier 

Ole Fredrik Lillemyr skriver (2002) att Piaget är den främste företrädaren för kognitiv 

lekteori. Piaget har i sin teori delat in barns utveckling i faser utifrån barns ålder (0-7 år). 

Nedan förklara vi de olika faserna. 

I det sensomotoriska stadiet (0-2 år) börjar barn att undersöka sin kropp och sin omgivning 

med hjälp av sinnena. De känner, luktar, ser, smakar, hör, rullar sig, kastar och rör sig och 

upptäcker omvärlden aktiv. Piaget kallar den här typen av lek förövningslek som är en viktig 

grund för barns lek i framtiden. Han menar vidare att vid tvåårsålder sker det en stor 

förändring i barns utveckling. Då utvecklas övningsleken till symbollek. Barnen utvecklar då 

sin förmåga att förvandla världen och kan därmed göra saker på låtsas. Symbolleken sker 

utifrån barns tidigare erfarenheter, intresse och önskemål. I symbolleken underordnar sig inte 

barnet verkligheten, utan anpassar verkligheten till lekens syfte.   

Det pre-operationella stadiet (2-7 år) handlar om barns låtsaslek och hur de använder samma 

föremål på olika sätt. När barn utvecklar leken så att den blir mer organiserad och realistisk, 

leker barn rollekar till exempel pappa-mamma-barn-lek. Inom det här stadiet börjar barn 

också se verkligheten ur andras perspektiv, inte bara sitt eget. Det betyder att rolleken 

utvecklas till regellekar. Det innebär att barnen skapar egna regler för sin lek till exempel en 

stol kan bli en bil eller en häst. Om ett annat barn då använder stolen som någonting annat, 

har det barnet brutit mot reglerna. När barn tilldelar en sak en betydelse skiljs tänkandet från 

objekten. Sakerna får istället betydelser utifrån barnens önskningar och idéer.  

 

2.1.3 Kulturell och social lekteori 

Hur människors relationer och konfliktlösning ser ut beror, enligt Lillemyr (2002) på 

samhällets utveckling och förändring. För barn innebär de samhälleliga förändringarna att de 

ska kunna förmedla kulturella värden och traditioner samtidigt som de förväntas utveckla 

självständighet och kritiskt tänkande. Hägglund (1989) menar att för Freud och Piaget är 

leken viktig för individens utveckling, medan att för Vygotskij är leken en social process. Det 

betyder att Vygotskij (i Gunna Imsen 2007) betonar kulturens och miljöns betydelse för 
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lärande. I hans teori framträder därför de sociala och kulturella faktorerna. Enligt Vygotskij 

kan både biologiska och sociala miljöer påverka och skapa människors personlighet. Men det 

är det sociala samspelet mellan barn och andra människor som skapar de individer som kan 

fungera i grupp. Vygotskij menar vidare att det är fantasin som gör att människor kan skapa 

lekar. Barn accepterar krångligare regler i leken, än i verkligheten. Detta då barn känner sig 

mer mogna, klokare och starkare i leken. Leken gör också barnen glädje och möjlighet att 

träna och prova egna idéer, vilket ger barnen en känsla av att klara av saker. Att leken skapas 

av barnen betyder att världen förlorar makt över dem. Det gynnar i sin tur att barn utvecklar 

självständighet. 

Den proximala utvecklingszonen är ett centralt begrepp i Vygotskijs lärandeteori (i Imsen 

2007). Det innebär att när barn ska lär sig saker, exempelvis att rita en gubbe, gör barnet det 

först tillsammans med någon som är duktig på det. Denna någon kan vara en vuxen eller 

kamrat. Nästa gång barnet ska rita en gubbe, kan barnet göra det på egen hand. Enligt 

Vygotskijs teori om lärande är det lärandet som styr utvecklingen, men samarbete är viktigt 

och hjälper barnen att arbeta aktivt på egen hand för att lösa uppgifterna. Utveckling och 

lärande går alltså, enligt Vygotskij, från det sociala till individuella och proximal 

utvecklingszon är inte något som barnen har, utan något de har tillsammans med andra, 

däribland lärare.  

 

2.2 Lek är på låtsas 

Knutsdotter Olofsson (2003) menar att lek är på låtsas och att barn känner sig fria och kan 

fantisera i leken. Barn är glada och nöjda i lek. I leken lämnar barnen verkligheten och kan 

fördjupa sig i leken. Leken är här och nu och tiden försvinner under lekens gång. Barnen 

tänker bara på leken och kan leka så länge som de kan. Barnen känner varken hunger eller 

törst. När barn leker använder de leksignaler. Dessa hjälper dem att signalera att detta är på 

lek, inte verklighet. Leksignalen kan uttryckas som ett skratt, en lurig röst eller uttryckas med 

ord till exempel: vi leker, på låtsas. I leken skapar barn trygga ramar, regler och gränser för de 

företeelser som utgör delar av leken. Barnen förvandlar också saker, tid, personer och miljö. 

Det betyder att den värld som barnen utvecklar i sin lek sker inom av dem själva utvecklade 

ramar, och då blir allt möjligt. En stol kan, som påpekats ovan, bli en häst och det tills leken 

tar slut. Genom att acceptera, respektera och beakta sociala lekregler skapar barn harmoni i 

leken. 
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2.3 Lek och lärande 

Ann Granberg (1999) menar att lek dominerar all inlärning som språk, matematik, 

naturkunskap, musik och så vidare och att det är lättare att lära sig saker genom lek. Leken är 

det redskap som bygger broar mellan de egna föreställningarna och verkligheten. Det är också 

genom leken som barn lär sig om natur, kultur och samhälle och skapar möjligheter att 

upptäcka, prova och testa omgivningen samt uttrycka sina erfarenheter, kunskaper och 

känslor. Eftersom leken är nödvändig för barns utveckling och lärande i olika sociala 

sammanhang måste leken tas på allvar. Lek och lärande är oskiljbart i barns värld och anses 

som varandras förutsättningar. Lek och lärande utgör tillsammans en helhet, som inte kan 

skiljas från barns livsvärld.     

Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson (2007) menar att när barnen leker möter de nya 

saker och oväntade situationer. När barnen känner att de inte har kunskap om en viss situation 

försöker de att anpassa den till sådant som de redan kan. Lekens innehåll är lärande. I leken 

ges barn möjlighet att både bestämma och kontrollera vad de ska göra samt hur många gånger 

de vill göra en sak för att känna sig duktiga på det de gör. Genom lek barn diskuterar, 

argumenterar och kommunicera med varandra och så småningom förstår de då andra barns 

perspektiv. På så sätt utvecklar barns sin delaktighet och sitt inflytande. När barn leker gör de 

inte det för att lära något, utan lärande finns i leken. Barn lär av varandra i leken. 

Ingrid Pramling Samuelsson & Sonja Sheridan (2006) menar att det inte går att skilja lek från 

lärande, eftersom barn erövrar omvärlden när de utforskar den genom sin lek. Genom leken 

bearbetar barn intryck, erfarenheter och kommunikation. Det är genom leken som barn 

upptäcker sina förmågor och intressen. Barn utvecklar sig socialt, känslomässigt, motoriskt 

och intellektuellt genom leken. För läraren på förskolan blir det då viktigt att ha en kännedom 

om barnet, för att kunna arbeta aktivt och styra lärandet mot barns kunskaper och färdigheter. 

Pedagogen måste ha kunskap om att kunna synliggöra det som är i fokus och som barnet ska 

lära sig, exempelvis matematik eller något om naturen. De ska kunna erbjuda barnen olika 

miljöer så erfarenheterna breddas. Läraren på förskolan kan visa barnen olika sätt att tänka. 

Författarna betonar också om att det är pedagogens uppgift att åstadkomma en förändring i 

hur barn kan uppleva sin omvärld. Vidare skriver de om barns egna uppfattningar om sitt eget 

lärande. Barn lär sig genom att först göra något. Då utvecklar de en färdighet. När barn förstår 
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att innehållet i deras tidigare erfarenheter har ändrats, kan de reflektera över sina tidigare 

erfarenheter. 

Pramling Samuelsson och Sheridan (2006) menar att barn lär sig när de samarbetar och umgås 

med andra människor. Barnen lär med alla sina sinnen och i konkreta handlingar med sin 

omvärld. Barnen uttrycker sina tankar och känslor i leken med andra barn, och får då en 

förståelse för andra barns intentioner. Det är genom lekens ramar som barnen utvecklar sin 

sociala kompetens och de sociala lekreglerna. De utvecklar också förmågan till ömsesidighet, 

turtagande, samförstånd samt utvecklar sin fantasi. Fantasi och inlevelseförmåga påverkar 

varandra och barn med utvecklad lekförmåga kan tänka och känna in sig i en kamrats 

situation. Till och med små barn har den förmågan att tolka varandras budskap och förhandla 

om de olika strategier de använder i sina lekar. Med kreativa idéer, överenskommelser och 

samarbete utvecklar barn sina lekar så att de får ett rikt innehåll. 

Knutsdotter Olofsson (2003) menar sammanfattningsvis att den fria leken är den viktigaste 

sysselsättningen för barn. För att vuxna och pedagoger ska kunna utveckla barns lekförmåga 

behöver barn ges möjligheter att träna på att leka tidigt, från den dagen som de föds. Leken 

börjar på skötbordet. Hon menar att de vuxna som tar hand om barnet och lär det att äta mat, 

gå och springa också ska lära barnen att leka. I förskolan ska barnen erbjudas en miljö där de 

har möjlighet att leka. De vuxna ska då delta i barnens lekar som en deltagare, inte som 

ledare.  

 

2.4 Styrdokumenten 

Den nya läroplanen för förskolan, Lpfö98/2010, betonar lekens betydelse i förskolan.  

Förskolan ska erbjuda barnen en trygg miljö som samtidigt utmanar och lockar till lek 

och aktivitet (Lpfö98/2010, s.6). 

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt 

förmåga att leka och lära. Samt utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att 

förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, 

rörelse, sång och musik, dans och drama (Lpfö 98/2010, s.9). 

Lpfö98/2010 tar upp att lek är en viktig del i verksamheten i förskolan eftersom lek påverkar 

barns lärande i olika området och utvecklar barns förmåga vad gäller både motorisk och social 
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kompetens. Genom lek kan barn uttrycka sina känslor och i leken kommunicerar de med 

andra barn. Lek stimulerar barns fantasi och ger erfarenhet och kunskap. Förskolan har ansvar 

för att skapa en miljö som ger varje barn möjlighet att kunna utveckla sin förmåga, samarbeta 

med andra och lära sig att lösa problem. 

I läroplanen står det att förskolan ska samarbete med föräldrarna. Föräldrar har ansvar för sina 

barns uppfostran och utveckling och har möjligheten att påverka verksamheten i förskolan. 

Med en god introduktion vet föräldrarna hur de ska samarbeta med förskolan. 

 

2.5 Forskningsgenomgång  

Marie-Louise Hjorth (1996) menar att forskning om lek har varit intressant för många 

pedagogikforskare under de senaste åren. Om lek ska få mer plats i det pedagogiska arbetet är 

det nödvändigt att lekprocessen identifieras och studeras. Hon påpekar att en mycket väsentlig 

del av forskning om lek är att ta reda på barnens egna uppfattningar om leken. Att lyssna på 

barn och ta del av deras mening och innehåll då de själva beskriver sin lek är den kunskap 

som tidigare saknas inom lekforskningen.  

Jag har inte kunnat finna någon forskning om lek där barnens egna utsagor har använts, 

däremot en betydande forskning inom det inlärningspsykologiska fältet där leken 

används för inlärning och betraktas ur den vuxnes synvinkel (Hjorth, s.43). 

 

2.5.1 Barnens uppfattningar om lek 

Genom en kvalitativ studie har Hjorth (1996) undersökt barns egna uppfattningar om lek samt 

lekens betydelse i förskolans verksamhet. Hon menar att det är barns egna berättelser och 

upplevelser som skapar kunskap om lek och ger en betydelsefull förståelse av lekprocessen.  

I studien kommer Hjorth (1996) bland annat fram till att lek har sitt eget mål. Barn skapar 

själv lekens innehåll om de ges möjlighet att utforma leken. Genom lek kan barn möta sina 

drömmar och önskningarna i en rolig värld. Barn vill och tycker om att leka och därför är det 

av stor vikt att de får möjlighet för detta. Lek kan ge barn glädje som ingen annan vuxenstyrd 

aktivitet kan göra. Genom leken får barn chans att prova andra egenskaper och möjlighet att 

skapa olika personligheter. Lek är en kreativ och skapande verksamhet och innebär att barn 
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fantiserar, skapa olika roller, kommer på olika idéer för att till exempel bygga en koja eller 

leka med klossar. Detta har betydelse för den kognitiva utvecklingen och ger kunskap och 

erfarenhet för barn genom att de får prova och ser hur de andra löser problem vid olika 

tillfället. 

I sin avhandling har Hjort (1996) använt sig av begreppet fri lek som innebär att vuxna inte 

styr och har inte planerat något för barn. I stället är det barnen som har ansvaret själva för sin 

lek. Barnen har sina egna mål och regler. Begreppet fri lek har använts av förskolepersonalen 

för att skilja den från andra mer styrda aktivitet som barn har med vuxna. Lek är svårt att 

definiera om det inte finns förklaringar om vad lek är. Men orsaken kan vara att lek har 

uppfattats olika i olika kulturer och i olika tider. Alltså vi leker inte likadant i olika länder. 

Varje land har sina lekar som påverkas av kultur, religion, klimat, samhälle och tid. Vidare 

har hon använt begreppet motiv när hon förklarar lekens drivkraft och förändringar. Motiv i 

leken ger den innehåll och svarar på barnens önskningar och behov. Lek har ett bestämt 

innehåll, som barn är medvetna om och de styrs av fantasi, roller och rollhandlingar. Leken 

knyter an till målet och det är motiven som driver hela lekprocessen. Lekens motiv och mål 

stämmer överens och gör leken meningsfull. Dessutom betonar hon att barn leker regellekar 

som de själva har skapat reglerna till.  

Vidare kommer författaren fram till att kunna leka en lek och följa dess regler och koder, 

behövs så kallad lekkompetens. För att barn ska få vara med i en lek behöver de vara kunniga 

och behärska leken. De barn som har leksvårighet har svårt att accepteras i leken. Barn är inte 

nöjda när vuxna avbryter leken för måltid eller andra aktiviteter. De vill leka klart och nå 

lekens mål. Att bli avbruten väcker besvikelse och ilska. När barn behöver hjälp av vuxna för 

att kunna fortsätta sin lek och får förslag som innehåller andra normer än de normer som de 

har i sin lek blir de ofta inte nöjda. När pedagoger tar bort önskade barn ur leken och tvingar 

in barn med leksvårigheter i leken väcks barnens missnöje. Hjorth (1996) konstaterar dock att 

lek har en stor betydelse för barns utveckling. Hon menar att det är genom lek som motiven 

utvecklas och barn visar sitt intresse för bestämd kunskap och färdigheter, genom att tänkande 

utvecklas. Barn lär sig uttrycka sig med ord och lär sig att dra slutsatser. Barnen själva 

utformar sin lek genom att prova och testa olika saker tills de känner att de trivs. De får 

erfarenhet och nästa gång har de kunskapen med sig och vet hur de ska göra och kan behärska 

leken. Barns självmedvetenhet och tillit utvecklas och de lär sig att klara svåra situationer i 

leken. Barns förmåga att formulera, förstå, tillämpa och följa regler utvecklas. Barn tränar sin 

förmåga genom att leva sig in i andra människor och ta deras perspektiv, roll och känslor. 
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2.5.2 Vuxnas lekvärld 

Anette Sandberg (2002) har genomfört en kvalitativ intervjustudie med en fenomenografisk 

ansats där hon utforskade vuxnas erfarenhet av lek. Hennes avhandling är baserad på en 

tillbakablickande metod där vuxna beskriver sina egna erfarenheter från sin barndom. Fokus 

ligger på vilka erfarenheter av lek som vuxna bär med sig och hur vuxna uppfattar lek. 

Sandberg (2002) tar upp sin egen erfarenhet av lek och kan inte tänka sig att barndom kan 

fungera bra utan lek. Hon beskriver Vygotskijs uppfattning om lek och historisk erfarenheter. 

Miljön som barn växer upp i är en viktig aspekt för henne. Vidare menar hon att lek ibland 

beskrivs utifrån barnperspektiv och som en pedagogisk metod vid lärande. Piaget säger att 

genom lek får barn erfarenheter och erfarenheter ger kunskap. Det är vuxna som ska skapa 

leksituationer för barn. Därför tycker hon att förskolpersonal och vuxna som möter barn i 

vardagen behöver ha inlevelseförmåga och insikt i hur de själva lekte som barn. Vidare säger 

hon att vuxnas syn på lek grundar sig i den vuxnes tidigare erfarenheter av lek. Hon menar 

också att leken följer människa genom hela livet. Sandberg (2002) har kommit fram till att 

barn behöver leka därför att lek bland annat utvecklar fantasi. Vygotskij säger i sin teori att 

kreativitet har stor betydelse. Fantasins skapande aktivitet är beroende av tidigare 

erfarenheter. Dessa erfarenheter är utgångspunkten för fantasin. Kreativitet tillskrivs stor 

betydelse i dagens samhälle och även i framtiden.  

 

2.5.3 Fri och styrd lek 

Charlotte Tullgren (2004) har genom en kvalitativ intervju studerat leken i förskolan med 

fokus på det som händer i leken när pedagogerna deltar. Sedan har hon tagit reda på barnens 

sätt att se på hur pedagogen förhåller sig i och till lekarna. Syftet i studien är att undersöka 

vad i leksituationen som blir föremål för pedagogernas styrning och vilka tekniker som 

pedagogerna använder sig av för att styra barnen i leken. Tullgren talar om Vygotskijs tankar 

och Lpfö98/2010 där lek hos barn ska uppfattas utifrån ett här- och–nu perspektiv, och hur 

barn utvecklar och lär sig om sin omgivning genom leken. Hon berättar också om miljöns 

påverkan och om pedagogernas påverkan på barnen för att de ska leka aktivt och på rätt sätt. 

Tullgren (2004) har kommit fram till hur barn leker och hur de behandlar varandra. I sin 

studie har hon kommit fram att det är viktigt att barn leker och att pedagogen uppmuntrar och 
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bekräftar leken, men även deltar själva på barnens villkor utan att avbryta leken. Pedagogerna 

i studien vill ibland bjuda in alla barn till att leka ihop och tycker att alla barn måste kunna 

delta i leken. Barn tycker att vuxna förstör leken med regler. Barn vill styra sina egna 

handlingar och tankar och kan själva skapa lärande genom framförallt kommunikation med 

andra. 

 

2.5.4 Lek som mötesplats 

Britt Tellgren (2004) har genom en kvalitativ observation med etnografisk ansats undersökt 

kamratinteraktioner hos barn i deras lek och samtal samt barns strategier och uteslutningar i 

lek och samtal. Det huvudsakliga syftet med studien var att undersöka samspelet mellan barn i 

en förskola samt hur kommunikation och interaktion kan organiseras mellan barnen utan att 

vuxna var med i sammanhanget. Vilka strategier använder barn för att komma in i en lek och 

hålla sig i en interaktions utrymme, och hur leker barnen med varandra? 

Genom två olika observationsstudier med individperspektiv respektive interaktionsperspektiv 

har Tellgren kommit fram till att barn ska ses i ett relationssammanhang, och inte som en 

isolerad individ. Barn skapar en interaktion med andra barn och då blir deltagarförhandlingar 

betydelsefulla. Vidare påpekar Tellgren att förskolan betraktas som en meningsskapande 

kontext för barns interaktion. Hon skriver att vad barnen gör i sin interaktion med sina 

kamrater är ur ett sociokulturellt perspektiv är beroende av vad ett annat barn har gjort i den. 

Tellgren kom även fram till att barnen använder mycket tid, energi och koncentration för att ta 

kontakt med varandra och hitta strategier för att gå med i leken och vara delaktiga i 

aktiviteten. Barnen tänker hela tiden på vilka roller de ska ha i leken och vilka som ska vara 

med. Tellgren pekar på olika strategierna som barn använder för att komma in i en lek och det 

behövs nya strategier för nya situationer.  

Under vår litteratursökning har vi kommit fram till att det finns en ansenlig mängd med 

undersökningar om lek. Forskarna har undersökt lek från olika perspektiv, vilket ovanstående 

forskningsgenomgång visar. Vi fann dock ingen tidigare forskning om föräldrars syn på barns 

fria lek i förskolan. Det saknas alltså undersökningar inom detta område. Vi kommer därför 

att undersöka detta vilket framgår av vårt syfte och våra frågeställningar, närmare bestämt 

undersöker vi föräldrars syn på barns fria lek i förskolan.  

 



 

12 
 

 3 Metod 

I detta kapitel förklarar vi den metod och ansats, som vi har använt för vårt arbete, vilka som 

deltagit i undersökningen och hur vi har gått till väga för att samla in data för undersökningen. 

Vidare förklaras på vilket sätt som insamlad information har analyserats samt de etiska 

principerna för denna undersökning. Kapitlet avslutas med en beskrivning av 

kvalitetskriterier. 

 

3.1 Forskningsansats 

Eftersom i vår studie vill vi gå på djupet och få svar på ett antal frågor kring hur föräldrarna 

tänker om den fria leken i förskolan, vill vi närma oss problemet genom en kvalitativ ansats. 

En kvalitativ forskningsansats är mest lämpad och vi kommer att få en bra insikt i hur en 

förälder uppfattar och tänker kring barns fria lek och relationen mellan lek och lärande. En 

annan orsak är att vi ska använda lekteorier och tidigare forskning för att tolka föräldrarnas 

syn på barns fria lek. Vi vill också kunna visa vårt resultat med ord som forskaren gör i en 

kvalitativ undersökning. Martyn Denscombe (2009) menar att en kvalitativ 

vetenskapstradition går på djupet och undersöker hur människor uppfattar och tolkar 

verkligheten. Kvalitativ metod väljs när forskaren med ord vill beskriva vad de undersökta 

personerna har uttryckt. En kvalitativ undersökning innebär, som Andreas Fejes & Robert 

Thornberg (2009) beskriver, att det är forskningens syfte och frågeställningar som bestämmer 

vilken typ av studie som forskaren väljer. Vidare skriver Fejes & Thornberg (2009) att syftet 

med den kvalitativa forskningen är att forskare använder tidigare erfarenheter och kunskaper 

för att tolka verkligheten och få en ny uppfattning av fenomenet. En kvalitativ undersökning 

har en stor flexibilitet och kan ge forskaren en helhetsbild. Ännu ett skäl till att välja en 

kvalitativ metod är att den är lämplig när forskaren vill beskriva sitt resultat med ord. 

 

3.2 Urvalsgrupp 

Urvalet styrdes av att vi ville intervjua föräldrar, som har barn som går i en kommunal 

mångkulturell förskola. På den förskolan har en av oss gjort sin verksamhetsförlagda 

utbildning (VFU). Valet av förskola innebär att barn, pedagoger och föräldrar känner igen en 

av oss, vilket kan ge bättre förutsättningar till ett bra samtal med föräldrarna. Urvalet styrdes 
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också av vilka föräldrar som visade intresse för att delta. I studien ingick sex föräldrar som 

har olika yrken och olika utbildningar. Tre av föräldrarna har arbetat med barn. Fyra mammor 

och två pappor mellan 30 till 43 års ålder ingick i vår studie. 

3.3 Genomförande och datainsamlingsmetod 

Då vårt syfte är att ta reda på vad föräldrar har för syn på den fria leken i förskolan har vi valt 

att samla information till vår undersökning med hjälp av en kvalitativ intervju med 

föräldrarna. Denscombe (2009) menar att intervju som metod är ett lämpligt sätt att undersöka 

människors erfarenheter, känslor, uppfattning och åsikter, samt att metoden ger forskare fler 

möjligheter att utveckla frågorna. Steinar Kvale & Svend Brinkman (2009) säger att kvalitativ 

forskningsintervju är ett sätt att förstå världen och det studerade fenomenet ur den 

intervjuades perspektiv, förklara meningen av deras erfarenheter och upptäcka deras värld. 

I samtalet med föräldrarna var vi båda närvarande vid alla intervjuer. Detta för att hjälpa 

varandra att hålla oss till ämnet. Vi ville också försäkra oss om att vi var noggranna genom 

hela intervjuprocessen. För tillförlitligheten i vår undersökning och för att fånga upp allt som 

de intervjuade sade, använde vi oss av en mp3-spelare. Den är liten och är inte ett störande 

moment, och glöms lätt bort. För att ska vi få ett givande resultat, bestämde vi oss för att inte 

anteckna någonting under hela intervjutillfället. Vi kunde då istället ha mera ögonkontakt med 

deltagarna och koncentrera oss på att erhålla ett rikare svar. Utifrån Kvale & Brinkmann 

(2009) som säger att intervjufrågor ska vara korta och enkla har vi skrivit tydliga och korta 

frågor i intervjuguiden, och undvikit att ha frågor som kan svaras med ja eller nej. För att få 

tillstånd till vår studie bestämde vi oss för att kontakta den förskola, där en av oss haft en 

VFU–plats. Denna förskola är en kommunal förskola (1-5 år). För en första kontakt gick vi 

och hälsade på personalen på den utvalda förskolan och berättade om vårt syfte med 

undersökningen och vad vi behövde deras hjälp med. Efter ett positivt möte med personalen 

skrev vi ett brev till alla barnens föräldrar på femårsgruppens avdelning. Brevet innehöll 

frågan om de vill delta i en intervju med oss (bilaga 2). Nästa steg blev att boka in 

intervjutider med sex frivilliga föräldrar och tillsammans med dem valdes en gemensam plats 

som var neutral för både föräldrar och oss intervjuare, nämligen förskolans personalrum.  
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3.4 Analys av intervjuerna 

Vi har analyserat våra insamlade data med hjälp av kvalitativ analys, Denscombes (2009). 

Denna analys består av fem grundsteg vilket innebär att vi började med att skrivit ner alla 

intervjuerna och förbereda texten som i vår studie handlar om transkribera intervjuerna. Under 

transkriberingsarbete kom intervjupersonerna att kallas för F1, F2, F3 och så vidare, detta för 

att föräldrarna skulle vara anonyma samt deras ålder och kön inte skulle spela in. Det är deras 

tankar kring barns fria lek och relationen mellan lek och lärande som är i fokus. Därefter 

arbetade vi med materialet genom att läsa igenom den flera gånger för att vi skulle bekanta 

oss med materialet och få en tydlig överblick bild av innehållet. Sedan tolkades texten vilket 

handlar om att kategorier söktes för att sedan jämföras. Kategorierna söktes utifrån 

frågeställningar och syfte med arbete samt den kunskap som vi har fått från lekteorier och 

tidigare forskning. För att finna kategorierna använde vi oss av olika färger. Intervjuerna 

skrevs ut på färgade papper, en färg per intervjuperson. Passager klipptes ut och klistrade in 

för att vi skulle kunna jämföra mellan olika svar och kunna hitta likheter och skillnader 

mellan alla föräldrasvar. På det här sättet kunde vi hitta mönster och gruppera svaren som vi 

sedan lade i olika högar. Därefter gick vi igenom högarna igen och gjorde ytterligare 

sorteringar, sedan jobbade vi att hitta kärnan i likheterna och kunna kategorisera svaren 

utifrån frågeställningarna och syftet med arbetet. Då upptäckte vi nya kategorier och 

underkategorier. Det upptäcktes bland annat att under kategorin ”Föräldrar syn på barns lek” 

kan det handla om både platsens och tidens betydelse för barns fria lek samt lek som avbrytas 

av föräldrarna. Slutligen vi har benämnt våra kategorier. Vi presenterar delar av våra 

insamlade och analyserade data i resultatdelen. 

 

3.5 Forskning etiska principer  

Denscombe (2009) betonar att forskare ska vara etiska när de samlar in sina data, analyserar 

sitt material och när de publicerar sin forskning. Som forskare ska man visa respekt för 

deltagarnas rättigheter och värderingar. Som forskare ska man vara ärlig och visa respekt för 

de deltagandes integritet, och se till att deltagarna i studien inte tar någon skada av att ha 

deltagit i arbetet. Det finns forskningsetiska principer som forskaren ska förhålla sig till och 

följa när hon/han sysslar med forskning. I den här studien har vi använt oss av de fyra etiska 

krav som Vetenskapsrådet (2011) tar upp. 
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Det första av de fyra kraven som vi tog hänsyn till är informationskravet. Det innebär att 

forskaren måste informera deltagarna om sin studie och syftet med den.  I vår studie har vi 

förhållit oss till detta genom att vi redan i informationsbrevet (se bilaga 1), och senare vid 

mötet med personalen på förskolan, berättade om syftet med studien. Det andra kravet är 

samtyckeskravet, och det handlar om att deltagarna i en intervju har rätt att bestämma själva 

över sin delaktighet. I vårt arbete fick deltagarna information om detta i det första brevet och 

de frivilliga deltagarna informerades om att de när som helst kunde avbryta intervjun. De fick 

också ge sitt samtycke att intervjun skulle spelas in. Det tredje kravet är anonymitetskravet 

som handlar om deltagarnas anonymitet. Det innebär att uppgifter om deltagarna ska förvaras 

på ett sådant sätt att andra människor inte kan ta del av uppgifter om dem. I det här arbetet har 

vi tagit bort alla namn på deltagarna och platsen som deltagarna arbetade på. Vi har 

informerat deltagarna om detta. Och sista kravet är nyttjandekravet som innebär att forskaren 

informerar deltagarna om att uppgifter som samlats in används av oss enbart i denna studie. 

De föräldrar som deltog i vårt arbete blev informerade även om detta vid det första mötet. De 

informerades också om att det som vi spelar in bara kommer att användas i denna uppsats och 

att inspelningarna förstörs när uppsatsen är godkänd och klar. 

 

3.6 Kvalitetskriterier  

Fejes & Thornberg (2009) skriver om kvalitetsbegreppen trovärdighet och tillförlitlighet. 

Dessa handlar om hur forskaren har gått tillväga i sin studie och om hur noggrannhet och 

systematik har tillgodosetts under hela forskningsprocessen. Vidare skriver de om begreppet 

validitet. Med trovärdighet avses att forskaren, med vald metod, undersöker det fenomen som 

ska undersökas. För att trovärdigheten i en studie ska öka behövs, enligt Staffan Larsson 

(2005), att arbetet ska ha god kvalitet, och det i arbetets alla delar. Det betyder att arbetet ska 

ha en röd tråd. För att skapa den ska forskaren skriva tydligt och ge arbetet en god och enkel 

struktur. Vidare menar Larsson (2005) att syfte och frågeställningar ska vara avpassade för en 

kvalitativt inriktad studie. Vald metod för datasamling och analys samt urvalsgrupp ska vara 

relevanta i förhållande till studien. I resultaten ska forskaren argumentera för sitt resultat och 

kunna svara på sitt syfte och sina frågeställningar. I diskussionen ska forskaren diskutera sitt 

resultat i relation till teori och tidigare forskning. Forskaren ska formulera olika delar på ett 

sätt, som bildar en logisk helhet.  
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I vårt arbete att har vi försökt att skriva så att ingen mening ska vara oklar. Vi har också sett 

över de olika delarna i uppsatsen, och deras inbördes struktur, så att arbetet har fått en röd 

tråd. Även valet av metod är relevant i förhållandet till syfte och frågeställning. I resultaten 

har vi med citat från respondenterna, för att på så sätt visa att vi har utgått från det insamlade 

materialet, och har försökt lyfta fram så många nyanser som möjligt från föräldrarnas svar. 

Detta för att visa trovärdighet av föräldrarnas syn på barns lek och lärande. 

Larsson (2005) skriver om vikten av en studies etiska kvalitet. Han menar att det är viktigt att 

skydda de individer som deltar i studien och att den nya kunskap som en studie kan ge, ska 

ges lika värde. En rimlig avvägning mellan skyddet av deltagarna och den nya kunskapen ger 

detta arbete en god etisk kvalitet. En annan aspekt är att forskaren ska skydda de grupper av 

människor som kan angripas av de tolkningar som forskaren gjort. Forskaren har därmed 

ansvar att inte låta sig korrumperas i sin studie. Forskare ska inte fuska. Det största felet som 

en forskare kan göra i sin studie är att säga att något är sant, som inte är det. Detta för att 

resultaten av en studie kan ge makt till en grupp, alternativt möjliggöra att en del av studien 

utnyttjas för andra ändamål. 

Med hänsyn till ovanstående, har vi i vår studie försökt att ge vårt arbete kvalitet genom att 

låta vår nya kunskap och studiens etiska övervägande väga lika. Vi har även tagit ansvar för 

och omsorg om både de som deltar i vår studie och de grupper som kan angripas av studiens 

resultat. Vi har redovisat de etiska överväganden, som vi har gjort i samband med studien och 

vi har varit ärliga och sagt sanningen.  

 

4 Resultat 

I det här avsnittet presenteras resultatet av vår analys. Vi redovisar här nedan våra resultat 

utifrån de gemensamma kategorier vi funnit då vi analyserat våra transkriberade intervjuer. 

– Föräldrarnas syn på barns lek 

– Lekar som föräldrarna räknar som fri lek 

– Platsens och tidens betydelse för barns lek 

– Lek som avbryts av föräldrarna  
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– Relation mellan lek och lärande 

 För att göra en tydlig presentation presenteras resultatet med utgångspunkt från våra 

frågeställningar: 

4.1 Vad har föräldrarna för syn på barns lek? 

4.2 Hur ser föräldrarna på relationen mellan lek och lärande? 

Vid presentationen av kategorierna använder vi citat av vad föräldrarna har sagt. Detta för att 

förtydliga framställningen, så att det kan bli lättare för läsaren att tolka och bedöma 

resultatens trovärdighet. 

 

4.1 Föräldrars syn på barns fria lek 

Föräldrarna hade olika syn på vad som menas med barns fria lek. Först och främst nämnde 

föräldrarna att fri lek är när barn bestämmer helt själva vad, hur och när de vill leka. De 

menade att fri lek är när barn tänker själva, hittar på och kommer på olika leker och rolleker. 

Att barnen får leka vad de vill med egna kreativiteter, att de får bestämma för sig själv 

när det gäller lek, även i grupp eller individuellt. (F, 1). 

I den fria leken avgör barnen själva vad de ska leka och sätter ramar och regler för den. 

Föräldrarna påpekade att den fria leken inte ska styras av vuxna och att frihet har en stor roll i 

barns fria lek. 

 Det betyder mycket för mig, faktiskt, spontant, barn för att avgöra själv vad de vill leka 

med för stunden (F, 4). 

… innehållet inte är styra av vuxen och kommer från barns fantasi (F, 4). 

Intervjupersonerna menar att lek är naturlig och rolig. Alla barn har lekförmågan med sig och 

barn leker eftersom de ingenting annat har att göra i den här åldern. De tyckte att barn leker 

eftersom att leka är roligt och spännande. Genom leken rensar barn huvudet, mår bra och blir 

glada.  

… För att det är rolig samt att han lär sig av andra genom lek (F, 2) 
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Föräldrarna tycker även att fri lek i förskolan ska ledas av en vuxen och att barn i sin lek inte 

ska skrika eller springa runt. 

Viktigt, men det bör i förskolan vara under ganska ordnade former. De ska delas på små 

grupper ska vara vuxna som avgör ljudvolym och att de ska vara snälla mot varandra. 

Barnen ska få leka fritt men förskolan ska inte bara vara fri lek (F, 6). 

 

4.1.1 Lekar som föräldrarna räknar som fri lek  

Intervjupersonerna har räknat upp rollekar som frisör, snickare, tjuv och polis, mamma – 

pappa – barn, klä ut sig, monster som äter upp barn, riddare, sjörövare, bebis, läkare och 

patient, springa och busa, sjunga, affär, prinsessa och bygga stuga med kuddar. De nämner 

också målning, ritande och andra aktiviteter som tennis, bandy och fotboll som deras barn har 

räknat som fria lekar. De framhåller utomhuslekar som studsmatta, sandlåda, gungor, 

rutschkana, hoppa rep och kurragömmalek. Dessutom räknas leksaker som lego, bilar, 

klossar, dockhus, dockor och spela spel som fri lek. 

Mitt barn leker affär och jag kan vara med och bli kund som handlar eller vi bygger 

olika världar till hennes barbiedockor och hon ritar med sin storasyster (F, 4). 

Jag och min son leker olika rollekar. Han vill att jag ska vara ett monster som äter upp 

honom och han spelar fotboll (F, 2). 

Mest leker hon mamma pappa barn med sina kompisar. Hon älskar att hoppa på 

studsmatta och måla (F, 5). 

 

4.1.2 Platsens och tidens betydelse för barns lek  

Intervjuaren visar att tid och plats inte spelar så stor roll för deras barns lek. Barn leker var 

och när som helst. Vi har fått olika svar på detta, 20 minuter, en halv timme, mer eller mindre. 

Det varierar från två minuter till två timmar nästan varje dag och mest på helger. Platsen kan 

vara hemma, i barnets rum eller vardagsrummet, ute. Oftast hemma, men även på andra 

platser som pulkabacken, med jämn åriga kompisar, lekparken, hos mormor eller morfar, på 

gården och på hundrastplatser. 
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Att leka med sina vänner är en stor del av hennes dag, det är olika beroende på lek och 

vad de gör, hon leker ute med sina kompisar på gården eller sitt rum (F, 6). 

Vi leker både hemma och ute, hemma var det halv timme max en timme. Ute kan det ta 

längre tid för då är vi alla lediga och har gott om tid (F.2). 

Barn brukar leka mest i förskolan för att det finns mycket leksaker och barn har större 

utrymme och flera alternativ att välja. Miljön uppbyggd för barns aktivitet (F, 6). 

 

4.1.3 Lek som avbryts av föräldrarna 

Av intervjuerna framgår att barn reagerar olika om föräldrarna avbryter leken. De vill leka 

färdigt. De har svårt och lyssna, de kan bli ledsna, sura, gnälliga och arga. Man ska förbereda, 

förvarna lite och hitta på något nytt ihop. Inte heller försöka tvinga barn, utan i stället planera 

något annat tillsammans. Intervjuerna visar att det kan vara olika vid olika tidpunkter 

beroende på situation. Ibland det går bra men det beror på vad de ska göra efter eller varför de 

avbryter leken. 

Ganska ofta räcker det inte med att bara be honom avbryta en gång, då fortsätter han 

gärna tills han blir tillsagt igen (F, 1).  

Min son är mycket fantasifull och när han leker eller ritar har han en tanke bakom vad 

han håller med. När jag avbryter honom säger han att han inte kan komma på den 

tanken sen och säger att jag förstör hans tanke (F, 3). 

 

4.2 Relationen mellan lek och lärande  

Föräldrarna hade liknande uppfattningar om relationen mellan lek och lärande. Vi kan se två 

kategorier utifrån föräldrarnas svar. Det första är barns individutveckling och det andra är 

barns sociala utveckling.  

De intervjuade tycker att barnen genom lek utvecklar sin individuella förmåga i att skapa, 

ordna och strukturera. Barn ser, upptäcker och provar nya saker i sin lek och bli mer kreativa. 

Deras självtroende och självständighet ökar när de tänker och planerar sin lek. Intervjuarna 

betonar att barn tränar sin fantasi när de försöker komma på nya rollekar med sina leksaker  
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eller när de omvandlar saker till något nytt i sin lek. Samtliga nämner att barnen bearbetar sina 

känslor i rolleken. De nämner också att barn lär sig att ta eget ansvar genom att i rolleken 

prova och träna på olika ansvar som finns i verkligheten. De understryker även att barn hittar 

olika lösningar och hanterar konflikter i sina lekar. 

Genom fri lek mina barn blir självständiga och blir mer själv trovärdiga. Fri lek hjälper 

barnet att tänka och uppfostra deras egenskaper (F, 5). 

Han lär sig mycket t.ex. kreativitet genom att själv bestämma lekens innehåll (F, 1 ). 

Han får tänka sig efter och bygga på steg för steg och det krävs planering, så lär han sig 

och planera innan, under och efter leken (F, 2). 

Han använder sin fantasi….. han väljer någon roll och pratar med kompisar i sin fantasi 

medan han leker (F,1). 

Av intervjuerna framgår det att föräldrar anser att barns sociala kompetens utvecklas genom 

lek. När barn leker kommunicerar de med sina kompisar och får nya idéer av andra. De 

lyssnar på andra samt utvecklar sitt ordförråd vilket ökar deras kunskaper. För föräldrarna är 

delaktigheten, träning av socialt samspel och samarbete huvudsaken i barns lärande i leken. 

Föräldrarna understryker även att barn lär sig kompromissa med kompisarna. Barn lär sig 

turtagning, att dela med sig, att ge och ta, acceptera regler och att respektera varandra. Att 

sociala behov tillgodoses var en viktig sak som barn kan lära sig genom lek, tyckte 

föräldrarna.  

Lek skapar sociala individer av våra barn och hon tränar att vara en bra kompis och får 

bolla med många viljor (F, 3). 

Genom att leka med andra lär sig att fungera i grupp och dela med sig av sina egna 

erfarenheter (F, 1). 

 Och att acceptera regler… rätta sig efter andras lek (F, 2). 

….och socialt umgänge och språkutveckling genom lek tillsammans med andra (F, 1 ). 
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5 Diskussion 

I det här avsnittet presenteras först vår metoddiskussion där vi reflekterar över vårt metodval 

och tillvägagångssätt. Därefter presenteras vår resultatdiskussion utifrån frågeställningen som 

vi kopplar till syftet. I resultatdiskussionen blir den insamlade litteraturen och tidigare 

forskningen samt våra egna tankar blir synliga. Till sist, i den avslutande diskussionen, 

kommer vi att ge förslag till vidare forskning.  

 

5.1 Metoddiskussion 

Den metod vi tänkte använda från början blev inte den metod som vi sedan valde till vår 

studie. Först skulle vi använda oss av enkäter för att få många deltagare i vår studie, vilket 

skulle ge oss mer information av fenomenet och resultatet skulle bli rikare. Sedan tänkte vi att 

nackdelen med enkäter är att svaren kan bli för enkla och tunna och inte ge oss samma 

information som man kan få i en intervju. Då man sitter med en person och ställer frågor får 

man djupare svar som Denscombe (2009) skriver. Intervjun skapar möjlighet för forskaren att 

gå på djupet inom de olika frågeområdena. Kvale & Brinkmann (2009) skriver i sin bok att en 

forskningsintervju är ett samtal mellan personer, men där personerna inte är likställda parter. I 

intervjun är det forskaren som definierar ämnet, ställer frågor och kontrollerar situationen och 

kritiskt följer den respondentens svar. Vi har valt intervju som metod i vår studie för att vi 

skulle få ut så mycket som möjligt av föräldrars syn om lek. Vi anser att intervjun som metod 

har en hög trovärdigheten eftersom vi märker om intervjuaren förstår frågan rätt, att det går att 

förklara frågor, eller på grund av svaret som intervjuare får, kan ställa följdfrågor för att få ett 

djupare svar. 

När vi planerade intervjufrågorna var vi medvetna om att frågorna skulle inledas med 

didaktiska frågor, formulerade med hur, vad, varför för då blir svaren mer utförliga. Vi har 

undvikit att formulera ja och nej-frågor. Den intervjumetod som vi har använt oss av känns 

passande utifrån vårt syfte. Kvale & Brinkmann (2009) anser att intervjuer är en lämplig 

metod för att se på ett fenomen ur någon annans perspektiv. Vi tycker att våra intervjuer har 

gett oss tillräckligt data för att bearbeta materialet och uppnå vårt syfte. Vi fick en tydlig 

helhetssyn av våra intervjuer som hjälpte oss att lätt och enkelt kunna skapa kategorier i vårt 

arbete och svara på våra frågeställningar.  
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Metoden kvalitativ undersökning passade bra. Det har varit intressant att göra undersökningen 

med de olika föräldrarna. Vår önskan var också att kunna observera eller intervjua barn för att 

fördjupa oss i ämnet och jämföra leken utifrån barns och föräldrars perspektiv. Dessutom 

hade vi velat intervjua fler föräldrar eller föräldrar från olika förskolor. Om vi hade haft den 

erfarenhet om intervjuer som vi har idag, om vi genomfört en pilotstudie innan, om 

intervjuerna pågått under en längre period och om vi ändrat vår frågeguide, skulle detta 

kunnat ha skapat ett ytterligare djupare resultat.  

Med hjälp av kvalitativ intervju och vår analys fick vi en bra överblick över våra intervjuer, 

vilket visar att analysen var relevant och var därför ett bra val. Under intervjuarna använde vi 

oss av mp3- spelare för att spela in samtalet. Detta underlättade sedan transkriberingen där vi 

kunde lyssna på intervjuarna flera gånger. Vid transkribering valde vi att skriva ner 

intervjuerna ordagrant. Förutom att detta är tidskrävande ser vi bara fördelar med detta för 

man missar inte någonting. Skriver man ner intervjuarna ordagrant riskerar man inte att missa 

något som kan vara av intresse enligt Fejes & Thornberg (2009). Vi har använt oss av olika 

färger för de sex deltagarna i intervjun att hitta citat från intervjun till resultatet och detta 

ökade trovärdigheten i vår uppsats. Vi har bestämt att våra två frågeställningar ska vara 

huvudrubriker för resultaten (4.1, 4.2), därför att studiemålet är att vi ska svara på syftet och 

frågeställningar som finns i studien. Det kommer också att bli lättare för läsaren att förstå och 

följa texten och hon/han behöver inte leta efter våra frågeställningar i resultatdelen.  

Med hjälp av lekteoriavsnittet och tidigare forskningsavsnittet upptäckte vi tre underrubriker 

under huvudrubriken Föräldrars syn på barns lek (4.1). De var Leker som föräldrar räknar 

som fri lek (4.1.1), Plats och tid betydelse för barns lek (4.1.2) samt Lek som avbryts av 

föräldrarna (4.1.3). Vi tyckte att de tre nya kategorierna ger förklaringar på föräldrarna 

tankar kring begreppet fri lek. Sedan vi har kommit fram att var och en av dessa underrubriker 

skulle kunna ha underrubriker men vi ville undvika att lägga många underrubriker. Det skulle 

bli svårt för läsaren med fler underrubriker.  Istället skrev vi viktiga ord kursivt så att läsaren 

skulle se dem som viktiga begrepp i studien. Sedan vi har skrivit vår andra frågeställning 

Relation mellan lek och lärande (4.2) för sig. Under den rubriken har vi skapat två begrepp 

som vi skriver i kursiv stil. Det är begrepp som föräldrarna har kommit fram och vi tyckte att 

det var viktigt. Det första är individuell utveckling genom lek och andra är social utveckling 

genom lek. 
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Vi anser att det har varit bra i vårt arbete att vi kunnat diskutera, analysera och samtala med 

varandra och skapa vårt resultat och våra kategorier med hjälp av varandra. Enligt Fejes & 

Thornberg (2009) är det bra att flera forskare arbetar ihop, eftersom de då kan samtala, 

analysera och diskutera kategorisering tillsammans. 

Alla undersökningar har svagheter och styrkor. Under vårt uppsatsskrivande märkte vi att vårt 

begränsade ordförråd i svenska har försvårat för oss. Vi skulle velat kunna skriva mer fylligt i 

olika avsnitt i uppsatsen. Även om vi har haft ett rikt material och ett djup i resultat, har det 

begränsade ordförrådet också hindrat oss från att skriva mer omfattande och utförligt i vårt 

resultat. 

 

5.2 Resultatdiskussion   

Syftet med arbetet har varit att undersöka föräldrarnas syn på barns fria lek och få en inblick i 

föräldrars syn på lek. I detta avsnitt kommer att vi diskutera vårt resultat bland annat utifrån 

våra frågeställningar. 

 

5.2.1 Föräldrarnas syn på barns fria lek 

Som Sandberg (2002) påpekar finns för varje tidsålder och kultur flera olika förställningar om 

barndom och lek. Dessa beskrivs och tolkas på olika sätt av forskare. Vi anser att föräldrarna 

hade svårt att sätta ord på en exakt definition av vad de menar med fri lek. Men samtidigt 

hade de tankar kring barns fria lek och definierade den därmed olika. De menade att fri lek är 

när deras barn tänker och kommer på leken själva, det vill säga när deras barn bestämmer helt 

själv när, vad och hur de vill leka. Med ett annat ord kan vi säga att föräldrarna tycker att fri 

lek är när ingen vuxen är med och styr leken, eftersom frihet spelar en stor roll i barns fria lek. 

Vi anser att ordet fri lek har upprepats många gånger i våra intervjuer, och när vi analyserar 

detta tycker vi att för många föräldrar är fria leken lika med ordet självt. 

Fri lek uppfattas ibland som en lek som äger rum utan att de vuxna är engagerade i 

samspelet mellan barnen eller lekens innehåll (Skolverkets allmänna råd 2005, s 27). 

Som framgår i bakgrunden påpekar Hjorth (1996) att det är barnen själva som skapar lekens 

innehåll och den utformningen. Hjorth definierar den fria leken som den lek som vuxna inte 
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har planerat för barnen, utan där barnen har ansvaret för sin lek. Granberg (1999) säger att 

vuxna ska delta i barns lek som en deltagare och inte som en ledare. Även Pramling 

Samuelsson & Asplund Carlsson (2007) framhåller att barn ska ges möjlighet att själva 

bestämma över och kontrollera den. I leken får barn göra saker själva och prova dem många 

gånger i sin lek.  

Genom föräldrarnas svar har vi kommit fram till att barn leker var och när som helst och tid 

och plats har inte så stor betydelse i deras lek. Utifrån Knutsdotter Olofsson (2003) är lek en 

evighet för barn. Tiden försvinner och de känner inte sig hungriga eller törstiga. De tänker 

bara på leken. Leken är här och nu.  

I vårt resultat har vi uppmärksammat att föräldrarna inte har tänkt på miljöns påverkan på 

barns lek. En av Granbergs (1999) tankar är att förskolan ska erbjuda barn en miljö med 

material, som utvecklar barns lek. Förskolan ska även skapa möjligheter för att barn ska 

kunna leka i fred. Den miljö som barn växer upp i, är en viktig aspekt för barns lek säger 

Sandberg (2002). Knutsdotter Olofsson (2003)  och Tullgren (2004) tar även upp att barns lek 

har för barn ett här- och nu perspektiv. Barn lämnar verkligheten och fördjupar sig i leken. 

Respondenterna har påpekat att leken är naturlig på så sätt att barn föds med en förmåga att 

leka. Barn leker därför lekar, som passar för deras ålder. Leken ska vara rolig, spännande och 

ge glädje till barn. Utifrån vårt resultat kan vi dock se att föräldrarna försöker att förklara att 

stunderna som barnen njuter av är lekstunder. Precis som det anges i läroplan (2010) lyfter 

även Knutsdotter Olofsson (2003) , Imsen (2007) och Hjorth (1996) fram att barn känner sig 

fria, glada och nöjda i leken. Lek är roligt på ett sätt som ingen vuxenstyrd aktivitet kan vara. 

Utifrån Granberg (1999) är leken nödvändig för barn, och den fria leken är den viktigaste 

formen av lek för barn. Leken börjar redan på skötbordet, och för att kunna utveckla barns 

lekförmåga behöver barn få möjlighet att träna på den i god tid. Freud (i Hägglund 1989) 

menar att lek är barnens naturliga sätt att, i likhet med drömmar och fantasier, tillfredsställa 

sina önskningar. I sin lek använder barn saker för att skapa olika situationer och en värld som 

ser verklig ut. 

Utifrån föräldrarnas beskrivningar av avbrytande av leken, har vi kommit fram till att 

föräldrarna är medvetna om att lek är viktigt för barn och en viktig del av deras dag.  Det 

upptäcker föräldrarna när de är tvungna att avbryta barnens lek. Som Hjorth (1996) påpekar 

blir barn besvikna och arga när leken avbryts av vuxna, och barnen därmed inte kan nå lekens 

mål. Enligt Tullgren (2004) är det pedagogernas ansvar att uppmuntra och bekräfta leken. Det 
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är också viktigt att pedagogerna gör det möjligt för alla barn att delta i leken. Även 

pedagogerna kan delta, men då utan att avbryta leken. 

Utifrån vårt resultat kan vi se att för föräldrarna kan fri lek vara vilken lek som helst. Det enda 

som är viktigt, enligt föräldrarna, är att barnen leker. Av resultatet framgår att till lek räknar 

föräldrarna inomhusaktiviteter, som till exempel målning, ritning och spel och 

utomhusaktiviteter som fri lek. 

Resultatet antyder att föräldrarna menar att barns fria lek också kan bestå av rollekar. Men av 

svaren framgår inte om barnen har utformat de ramar och regler som barn förväntas skapa i 

rolleken. Enligt Imsen (2007) har barns lek regler, som barn lär sig att följa. Enligt 

Knutsdotter Olofsson (2003) skapar barn, förutom regler, också ramar och gränser för sin lek. 

De kan även förvandla saker, tid, personer och miljöer. Lekvärlden är en värld, som har 

ramar, men där också allt är möjligt.  

I vårt resultat har vi funnit att föräldrarnas syn på lek både stämmer överens med och avviker 

från teorier och tidigare forskning. Det som bland annat avviker, är att det finns respondenter 

som menar att barns fria lek ska ledas av vuxna. Vidare att den lek som förekommer i 

förskolan inte enbart kan bestå av fri lek, ej heller av lek då barnen tillåts skrika och springa 

runt. Dessa lekar innebär inget lärande. Men om vuxna i förskolan styr leken, då lär sig 

barnen saker. Av resultatet framgår också att en del av föräldrarna inte var medvetna om att 

barn lär sig genom leken. Dessa föräldrar tror istället att barn endast leker för att ha något att 

göra.  

5.2.2 Relation mellan lek och lärande 

Studien visar också att det finns föräldrar som har erfarenhet av att lek och lärande hör ihop. I 

leken utvecklas barn individer och utvecklar social kompetens. Dessa föräldrar påpekar att 

leken ökar barns självtroende och självständighet. Barnen upptäcker också världen, provar 

nya saker och blir kreativa. Fantasi, som har en stor roll i barns lärande, tränas även den i 

leken. Utifrån föräldrarnas syn på lek kan vi dra slutsatsen att de menar att leken är ett viktig 

redskap i barns vardag. Barns lek är betydelsefull för deras utveckling och sociala förmåga. 

Barns lärande i leken sker utan att barnen är medvetna om det. I leken utvecklar barnen 

exempelvis sina sociala kompetenser, såsom språket, eftersom de samtalar med varandra 

under leken. Barn utvecklar också sin motorik, sina känslor, och sin fantasi och kreativitet i 

och med att de provar olika roller. Vygotskij (i Imsen 2007) menar att de lekar, som alla 
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människor kan hitta på, är ett uttryck för barns fantasi. Barn känner sig därför mognare, 

klokare, starkare och större än sig själva i leken.  

Av resultatet framgår också att föräldrarna har en positiv bild av den fria leken och relationen 

mellan lek och lärande. Utifrån Johansson & Pramling Samuelssons (2007) perspektiv är lek 

och lärande oskiljbara. De skapar tillsammans en helhet. Man kan säga att lek är en metod och 

som sådan central för barns lärande. Lek är en form och lärande är innehållet. I leken får barn 

möjligheter att prova, förändra, träna sina känslor och bemöta andra människors perspektiv. 

Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson (2007) menar att i lek sker barns lärande. De lär 

tillsammans och av varandra, eftersom barnen i leken möter nya och oväntade situationer. 

Barn leker inte för att lära sig saker, utan lärandet kommer av sig själv i leken. 

Under undersökningens gång upplevde vi att föräldrarna har en positiv syn på leken. Detta 

kan bero på att de har goda erfarenheter från sin egen barndom, och därmed utvecklat en 

positiv bild av leken och dess betydelse. Att föräldrars tidigare erfarenheter spelar roll för hur 

de ser på lek framgår också av Sandbergs (2002) forskning om vuxnas tidigare erfarenheter av 

lek. Sandberg menar att leken följer människan genom hela livet, genom de erfarenheter och 

kunskaper som leken ger. Sandberg tycker att vuxna som möter barn i vardagen behöver ha 

inlevelseförmåga och insikt i hur de själva lekte som barn. 

Vi vill här dela med oss av våra tankar kring de delar i studien. Vi har under studien blivit mer 

och mer medvetna om att föräldrarna har gett en positiv bild av lek och lärande. Föräldrarna 

ser leken som en del av barnens lärande och leken är ett viktigt redskap för barns lärande, att 

allt är bra med lek och att man lär sig hela tiden, vilket vi är glada över. Barnen lär sig även 

hur man fungerar i sociala sammanhang.  Föräldrarna i vår studie tycker att lek kan uppstå var 

och när som helst. . Det är genom leken barnen bearbetar saker de varit med om och de lär sig 

att samarbeta och lyssna på varandra samt använda och utveckla sin fantasi. Föräldrarna 

menade att leken är spontan och att barnen får möjlighet till att utforska sin omvärld i den. 

Vi håller med föräldrarna och tycker även att lekens betydelse är viktig i lärandet. Barnen ska 

få möjligheten att få testa själva först för att få en chans att utveckla sig på egen hand. Att leka 

är inte bara ett roligt tidsfördriv. Det är också en viktig skola som lär våra barn att umgås, 

kommunicera, sätta gränser och mycket, mycket mer. Barn älskar att leka. Barn kan leka i 

timmar och att de ofta har väldigt roligt går knappast att ta miste på. Men leken är betydligt 

mer än bara en underhållande sysselsättning. Den fyller också en viktig funktion i barnens 

utveckling och mitt i den påhittade barnvärlden pågår ett intensivt lärande. De lär sig sådant 
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som att respektera varandra, att testa var andras och egna gränser går, empati, att kräva sin rätt 

och respektera andras, att vara generös och att hantera aggressioner och besvikelser. Att leka 

är bland det viktigaste som finns och lekens stora betydelse för barns utveckling. Numera står 

det till och med i FN:s konvention om barns rättigheter att alla barn har rätt att få leka.  

Vi tycker att lek är svårt att definiera. Vi vet alla vad lek är men det har olika betydelse för 

oss. I leken utvecklar barnen många kompetenser t.ex. språket, social kompetens, motoriken, 

känslor, fantasi och kreativitet.  Vi som blivande förskollärare har en viktig roll i barns lek, 

speciellt för dem som är mindre lekkompetenta. Dessa barn ska vi uppmuntra och stödja i 

leken. Det är viktigt att ge barnen tid till lek och inte avbryta den. Språkutvecklingen blir en 

naturlig del i leken eftersom barnen samtalar med varandra i leken. Det är vi vuxna som först 

måste ge barnen nyckeln till leken och lära dem hur man lekar och lära dem med leksignaler 

att förstå skillnaden mellan lek och verklighet. 

När vi började vår studie, hade vi en annan uppfattning av föräldrars syn på den fria leken i 

förskolan. Utifrån våra erfarenheter tyckte vi att föräldrar inte var medvetna om lekens 

lärandeinnehåll. Men vårt resultat visar att föräldrarna talar positivt om fri lek och lekens 

relation till lärandet. När vi analyserar hela processen i studien hittar vi olika orsaker som kan 

ha påverkat vårt resultat. En orsak kan vara att i ett land som Sverige, som är ett 

mångkulturellt land, finns det skillnader mellan hur människor från olika kulturer ser på barns 

lek och lärande. I vår undersökning, som genomfördes på en mångkulturell förskola, var alla 

intervjupersoner svenskar med egna erfarenheter från förskolan och fri lek i förskolan. Några 

av dem hade till och med kunskaper om vad lekens lärande innebär och jobbade med barn. 

Detta kan ju också vara orsaken till att de ville vara i vår studie.  

5.3 Pedagogiska konsekvenser av vår studie  

Vi var intresserade av den fria leken eftersom leken ligger oss varmt om hjärtat när vi tänker 

på vår barndom. Leken är något som vi kommer att utveckla på bästa möjliga vis i vårt 

kommande yrke som förskollärare. De flesta forskare är överens om att lek är av betydelse för 

barns utveckling och lärande. Vi var nyfikna på föräldrarnas syn på den fria leken i förskolan 

därför valde vi att fördjupa oss i detta ämne. 

Innan vi började med att intervjua föräldrarna, förväntade vi oss ett annat resultat och blev 

överraskade av vårt resultat. Resultatet visade att föräldrarna uppfattar lek som viktig för 

barns utveckling och lärande. Men samtidig tycker vi som blivande pedagoger att det är 
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viktigt att informera föräldrarna om den fria lekens betydelse för barns utveckling och 

lärande, till exempel om att i den fria leken utvecklar barn sin sociala kompetens och lär sig 

matematik, språk, naturkunskap med mera. 

 

5.4 Fortsatta studier 

Vidare undersökningar kan göras med ett större antal föräldrar och på flera förskolor i olika 

områden. Detta för att få en mer mångfacetterad bild av hur föräldrar tänker om barns fria lek 

och dess relation till lärande. I denna studie undersökte vi föräldrars syn på lek. Den syn som 

framkommer i vårt resultat kanske hade blivit en annan om man undersöker om det finns 

skillnader mellan hur pappor och mammor ser på barns fria lek. Ännu en studie, som kan vara 

värde att göra, är att jämföra hur en grupp bestående av svenskfödda föräldrar ser på barns fria 

lek i jämförelse med en grupp föräldrar med invandrarbakgrund.  

Vår genomgång av tidigare forskning om föräldrarnas syn på barns fria lek i förskolan visade 

att det saknas forskning om detta. Vi hoppas att vår undersökning kan bidra till att väcka 

intresse hos andra för detta ämne.  
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Bilaga 1 

 

Intervjuguide 

1. Vad betyder fri lek för dig? 

– Vad tror du den fria leken betyder för ditt barn i förskolan? 

– Varföre leker ditt barn i förskolan? 

2. Hur reagerar ditt barn när du avbryter hans/hennes?  

3. Har de deltagit i ditt barns fria lek någon gång?  

 – Vad lekte ni då? 

 – Vad var din roll i leken? 

– Hur länge lekte ni? 

 – Var lekte ni?  

4. Vad leker ditt barn hemma, när hon/han får bestämma själv? 

5. Tycker du att ditt barn lär sig någonting genom fri lek? 

 – Vad? 

– Hur? 
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Bilaga 2 

Informationsbrev 

Hej på er alla föräldrar i förskolan xxxxx 

Vi som kontaktar er föräldrar heter Ferangis och Masoumeh, och studerar till förskollärare vid 

Örebro Universitet. I utbildningen ingår att vi ska göra ett examensarbete.  

Syftet med examensarbetet är att undersöka föräldrars syn på barns fria lek och relationen 

mellan lek och barns lärande och utveckling. Vi vänder oss nu till Dig som förälder och har 

barn på xxxxx förskolan. Vår fråga till Dig är om du vill låta oss intervjua Dig. Intervjuerna 

kommer att genomföras i personalrummet på xxxxx förskola under veckorna 11-14. (det finns 

möjlighet för oss att anpassa oss efter era tider och platser). Intervjun beräknas ta max 40 

minuter. Intervjuerna kommer att spelas in på band, men det är bara vi som gör 

undersökningen som kommer att ta del av inspelningarna, som förstörs när examensarbetet är 

klart. Era svar behandlas konfidentiellt, dvs. man kan inte i examensarbetet se vilka föräldrar 

som deltagit i studien. Deltagande i undersökningen är frivilligt. Man kan också avbryta sitt 

deltagande när som helst.    

Alla kommer att garanteras anonymitet. I enlighet med de etiska regler som gäller är 

deltagandet helt frivilligt. Materialet behandlas strikt konfidentiellt och kommer inte att finnas 

tillgängligt för annan forskning eller bearbetning. 

Om Du vill delta i vår studie ber vi Dig skriva en tid i detta brev och lämna det till förskolan  

DATUM…………………TID…………… 

Har Du frågor ber vi Dig kontakta oss på nedanstående telefonnummer. 

Med vänliga hälsningar 

Ferangis Mohammadi 

xxxxx 

Masoumeh Hatami 
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