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Sammanfattning 
Förskolan är i dag den plats där många barn möts och där många barn leker tillsammans. Den 

omgivande miljön talar om för barnen vilka möjligheter till lek som erbjuds. Inomhusmiljön 

återspeglar vilken typ av lek som förväntas förekomma och vilken som inte är möjlig. 

Syftet med undersökningen är att redogöra för vilka valmöjligheter som finns, i fråga om för-

skolebarns tillgång till rum, lekmaterial och en närvarande vuxen, under den tid som är avsatt 

för fri lek inomhus. De frågor som ställs i arbetet är: Hur beskriver förskollärare barnens till-

gång till olika rum, lekmaterial och en närvarande vuxen? Hur menar förskollärare att tiden, 

rummen och lekmaterialet används? Och: Hur kan det se ut i en förskola under tiden för fri 

lek, i fråga om barns tillgång till olika rum, lekmaterial och en närvarande vuxen? 

Den valda metoden för undersökningen är intervju av förskollärare och observation av var 

barn och vuxna befinner sig i den fysiska inomhusmiljön i en förskola. 

I undersökningen framkom bland annat att förskolebarnens möjligheter att välja rum och lek-

material under tiden för fri lek, är begränsad. Tillgängligheten till lekmaterial styrs av förskol-

lärarnas farhågor om att de yngre barnen ska stöka till och kvar blir ett traditionellt lekmateri-

al som barnen redan är bekanta med. Möjligheten att välja rum för sin lek påverkas av om 

barnen är beroende av närhet till en vuxen, eller söker sig bort från vuxnas övervakning för att 

leka ifred.  

 

 

 

Nyckelord: fri lek, inomhusmiljö, förskola, förskollärarens förhållningssätt, konstruktionist-

iskt perspektiv. 
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1 Inledning 
Förskolan är en plats för lek där barnen ska lockas till fantasi och kreativitet. Dessutom ska 

verksamheten komplettera hemmet för att barnet ska utvecklas rikt och mångsidigt (Lpfö 98). 

Att börja förskolan innebär att barn blir en del av ett större kollektiv, vid sidan av familjen, 

där nästan allt de gör sker tillsammans med andra barn eller vuxna (Williams 2006).  

För 30 år sedan såg barns vardag annorlunda ut, då var drygt en tredjedel av alla 3-6 åringar 

inskrivna i daghemsverksamhet (Skolverket, 2010). Då fanns sannolikt möjlighet att leka med 

många andra barn oavsett om det skedde hemma eller i förskolemiljö. Lek med många andra 

barn var inte avhängigt av om barnen var inskrivna i förskola eller inte. I dag ser det an-

norlunda ut. År 2009 var 90, 6 % av alla treåringar inskrivna i förskolan (a.a.). Förskolan har 

blivit en del av barns vardag och för somliga barn kanske den enda plats där det finns möjlig-

het att träffa och leka med många andra barn samtidigt. För att vara ett komplement till hem-

met behöver förskolan därför erbjuda lekmöjligheter i miljöer som kan tillgodose många olika 

barns behov. 

 

Den omgivande miljön talar om för barnet vilka möjligheter till lek som erbjuds. Inomhusmil-

jön återspeglar vilken typ av lek som förväntas förekomma och vilken som inte är möjlig 

(Nordin- Hultman 2004). Första gången jag kom till en förskola som student och fick klart för 

mig att det fanns något som kallades dockvrån blev jag förvånad. När jag senare upptäckte att 

det fanns en dockvrå i nästan varenda förskola började jag fråga mig vem som egentligen be-

stämt att det skulle vara så. Varför ansågs just lek med dockor, laga mat och bädda, vara så 

viktig att de avsatt ett helt rum, eller en del av ett rum för det? I samtal med förskollärare 

framkom att de inte hade reflekterat särskilt mycket över hur rummen i förskolan inreddes 

eller användes. Det var som det alltid hade varit. Det väckte funderingar hos mig. Hur ofta 

förändrar förskollärare inomhusmiljön och reflekterar över vilka möjligheter till lek som barn 

möter där? Eftersom barn idag spenderar mycket tid i förskolan är deras möjligheter att fritt 

välja var eller med vad de vill leka, avhängigt av förskollärarnas inställning till lek. Syftet 

med detta arbete är därför att undersöka vilka valmöjligheter som finns, i fråga om förskole-

barns tillgång till rum, lekmaterial och en närvarande vuxen, under den tid som är avsatt för 

fri lek inomhus.  

 

1:2 Teoretisk utgångspunkt  

Denna undersökning har sin utgångspunkt i ett konstruktionistiskt perspektiv. Detta perspek-

tiv innebär att istället för att betrakta vad barn säger och gör utifrån en norm och en tänkt ut-

vecklingsnivå, ses barns agerande här och nu som ett resultat av den omgivning barnet möter 

och svarar på. (Nordin-Hultman 2004). Barn är inte passiva, vilda eller sociala, utan blir på 

olika sätt beroende på hur de blir bemötta och vilka normer och möjligheter som olika miljöer 

signalerar (a.a., sid. 168). Genom att utgå från ett konstruktionistiskt perspektiv är det därför 

intressant att undersöka vilka möjligheter barn har att själva välja vilka rum och vilket materi-

al de kan använda eftersom det säger något vilka möjligheter barnen har att ge uttryck för sig 

själva. Det säger också något om hur förskollärare har ordnat den fysiska inomhusmiljön uti-

från de förväntningar och normer som är rådande inom verksamheten. 

  



2 

 

2 Bakgrund 

I bakgrundsavsnittet behandlas lekbegreppet och två av de teoretiska perspektiv som är av 

betydelse för förskollärares inställning till lek i förskolan. Här presenteras även ett urval av 

forskning som sätter den omgivande fysiska miljön och förskollärarens förhållningssätt i relat-

ion till barns lek. 

2:1 Lekbegreppet 

Lek är ett svårdefinierat begrepp. Även om leken i förskolepedagogik och styrdokument be-

traktas som ett självklart inslag i verksamheten, verkar frågor om vad som är lek vara svåra att 

besvara. Brodin Lindstrand menar enligt Sandberg (2008) att leken har en speciell ställning 

inom förskolan eftersom lek leder till lärande. Den kan definieras som en aktivitet förankrad i 

både en kulturell och social kontext, men om vi börjar tala om vad leken måste innehålla för 

att kallas lek, riskerar vi att begränsa synen på vad lek är (a.a.). Även Lillemyr (1990) ser lek-

begreppet som problematiskt eftersom det är svårt att avskilja leken från andra begrepp där 

handlingar och beteenden ingår. De beskrivningar jag stött på benämner lek som ett tillstånd 

där yttre omständigheter är underkastade barnets inre föreställningar (Knutsdotter-Olofsson 

1996). Leken är en aktivitet som engagerar och uppslukar barnet vars mål är att leka (Lillemyr 

1990). Enligt Granberg (2003) är en grundläggande förutsättning för lek, att leken är fritt vald 

utan styrning utifrån. Utgångspunkten i denna uppsats är att barn som leker är ”inne” i leken 

som då står över ”verkligheten” och för att fri lek ska uppstå behöver barnen ha möjligheter 

att själva ta initiativ till lek. 

 

Utan att bestämma särskilda kriterier som avgränsar lekbegreppet är det lättare att tala om vad 

leken ger och varför den är viktig. Enligt Lillemyr (1990) finns allmänna drag som går att 

enas kring när det gäller leken som företeelse: Att barnet löser problem i leken - De utforskar 

sin omgivning och utvecklar sin kreativitet. Leken stimulerar utvecklingen emotionellt, intel-

lektuellt, emotionellt och motoriskt. Barnet utvecklar och stärker sin identitet och självkänsla 

samt kan pröva sina åsikter och värderingar (a.a.).  
 

Definition av Fri lek 

Till skillnad från vuxeninitierade regellekar eller styrda aktiviteter innebär den fria leken en 

aktivitet där barnen själva väljer var, med vem och med vad de ska leka. Enligt Granberg 

(2003) är förutsättningen för lek att den är fritt vald, utan styrning utifrån. Dock anser jag att 

den fria leken inte kan vara fri från styrning eftersom den fysiska miljön och de vuxnas in-

ställning sätter ramarna för vilka lekar som kan förekomma och vilka som inte kan före-

komma. Dessutom anser jag att barn turas om att vara styrande i leken och att vissa styr mer 

än andra. Fri lek innebär alltså enligt mig, den lek som barn ägnar sig åt när de får välja 

själva, men inom de strukturella ramarna i förskolan som bestäms av vuxna.  

 

2:2 Läroplanen om lek 

Förskolan ska locka till lek och erbjuda en trygg miljö enligt läroplanen Lpfö 98 (Skolverket 

2006). De former av lek som nämns är skapande och gestaltande lek där barn kan uttrycka och 

bearbeta erfarenheter och känslor (a.a.). Till skillnad från exempelvis Lillemyr (1990) och 

Granberg (2003) som menar att lek är en aktivitet vars mål är att leka och att lek måste vara 

fri från styrning, kopplas lek samman med utveckling och lärande i förskolans läroplan (Skol-

verket 2006). Ett utvecklingsperspektiv som innebär att lek ses som ett verktyg som förskollä-

rare kan använda för att stimulera fantasi och inlevelse samt träna olika förmågor hos barnet, 

som problemlösning och samarbetsförmåga. Förskollärare anses kunna styra över vilken typ 
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av lek som barn engagerar sig i och kan därför bruka leken medvetet. Även om läroplanen 

säger att förskolan skall ge utrymme för barns egna planer, fantasi och kreativitet i lek och 

lärande, ligger fokus på aktiviteter som är vuxeninitierade med lärande som mål.  

 

2:3 Teoretiska perspektiv på lek 

Enligt Pramling Samuelsson och Carlsson (2003) kan svårigheten att definiera vad som är lek 

bero på att forskare med olika teoretiska perspektiv inte kan enas om en förklaring. Hur leken 

används i pedagogiska sammanhang är beroende av hur viktigt förskollärare tycker att det är 

att leka (Lillemyr 1990). De teoretiska perspektiv som ligger bakom utformningen av den 

pedagogiska verksamheten är alltså av betydelse oavsett om pedagogerna är medvetna om 

dem eller inte.  

2:3:1 Två perspektiv  

Lek kan som i läroplanen ses som en väg till lärande och användas för att få barn intresserade 

och för att rikta uppmärksamheten till olika kunnanden. Ett annat sätt att se på lek är som ut-

tryck för barns inre föreställningar, barnets sätt att svara på sin omgivning, den sociala och 

kulturella kontext som omger barnet (Nordin-Hultman, 2004 ).  

 

Karlsson enligt Sandberg (2008) ger exempel på två synsätt som påverkar bemötandet av bar-

nen i förskolan. Det ena är ett utvecklingsperspektiv där barns uttryck (i exempelvis lek) ses 

som ett” kvitto” på var i utvecklingen de befinner sig. Barns inflytande anses inte vara så vik-

tigt eftersom de ändå behöver hjälp och stöd från vuxna för att bli kompetenta individer. Bar-

nen betraktas som ”human becomings” (a.a., s.65). Enligt det andra synsättet betraktas barnen 

som ”human beings” och barndomen i sig har ett egenvärde. Barnen är själva kapabla att ut-

tala sig om vad de behöver och betraktas som en resurs i det pedagogiska arbetet (a.a.). 

I förskolepedagogisk forskning om lek väljer jag att fokusera på de två perspektiv som följer. 

Två perspektiv som är framträdande och som har inflytande över hur förskollärare förhåller 

sig till barns fria lek, ett utvecklingsperspektiv och ett konstruktionistiskt perspektiv: 
 

Utvecklingsperspektiv 

Det ena perspektivet grundar sig i förskolans tradition av utvecklingspsykologi och kallas för 

utvecklingspedagogik. Inom utvecklingspedagogiken är lärande centralt och det finns alltid ett 

innehåll som barnen ska lära sig (Förskoleforum, 2010). Pedagogens roll är att göra barn 

medvetna om sitt eget lärande med utgångspunkt i barnets erfarenhetsvärld. I linje med läro-

planen ses leken som en del av lärandet och det är läraren som leder och utmanar barnet uti-

från barnets erfarenheter och tankar (Pramling Samuelsson och Asplund-Carlsson, 2003). Att 

ha ett utvecklingsperspektiv innebär, enligt Nordin Hultman (2004) att man hela tiden kom-

mer att se vad det individuella barnet säger och gör utifrån en tänkt norm. Med andra ord be-

traktas barn mer som ”human becomings” eftersom det är de vuxna som står för vägledning-

en.  

 

Ett konstruktionistiskt perspektiv 

Det andra perspektivet är ett konstruktionistiskt perspektiv som ifrågasätter om barnets intres-

sen kan tas tillvara inom ramen för en verksamhet som styrs av vuxnas förgivet tagna syn på 

barns utveckling (Nordin Hultman, 2004). Barnets sätt att vara bör ses utifrån den situation, 

den omgivning och miljö som det befinner sig i. Barn kan ses som ”human beings” eftersom 

deras uttryck säger oss hur de svarar på den omgivande miljön. När barn endast blir sedda av 

pedagoger utifrån pedagogers uppfattningar om barnet, kommer det att styra hur barnet ser sig 

själv. Därför är pedagogiska miljöer, de vuxnas förhållningssätt tillsammans med den fysiska 
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miljön, avgörande för vilka erfarenheter och tankar barn kommer att ge uttryck för (a.a.). 

Denna undersökning kommer att ha sin utgångspunkt i det konstruktionistiska perspektivet 

där barns möjligheter i leken sätts i relation till den omgivande miljön. 

2:4 Förskollärarens förhållningssätt  

Hur kan förskollärarens förhållningssätt ha inflytande över barns lek inomhus i förskolan? 

Knutsdotter Olofsson (1996) menar att lek traditionellt har betraktats som barnens ensak i 

förskolan. När barnen leker fritt passar vuxna på att göra annat, att vuxna deltar i barns fria 

lek har betraktats som felaktigt. Även Lindqvist (1996) anser att lekens roll har varit och är 

oklar inom förskolan och pedagoger ägnar sig antingen åt styrda aktiviteter eller låter barnen 

leka fritt, utan att lägga sig i.  

 

Förskolläraren behöver finnas i närheten för att hålla uppsikt, stötta och hjälpa i leken och 

små barn kan behöva vuxna lekkamrater som leker med dem på deras villkor (Granberg, 

2003). En intresserad vuxen kan bidra till att leken hålls vid liv menar Knutsdotter Olofsson 

(1996), genom att finnas tillhands är den vuxna en garant för att barnen kan känna sig trygga 

och till viss del ostörda, trots att många barn leker i samma rum. Enligt Sandberg, (2008) me-

nar Karlsson att det är pedagogens förhållningssätt tillsammans med utformandet av den fy-

siska miljön som bestämmer hur barnens lekar och relationer utvecklar sig. En stödjande och 

tillåtande pedagog låter leken formas på barnens villkor och leken kan utvecklas till en ge-

menskap (a.a.).  Knutsdotter Olofsson (1996) anser att det är de vuxnas inställning som är 

mest betydelsefullt för att leken ska ”frodas”. Det bästa för leken är när vuxna är intresserade 

och sätter barnen i fokus, när de tillåter och stimulerar leken samt ger tid och möjlighet till 

ostördhet. Att vara en tillåtande vuxen menar Knutsdotter Olofsson (1996), är att inte vara 

rädd för att det blir rörigt och smutsigt och att undvika onödiga regler under leken.  

 

Det som hindrar lek är föreställningar om att alla kan leka, alla får vara med, att vuxna ska 

hålla sig borta eller att avbryta för planerade aktiviteter (Knutsdotter Olofsson, 1996). 

Granberg (2003) ser också att föreställningar som att ”alla kan leka med alla” och att ”alla får 

vara med i alla lekar”, motarbetar den spontana leken. Ytterligare hinder för lek kan vara reg-

ler som förbjuder att leksaker flyttas till andra rum eller används på sätt som de inte är av-

sedda för eller förbud mot att leka i vissa rum (a.a.). Tullgren (2004) ser barns lek ur ett kon-

struktionistiskt perspektiv och menar i sin avhandling att barns lek i förskolan ständigt är ut-

satt för styrning av vuxna. Den fria leken är endast fri så länge barnen leker något som svarar 

mot normen för nyttiga utvecklande lekar. Men barn är inte fria att leka kaotiska och irration-

ella lekar. Enligt Tullgren (2004) medför det att leken ständigt är reglerad och övervakad och 

att förskolläraren endast anstränger sig att skapa lust till lekar som anses vara goda och ut-

vecklande för barnen. Barn som försöker undvika pedagogernas övervakning håller sig undan, 

stänger in sig och håller till på platser där de inte syns (a.a.).  

 

2:5 Den fysiska miljön i förskolan 

Den fysiska miljön utgör en del av förskolans pedagogiska miljö (Nordin Hultman, 2004). Det 

innebär att den fysiska miljön såsom lokaler, leksaker och möbler anses påverka barns lek i 

förskolan. Granberg (2003) menar att vad, var och hur småbarn leker är beroende av hur 

rummen disponeras, vilka möbler och redskap som finns, hur stor tillgången till leksaker och 

material är, samt hur de exponeras för barnen. Enligt läroplanen ska förskolan vara ett kom-

plement till hemmet och därför behöver barn bli erbjudna miljöer och aktiviteter i förskolan 

som skiljer sig från hemmiljön (a.a.). 



5 

 

2:5:1 Rum 

Enligt Sandberg (2008) menar Davidsson att förskolans ”rum i rummet” med utrymme för 

flera barn åt gången inspirerar till samarbete och samtal samtidigt som den fysiska miljön 

säger något om vem som har makt och inflytande i lokalerna. En lärare som är tvungen att 

förflytta sig runt i rummen, där barnen själva kan hämta sitt material, ger ett mer tillåtande 

intryck än skolans lärare. Där sitter barnen vid sina arbetsplatser, ständigt kontrollerade och 

under uppsikt (a.a.). Knutsdotter Olofsson (1996) menar att ett stort lekrum och luftiga lokaler 

kan förstöra lekens förtrollning eftersom barn vill ha trånga utrymmen för sin lek. Men väg-

gar, dörrar och hyllor kan hindra små barns möjligheter till ögonkontakt med en vuxen, vilket 

kan leda till att konflikterna mellan barn ökar och att fler barn leker ensamma menar Röthle 

enligt Lökken, Haugen och Röthle (2006). 

 

När det är tid för fri lek i förskolan kommer barnen att ha tillgång till vissa bestämda rum och 

därmed till vissa bestämda lekmaterial. Enligt Lindblad och Sahlström, (2001) anser Ivarsson 

att tillgång till olika platser som erbjuder olika aktiviteter innebär att barn kan samtala och 

bjuda in varandra till olika teman och lekar. Det måste finnas utrymme för både stillsamma 

och vilda lekar och möjlighet för småbarn att dra sig undan (Granberg 2003). Enligt Sandberg 

(2008) menar Davidsson att förskolan delar upp material för lugna aktiviteter i vissa rum me-

dan material för livlig lek finns i andra rum. Barn kommer därför att välja rum utifrån vad de 

uppfattar att de kan och får göra där, när det är tid för fri lek. Denna uppdelning, där olika rum 

är avsedda för olika aktiviteter och där olika pedagogiska material hålls isär, innebär enligt 

Nordin-Hultman (2004), svårigheter för barn att skaffa överblick och finna nya möjligheter 

till lek. Dessutom är det material som lockar till aktivitet, men som kan skapa oreda och 

smutsa ner, placerat högt upp på hyllor eller i rum som barnen inte har fri tillgång till (a.a.).  

2:5:2 Lekmaterial 

Materialet i förskolan talar om vilka möjligheter eller brist på möjligheter som finns, vilka 

föreställningar och normer som finns hos förskollärarna om vad barn bör hålla på med och 

vad man anser att barn ska klara av i olika åldrar. Leksaker i sig har inte någon inneboende 

betydelse men hur de grupperas och ordnas i olika rum och hur de synliggörs för barnen, talar 

om vilka perspektiv som finns i verksamheten (Nordin- Hultman, 2004).  

 

Det råder delade meningar om hur mycket lekmaterial som ska vara tillgängligt för de yngre 

barnen. Lökken et al., (2006) har fokus på barn under tre år och menar att utbudet av smålek-

saker i förskolan ofta är för stort för att barnen ska få en överblick. Att begränsa antalet leksa-

ker och sortera dem i korgar låter barn samla sig i leken. Samtidigt kan avsaknad av leksaker 

främja leken eftersom småbarn då vänder uppmärksamheten mot varandra för att söka kontakt 

(a.a.). Granberg (2003) däremot menar att om barns intressen ska få styra den självvalda leken 

måste alla leksaker och lekmaterial vara tillgängliga så att barnen kan se och nå dem eftersom 

de behöver ha tillgång till gott om material för undersökande och utforskande lek. 

 

Vi tror kanske att den svenska förskolan har ett rikt och varierat material menar Nordin–

Hultman (2004) men det material som barn har fri tillgång till och som kommer till använd-

ning i förskolan är inte särskilt rikt eller varierat, snarare begränsat och tillrättalagt. Vanligtvis 

har barnen tillgång till papper, kritor, lego, pussel, klossar, småbilar och ett basutbud i dock-

vrån (a.a.). Kutsdotter Olofsson (1987) förespråkar material som inte föreställer något och 

som går att anpassa till rekvisita i leken. Att använda råmaterial från till exempel naturen, kan 

på så sätt främja låtsaslek och minska konflikter i barngruppen som ofta gäller leksaker och 

utrymme (a.a.). Genom att plocka bort allt traditionellt lekmaterial och spara ett kreativt 

material som barnen kan skapa själva med, utvecklas leken (Svaleryd, 2002). Barnen kan leka 
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i större grupper och vara kamratliga, be om ursäkt och bygga lekarna på relationer istället för 

saker (a.a.). 

2:6 Tid för fri lek 

Att barnen i förskolan själva ska kunna bestämma vad, var och med vem de ska leka förutsät-

ter att det finns tid avsatt till barns fria lek. Pramling Samuelsson och Sheridan menar enligt 

Pramling Samuelsson och Fleer (2009) att det finns många möjligheter för barn att göra egna 

val i förskolan, det är mest struktur och organisation av verksamheten som står i vägen. Det 

kan vara måltider eller utevistelse som upplevs som hinder för egeninitierade aktiviteter. Inom 

de strukturella ramarna kan dock barn välja själva vad, med vem och med vilka saker de ska 

leka (a.a.). Enligt Sandberg (2008) ser Karlsson rutiner och schemalagda aktiviteter som något 

positivt eftersom de skapar en trygghet för barnen så de är förberedda och medvetna om vad 

som förväntas av dem i olika situationer. Å andra sidan medför dessa strukturella ramar att 

den tid som barnen har kontroll över blir uppdelad i korta pass (Nordin-Hultman 2004). Åter-

kommande rutiner som samling, utevistelse, lunch, vila, mellanmål, klä sig, tvätta händerna 

och toalettbesök, styr dagsprogrammet och gör att leken får en underordnad roll i verksamhet-

en (a.a.). Knutsdotter Olofsson (1996) anser att en uppstyckad dag med temaarbeten, rutiner 

och styrda aktiviteter hindrar möjligheterna att leka. Granberg (2003) ser det som direkt lek-

förstörande om dagsschemat är inrutat och styrt av vuxna. Det tyder på att det centrala i verk-

samheten handlar om struktur, planering och disciplin och inte om barns nyfikenhet och 

självvalda aktiviteter. Barn behöver tid att leka, att komma igång, att vara i leken och att av-

sluta leken (a.a.).  

 

Dagsprogrammet avgör vilka rumsliga erbjudanden och möjligheter och vilket lekmaterial 

barnen har tillgång till (Nordin-Hultman 2004). Det är under den fria tiden som rummens in-

nehåll är av störst betydelse för barnen eftersom det då finns möjlighet att själv styra över vad 

som ska hända i ett rum (Sandberg, 2008). Tid för att leka och vara i varandras sällskap är 

viktigt eftersom barn ägnar en stor del av sin tid och uppmärksamhet åt att skaffa kamrater 

och upprätthålla kamratrelationer (Lindblad och Sahlström, 2001). När barn tillåts ta egna 

initiativ till lek så kommer de även att utveckla egna strategier för att kunna ta sig in i leken 

och upprätthålla den, tillsammans med kamrater (a.a.). 

 

3 Syfte 
Syftet med undersökningen är att, utifrån förskollärares beskrivningar och observationer i en 

förskola redogöra för vilka möjligheter barn  har att välja tillgång till rum, lekmaterial och en 

närvarande vuxen, under den tid som är avsatt för fri lek inomhus.  

 

3:1 Frågeställningar 

– Hur beskriver förskollärare barnens tillgång till olika rum, lekmaterial och en närva-

rande vuxen? 

– Hur menar förskollärare att tiden, rummen och lekmaterialet används? 

– Hur kan det se ut i en förskola under tiden för fri lek, i fråga om barns tillgång till 

olika rum, lekmaterial och en närvarande vuxen? 

 

3:2 Definition av begrepp 
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Yngre barn: När jag talar om yngre barn menar jag barn som är mellan ett och två år gamla. 

 

Äldre barn: När jag talar om äldre barn menar jag barn som är mellan tre och fem år gamla. 

 

Lekmaterial: Med lekmaterial menas det material som kan användas i lek och aktiviteter för 

barn. Det kan exempelvis vara leksaker eller råmaterial för skapande aktiviteter.  

 

4 Metod 
I metodavsnittet följer en redogörelse för hur den empiriska undersökningen har gått till. Här 

beskrivs och motiveras metoden för genomförandet. Här diskuteras även vilka nackdelar som 

valet av metod kan innebära.  

4:1 Val av metod 

Backman (2008) påpekar att forskaren måste välja en procedur och en metod som förser ho-

nom eller henne med underlag som är relevant för de frågeställningar man formulerat. Jag 

valde att kombinera två olika metoder: kvalitativ intervju och observation av kvantitativ ka-

raktär. Genom att kombinera två olika metoder kan undersökningens tillförlitlighet och validi-

tet stärkas, förutsatt att resultaten av de båda stämmer väl överens (Björndal, 2002). Å andra 

sidan kan resultat som skiljer sig åt, leda till nya tolkningar av en företeelse (a.a.). En risk med 

att kombinera två olika metoder kan vara att författarens objektivitet påverkas och man börjar 

söka efter särskilda samband mellan intervju och observation istället för att förhålla sig så 

neutral som möjligt. 

4:1:1 Intervju 

Jag valde intervju som metod för att undersöka hur förskollärarna beskriver barnens tillgång 

till de vuxna, till rum och lekmaterial En av de vanligaste metoderna i det kvalitativa perspek-

tivet utgörs av intervju där man väljer informanter utifrån deras insikter och kunskaper istället 

för att exempelvis välja personer utifrån en statistisk urvalsmodell (Backman, 2008). Jämfört 

med kvantitativa enkäter innebär kvalitativ intervju att den som svarar kan ställa frågor och 

eventuella oklarheter kan redas ut. Man kan stärka relationen och förståelsen mellan den som 

intervjuar och den som blir intervjuad (Björndal, 2002). Att intervjua mer än en person samti-

digt kan innebära en mer öppen och dynamisk dialog men kan även innebära att viss informat-

ion inte kommer fram på grund av att någon dominerar eller att flera lyssnar på det man har 

att säga (a.a.). 

4:1:2 Observation 

Jag valde observation som metod för att undersöka i vilka rum barn och vuxna befann sig 

under tiden för fri lek, samt vilket material de använde under den tiden. Enligt Björndal 

(2002) passar observation bra när de som observeras har svårt att uttrycka vad de gör i ord och 

när man letar efter mönster i det som sker. Man kan observera vad människor gör, inte bara 

vad de säger att de gör. Observationen säger något om verkligheten men registreringen av 

verkligheten är samtidigt beroende av observatören, ett tolkande subjekt (Backman, 2008). 

Genom att använda ett observationsschema med ett starkt begränsat fokus kan observatören 

ganska lätt registrera de beteenden man är ute efter att observera. (Björndal, 2002). Observat-

ionsschema är en strukturerad form av observation. En ostrukturerad form är att föra observat-

ionsanteckningar utan fasta kategorier till exempel stödanteckningar utifrån en pedagogisk 

situation (a.a.) Båda dessa former av observation användes vid observationstillfället.  
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4:2 Avgränsning och Urval  

Jag har valt att använda en förskola som exempel i undersökningen. Valet av förskola skedde 

genom ett så kallat bekvämlighetsurval vilket innebär att urvalet inte är slumpmässigt (Bry-

man, 2002). Denna förskola får representera hur det ser ut i verkligheten när barnen har tid för 

fri lek. Samtidigt kan inte resultatet och slutsatserna från denna undersökning göras gällande 

för förskolan i allmänhet. Att undersöka flera förskolor och göra jämförelser dem emellan, 

skulle ha gett ett bredare underlag för att dra mer generella slutsatser. Inom den tidsram som 

var avsatt för att skriva uppsatsen fanns inte möjlighet att göra en sådan omfattande under-

sökning. Eftersom jag valt att utgå från hur förskolan i allmänhet framställs i litteratur och 

aktuell forskning, anser jag ändå att det är intressant att undersöka hur en förskola svarar mot 

den bilden. 

 

Förskolan ligger i en liten by i södra Norrlands inland. Barngruppen är åldersintegrerad och 

består av barn i åldrarna ett till fem år. På förskolan arbetar fem förskollärare samt en ko-

kerska. På den valda förskolan är jag sedan tidigare är bekant med både personal och barn, 

något som jag ansåg skulle underlätta genomförandet av både intervju och observation. Ge-

nom att inte vara en ”främling” i verksamheten, var tanken att intervjuerna skulle kännas mer 

avslappnade och trygga och att jag inte skulle störa barnen i deras lek under tiden för obser-

vationerna. Jag är dock medveten om att jag redan hade en föreställning om hur arbetet i för-

skolan fungerade. Att välja en förskola genom ett slumpmässigt urval kunde ha gjort att jag 

förhållit mig mer objektiv till personer och skeenden i verksamheten. Jag anser ändå att de 

förskollärare jag intervjuat och de barn jag observerat har kunnat vara ”sig själva” i större 

utsträckning just därför att de kände igen mig.  

 

I samråd med förskollärarna valde jag att genomföra intervjuer under en studiedag då inga 

barn fanns på förskolan, för att få lugn och ro. På grund av sjukdom fanns endast två av fem 

förskollärare tillgängliga och det var de som deltog i intervjun. Efter att alla vårdnadshavare 

tillfrågats och gett sitt medgivande, bestämdes i samråd med förskollärarna, vilken dag som 

lämpade sig bäst för att observera barnen i leken inomhus. I förskolan finns 21 barn inskrivna. 

Under den bestämda dagen observerades de 14 barn som befann sig inomhus under tiden för 

egeninitierade aktiviteter. 

 

4:3 Genomförande 

Här beskrivs hur intervju respektive observation har gått till. Syftet med att detaljerat beskriva 

metoden är att det ska vara möjligt för någon annan att göra en undersökning under likadana 

förhållanden och att en utomstående ska kunna kontrollera resultaten (Backman, 2008). 

4:3:1 Genomförande av Intervju 

Personalen på förskolan kontaktades först via telefon för att bli tillfrågade om de kunde tänka 

sig att bli intervjuade. Eftersom de ville ställa upp åkte jag ut till förskolan för att informera 

dem om vad undersökningen handlade om och erbjuda dem möjlighet att ställa frågor. Vid 

detta tillfälle delade jag ut ett brev (bilaga 1) som i enlighet med Humanistisk-

samhällsvetenskapliga forskningsrådets (2010) etikregler innehöll information om undersök-

ningens syfte, deltagarnas rätt att själva bestämma om de ville delta och att de när som helst 

kunde välja att avbryta sin medverkan. Deltagarna informerades även om att alla uppgifter 

rörande person och ort behandlas konfidentiellt samt var den färdiga uppsatsen skulle finnas 

publicerad.  
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Enligt Björndal (2002) är kvaliteten på informationen man får ur en intervju beroende av en 

lugn situation i en avskärmad miljö. Intervjuerna genomfördes därför på förskolan under en 

studiedag när det inte fanns några barn i lokalerna. Med utgångspunkt i en intervjuguide (bi-

laga 2) hade förskollärarna möjlighet att i lugn och ro svara på frågorna. En intervjuguide är 

en översikt över de teman som ska beröras under en intervju och ger mer struktur än vid ex-

empelvis en samtalsintervju (Björndal 2002). Under intervjutillfället som tog ca 30 minuter, 

användes ljudinspelningsutrustning i form av en diktafon samtidigt som jag förde anteckning-

ar som stöd. På grund av sjukdom fanns endast två förskollärare närvarande under intervjutill-

fället. Jag valde att intervjua båda två samtidigt eftersom inspelningen gav mig möjlighet att 

gå tillbaka och lyssna igenom svaren flera gånger. Jag anser även att deltagarna, just på grund 

av att de var två, kunde ge mer utförliga svar eftersom de kunde diskutera med varandra. Å 

andra sidan skulle enskilda intervjuer kunna ha inneburit att förskollärarna uttryckt sina per-

sonliga åsikter i större utsträckning och att svaren på frågorna skiljt sig åt. 

4:3:2 Genomförande av Observation 

För att observera barnen i verksamheten behövde jag ha vårdnadshavarnas medgivande. Ge-

nom att dela ut ett brev om observationsmedgivande (se bilaga 3) till de berörda vårdnadsha-

varna, hade de möjlighet att få information om syftet med undersökningen, rätten till frivilligt 

deltagande, rätten att kunna avbryta deltagandet samt hur och var resultatet av undersökning-

en skulle användas. Genom att dela ut brevet personligen gavs vårdnadshavare möjlighet att 

ställa frågor till mig direkt på plats. Då alla skrivit under och gett sitt medgivande bestämdes 

en lämplig dag i samråd med förskolans personal. Förutsättningarna för att kunna genomföra 

observationer inomhus var att de skedde på en dag då barnen hade tid för egeninitierade lekar 

inomhus. Barnen observerades i tre omgångar om tio minuter vardera. Jag befann mig i 

matrummet där jag hade överblick över de rum som fanns tillgängliga för barnen. För varje 

gång under tiominutersperioden som ett barn eller en vuxen bytte rum, markerades detta i ett 

observationsschema. Observationsschemat bestod av en karta över förskolans rum (se figur 

1). Under tiden fördes också fortlöpande anteckningar om vilket material som kom till an-

vändning i respektive rum. Innan observationerna hade en inventering gjorts över vilket lek-

material som fanns tillgängligt respektive otillgängligt i rummen. Genom att uppskatta vad 

barnen rimligtvis kunde nå och vad som var omöjligt att komma åt utan hjälp från en vuxen, 

gjordes en kortfattad beskrivning av lekmaterialet i varje rum. 

 

 
figur 1: Karta över förskolans rum 
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4:4 Bearbetning av data 

Samma dag som intervjun hade genomförts transkriberades den från ljudinspelningen. Under 

tiden kontrollerades att de stödanteckningar som gjorts under intervjun verkade riktigt uppfat-

tade. Eftersom intervjuguiden redan var indelad i valda teman: Tid, Rum, Material och En 

närvarande vuxen, så sorterades intervjusvaren in under dessa rubriker. Redan i detta skede 

var det upp till författaren att tolka vilka intervjusvar som passade in i respektive kategori.  

 

Resultatdelen i arbetet har rubrikerna: En närvarande vuxen, Den fysiska miljön i förskolan 

och Tid för lek. Under dessa rubriker användes intervjusvaren och fördes in i sammanfattad 

form. Det mesta av vad som sades i intervjun redovisades i resultatdelen då jag fann svaren 

relevanta för undersökningen. För att ge liv åt texten förde jag in direkta citat från intervjun i 

resultatdelen. De namn på förskollärare och barn som förekommer i texten ändrades till finge-

rade namn.  

 

Observationerna ägde rum efter det att förskollärarna intervjuats. Anledningen till det var att 

intervjuerna gav en fingervisning om vad som var intressant att observera utifrån förskollärar-

nas beskrivningar av verksamheten. Observationsschemat där jag för hand kryssat i vilka rum 

som barn och vuxna befann sig i, överfördes till ett datorskrivet schema. På det datorskrivna 

observationsschemat fick en stjärna representera en vuxen och en ”smiley” representera ett 

barn. Observationsschemat användes sedan för att ge en överblick över var vuxna och barn 

befann sig under tiden för fri lek. Genom att sammanföra dessa uppgifter med de fortlöpande 

stödanteckningar jag gjort under tiden för observationer, sökte jag samband mellan var barn 

och vuxna befann sig och vilket material som kom till användning. Ytterligare en tolkning 

gjordes när intervju och observation sammanfördes och jämfördes i resultatdelen. 
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5 Resultat 
I resultatdelen presenteras en sammanställning av vad som framkommit i intervju med förs-

kollärare, samt av vad författaren registrerat i observationer på samma förskola. Rubrikerna i 

resultatdelen är Den fysiska miljön i förskolan, En närvarande vuxen och Tid för lek. Under 

samtliga tre rubriker kommer resultat av både intervju och observation att presenteras. 

5:1 Den fysiska miljön i förskolan 

Förskolans rum avgränsas av väggar och dörrar. Mellan matrummet och dockrummet finns 

glasfönster i sådan höjd att det ger möjlighet för de vuxna och de äldre barnen att se emellan 

rummen. Här nedan beskrivs de rum, som enligt författarens tolkning, är inredda i syfte att 

kunna nyttjas av barnen i leken: 

 

Matrummet är inrett med bord och stolar eftersom man äter här. I matrummet finns plocklå-

dor, leksaksspis, glas, tallrikar, bestick och leksaks-mat på hyllor i barnens höjd.  

I hyllor inom synhåll men utom räckhåll för barnen finns vikter och våg, pärlor, pärlplattor, 

mjuka fåglar (som gör fågelljud), spel och pussel.  

Lugna rummet är inrett med en soffa och på lister längs en vägg står böcker uppställda i bar-

nens höjd.  

Byggrummet är inrett med en låg hylla med dockskåp och smådockor. I plastbackar på golvet 

finns duplo, plastdjur, bilar och dinosaurier. Utom räckhåll för barnen finns mjuka skumklos-

sar på en hylla högt upp. 

Målarrummet är inrett med en diskbänk, ett lågt bord och ett normalhögt bord med stolar. På 

borden finns färgpennor, kritor och tuschpennor. Papper finns tillgängligt på diskbänken. I 

hyllor utom räckhåll men inom synhåll för barnen finns plastbackar med flirtkulor, tyglappar, 

sugrör, piprensare, lim, saxar och penslar. I stängda skåp högt upp finns målarfärger, glitter 

och paljetter.  

Dockrummet har en mjuk tjockmadrass på golvet, en scen i ett hörn, ett litet bord med stolar, 

en byrå med dockkläder, dockor, dockvagnar och docksäng, en bilpanel med ratt, och krokar 

med utklädningskläder längs en vägg.  

På en hylla inom synhåll men utom räckhåll för barnen finns en cd-spelare och skivor, 

”frisörgrejer”, doktorsväska, kassaapparat och ett leksaks-slott. En behållare med små bollar 

är upphängd utom räckhåll för barnen. 
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Figur 2: Karta över förskolan som visar var barn och vuxna befinner sig 

5:2:1 Rum  

 

Om barnen använder rum eller material på ett sätt som inte är acceptabelt enligt de vuxna, kan 

tillgängligheten till rummen begränsas av det: 

 
Karin: 

”Ibland kan det hända att vi begränsar en del vissa eftermiddagar då det händer för mycket, det be-

ror på vad det är för lek. Om Pelle och Stina (2 år) är i tvättrummet och spolar med vatten, så att 

det är vatten överallt, då stänger man det. Men om Anna och Linda (4 år) går till tvättrummet med 

dockvagnar så får de vara där för då sköts leken. Det finns ju lite regler och ramar för vad som är 

tillåtet och vad som inte är tillåtet.” 

 

 

Förskollärarna menar att barnen har tillträde till alla rum i den fria leken, med undantag för 

köket, personaltoaletten och kontoret. Vid observationerna visade det sig dock att barnen inte 

heller hade möjlighet att vistas i hallen, tvättrummet, på toaletten eller vid datorerna på grund 

av en stängd grind. Barnen uppehöll sig endast i rum där det var enkelt för förskollärarna att 

se och höra vad de gjorde. Av förskolans totala yta var endast hälften möjlig att vistas på. 

Dessutom var dörren till målarrummet stängd och lampan därinne släckt, så de yngre barnen 

hade ingen möjlighet att öppna dörren själva. För de äldre barnen var det möjligt att öppna 

både dörr och grind men det rådde ändå viss tvekan bland barnen om det var tillåtet att göra 

det.  

 

Den begränsade tillgängligheten till rummen kan inte förklaras utifrån att något barn hade 

använt dem på ett oacceptabelt sätt, eftersom barnen redan från början, när de kom på morgo-

nen, slussades in från hallen till matrummet av en vuxen. En annan anledning att stänga av 

rum är enligt förskollärarna, att barnen inte ska välja samma rum och lekmaterial hela tiden, 
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utan prova något annat. Förskolans alla rum är enligt förskollärarna tänkta att tilltala både 

pojkar och flickor. Genom att flytta in dockskåp i byggrummet och blanda dockor med bilpa-

nel, utklädning och en scen är tanken att erbjuda något för alla barn i dessa rum. Man vill att 

barnen ska sprida ut sig i alla rum. Förskollärarna anser att ett rum med dess material kan tala 

om för barnet vilken typ av lek som rummet är tänkt att användas för. Det fanns tidigare ett 

kuddrum men det gjordes om till ”lugna rummet” med en soffa och böcker, eftersom det 

uppmanade till för mycket skrikiga och högljudda lekar. En förskollärare menar att det måste 

vara en behaglig ljudmiljö för alla inomhus och med stora barngrupper är det bättre att leka 

högljutt ute.  

 

 

Förskollärarna menar att de yngre barnens val av rum och material påverkas av var de 

vuxna befinner sig:  
 

Lotta: 

”Förr hade vi spisen i dockrummet men då flyttade vi de sakerna in hit eftersom de små barnen 

oftast väljer att leka här, nära vuxna. Även om vi vuxna sitter inne i de andra rummen så blev det 

lättare om vi behöver sitta i fem minuter och prata, så kan de komma hit. Sen är det ibland läskigt 

för nya barn att gå hela vägen in i andra rum. Då finns det redan här, när de kommer in.” 

 

En del barn är mer populära än andra och var de befinner sig kan också få betydelse för var de 

övriga barnen väljer att leka, menar förskollärarna. Under dagen för observationerna rörde sig 

alla barn mellan matrum, byggrum och dockrum. Den största andelen barn förflyttade sig från 

ett rum till ett annat samtidigt som en vuxen förflyttade sig. I likhet med vad förskollärarna 

uppger, stannade de yngre barn som anlände på morgonen först vid spisen i matrummet där 

det fanns en vuxen på golvet. Behov av trygghet och närhet till en vuxen verkar avgöra var de 

yngre barnen placerar sig. Det som förskollärarna uppger som ”läskigt” för en del barn kan 

dels vara att inte se var de vuxna befinner sig men också att behöva gå in i rum där det finns 

äldre barn. De äldre barn som anlände på morgonen gick direkt till byggrummet där det inte 

fanns någon vuxen, men där det fanns andra äldre barn. Majoriteten av alla barn uppehöll sig 

längst tid i matrummet och det var också det rum som barnen tog med sig material till, från de 

övriga rummen. Efter att ett barn på eget initiativ öppnat dörren till målarrummet, uppehöll 

sig tre äldre barn därinne en stund med dörren stängd. Efter att en vuxen tagit initiativ samla-

des några barn i lugna rummet för att lyssna på när hon läste en bok. 
 

5:2:2 Lekmaterial 

Tidigare hade barnen möjlighet att själva ta fram pussel och spel men förskollärarna menar att 

när det började många yngre barn i gruppen var man tvungna att flytta upp dem utom räckhåll 

men inom synhåll för barnen. Annat material som de nämner som synligt men inte tillgängligt 

är pärlor, målarfärger, kassaapparat, frisörgrejer och doktorsgrejer. Den största anledningen 

till att barnen måste be om vissa lekmaterial är, enligt förskollärarna, att de små barnen ofta 

bara ”häller ut” och att barnen behöver lära sig att vara rädda om och ta reda på saker efter 

sig. I målarrummet finns tillgång till papper, saxar, tygbitar, kritor och pennor. Men förskollä-

rarna menar att om för mycket material för att ”skapa fritt” lämnas framme så hamnar det 

överallt. Samtidigt menar de att fast man tagit bort en del saker för att barnen ska kunna 

skaffa sig en överblick, så är det svårt att avgöra hur mycket som är ”för mycket”:  
 

Lotta: ”Vi har plockat bort saker. Man behöver inte alltid ha allting framme. Vi byter ju ut saker, 

till exempel utklädningsgrejer och sånt. Det följer teman, vad barnen är intresserade av att leka 

just då.” 
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Karin: ”Samtidigt om man jämför med andra förskolor; Vi har mycket grejer framme.” 

 

Lotta: ”Ja vi har mycket saker. Samtidigt har jag en känsla av att ju mer material man får känna 

på, desto mer trygg blir man ändå att prova olika saker.” 

 

Det material som förskollärarna anser vara mest populärt bland barnen är duplo och byggklos-

sar. Oftast börjar de i byggrummet och går sen vidare därifrån. De yngsta barnen väljer oftast 

leksaksspisen och ”lagar mat”. Dockor och dockvagnar är också populära enligt förskollärar-

na. Men bara för att man väljer ett lekmaterial i ett rum behöver det inte innebära att leken 

kommer att utspela sig i just det rummet. Förskollärarna menar att det är tillåtet för barnen att 

flytta lekmaterial mellan olika rum för att använda som rekvisita i leken. Antingen styrs leken 

av det material som fångar en i stunden, intresse eller av något som man har med sig hemifrån 

att bearbeta. 

 

Under den dag som observationerna gjordes använde de äldre barnen mestadels duplo, dockor 

och dockvagnar medan de yngre använde leksaksspisen med tallrikar, mat, bestick och glas i 

större utsträckning. Dockor och dockvagnar förflyttades mellan alla tillgängliga rum. Duplo 

användes i byggrummet och lek med spis och mat förekom i matrummet. Allt material var 

dock inte tillåtet att flytta mellan rummen. Ett yngre barn som ville flytta duplo ut i matrum-

met uppmanades av en vuxen att gå tillbaka till byggrummet. Under tiden för fri lek användes 

det mesta av det tillgängliga materialet av barnen, med undantag för utklädningskläderna i 

dockrummet och smådockorna, bilarna och plastdjuren i byggrummet. 

5:2 En närvarande vuxen 

Under tiden för fri lek anser förskollärarna att det är viktigt att finnas nära som en trygghet för 

barnen: 

 
Lotta: 

”De större kan stänga in sig i rum själv men man sitter gärna på golvet så att man ser in i två rum 

samtidigt. Det styrs mest av de små barnen. Det är en trygghet för dem för när de vet var man sit-

ter så vågar de utforska mera. Det är väl därför de stora flyttar till tvättrummet eller bokrummet, 

för att få vara ifred och stänga dörren.” 

 

Förskollärarna ser tiden för fri lek som värdefull eftersom barnen i den fria leken anses kunna 

skapa relationer. Man kan ”få ihop gruppen” genom att barnen får fri tillgång till rum, materi-

al och varandra. Förskollärarna försöker erbjuda något för alla. Men om det finns barn som 

inte hittar någon lek så är man inte främmande för att gå in och lära barnet att leka.  

 

Förskollärarna anser att det är av betydelse var de vuxna befinner sig när de yngre barnen 

väljer var de vill leka eftersom de yngre barnen ofta väljer att leka i närheten av en vuxen. 

Under dagen för observationerna fanns hela tiden en eller två förskollärare sittande på golvet i 

något av rummen där de flesta av barnen befann sig. När en vuxen gick från ett rum till ett 

annat följdes hon alltid av minst tre yngre barn. Större delen av tiden uppehöll sig förskollä-

rarna på golvet i matrummet med de yngre barnen samlade runt sig.  

De äldre barnen lekte mer självständigt men några kom ut till den vuxna i matrummet för att 

visa sina duplobyggen, för att sedan gå in i byggrummet igen.  

 

Ganska ofta, uppger förskollärarna, händer det att barnen leker ett tema eller en teater som 

tidigare varit en styrd aktivitet, men som senare blir spontan lek. 

 

 



15 

 

5:3 Tid för lek 

I intervjuer med förskollärarna framkom att barnen, åtminstone för tillfället, ges mycket tid 

till fri lek inomhus, men att ett ökat antal barn innebär att barnen inte kommer att kunna 

välja att vara inne i lika stor utsträckning som förut: 

 
Lotta: 

”Just nu vid inskolningen har vi mycket fri lek för att vi vill att de ska få komma ihop sig i grup-

pen. På förmiddagen är en del ute och en del inne, så inomhus har de möjlighet att vara fram till 

lunch. Efter lunch och läsvila väljer en del att fortsätta vara inne en stund. De flesta går ut och så 

småningom kommer de andra också ut. Nu kommer det förmodligen bli så, eftersom vi är så 

många, att de måste vara ute eftersom vi inte räcker till att vara på två ställen.” 

 

Förskollärarna anser att barnen behöver få utrymme att leka fritt och därför avsätts mycket tid 

i början av terminen till fri lek så att barnen ska lära känna varandra och få möjlighet att prova 

på olika material. Under dagen för observationerna var hela förmiddagen avsatt för fri lek. 

Vid två tillfällen förekom ändå styrda aktiviteter där den vuxna tog initiativ. Det första till-

fället innebar att en förskollärare satte igång musik i dockrummet för att ”lugna ner” stäm-

ningen. Genast samlades alla barn (utom ett) i rummet och den vuxna uppmanade dem till att 

röra sig så som man sade i sångerna på skivan. Även om majoriteten av barnen deltog i aktivi-

teten fanns dock inga krav på att de skulle göra det. Vid det andra tillfället fanns ingen möj-

lighet för barnen att välja om de ville delta då det var dags för samling. Barnen uppmanades 

att plocka undan det de höll på med och samlas inne i dockrummet för samling där de vuxna 

styrde över aktiviteten. En förskollärare påpekar i intervjun att det ser olika ut i olika perioder. 

När man kommit längre in på terminen börjar personalen att strukturera upp tiden inomhus i 

mer styrda aktiviteter under förmiddagen såsom samling, temaarbete och dramatiseringar. 

Samtidigt kommer barngruppen att delas upp i större utsträckning för att det överhuvudtaget 

ska gå att få plats inomhus och att kunna genomföra planerade aktiviteter med en dräglig 

ljudnivå. Ju längre in på terminen man kommer desto mindre tid avsatt för fri lek och ett mer 

begränsat urval av lekkamrater. Däremot större möjlighet att få tillträde till de rum och det 

lekmaterial som finns inomhus om antalet barn är färre. Barn som har långa vistelsetider har 

större möjlighet till fri lek eftersom det inte förekommer några styrda aktiviteter innan frukost 

eller efter mellanmålet klockan 14.00.  
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6 Diskussion 
Diskussionsavsnittet inleds med en metoddiskussion där den valda metoden diskuteras. Däref-

ter följer resultatdiskussion som behandlar resultatet av undersökningen. Den följs sedan av 

slutsatser och förslag på vidare undersökning inom området. 

6:1 Metoddiskussion 

Metoden för denna undersökning har varit intervju med förskollärare och observationer i för-

skolans inomhusmiljö. Eftersom intervju endast kom att handla om hur förskollärare beskriver 

barns tillträde till rum och material ville jag se om den bilden stämde överens med vad jag 

senare skulle observera. Intervjun skedde med de två förskollärare som fanns tillgängliga un-

der den dag som bestämts i förväg. Att endast två förskollärare av fem deltog anser jag inte ha 

haft någon större inverkan på resultatet eftersom frågorna handlade om att beskriva hur det 

faktiskt ser ut, snarare än hur förskollärarna tänker om tillgång till material och rum. Om där-

emot förskollärare från olika förskolor hade intervjuats skulle det ge ett mer intressant resul-

tat. 

 

Då denna undersökning handlar om att utformandet av inomhusmiljön säger något om hur 

förskollärarna vill att barnen ska använda den, behövdes mer än bara intervju. En intervju där 

förskollärare ger sin bild av inomhusmiljöns användning behöver inte nödvändigtvis stämma 

överens med hur det verkligen ser ut. För att få ett mer nyanserat resultat gjorde jag även ob-

servationer barns tillgång till rum och material. Vissa skillnader visade sig i sammanställning-

en av resultatet. Ett exempel var att förskollärarna förklarade att de flesta av alla rum i försko-

lan fick användas av barnen, medan observationen visade att endast hälften av förskolans yta 

fick disponeras fritt. Svårigheten med att kombinera två metoder på detta sätt är att författaren 

kan börja söka efter motsägelser och skillnader istället för att förhålla sig så neutral som möj-

ligt i observationen. Jag anser ändå att användandet av två metoder ger en mer nyanserad bild 

än vad enbart intervju skulle ha gjort. Däremot skulle jag använt mig av flera olika förskolor 

om jag hade gjort om undersökningen eftersom en förskola inte säger så mycket om hur det 

ser ut i förskolan i allmänhet. 

 

Observationerna bestod i att dels göra en inventering av vilket material som fanns tillgängligt 

för barnen i de rum de hade tillträde till och dels att föra anteckningar i ett observations-

schema över vilka rum som barn och vuxna befann sig i. Alla vårdnadshavare för de barn som 

var närvarande den aktuella dagen hade gett sitt medgivande. Jag tror att det underlättade att 

jag inte avsåg att observera beteenden hos barnen utan endast var de befann sig och vilket 

material de hade tillgång till. På det sättet kom observationen inte att direkt fokusera på bar-

nen. Eftersom observationerna endast gjordes under ett specifikt tillfälle så kan det inte säkert 

sägas att lokalerna nyttjades på samma sätt varje dag. Dock antar jag att förskollärarna ofta 

stängde av tillgängligheten till hallen eftersom det fanns en grind monterad där. Visst material 

som var otillgängligt för barnen under den dag som jag gjorde observationer kan vara till-

gängligt för dem andra dagar men även om så är fallet är det fortfarande de vuxna som kon-

trollerar vilket material som barnen ska få tillgång till. Jag är medveten om att jag själv kan ha 

påverkat hur barn och vuxna rörde sig i lokalerna under tiden för observationen. Eftersom jag 

själv fanns placerad i ett av de rum som observerades Jag försökte undvika att påverka resul-

tatet genom att vänta en timme innan jag inledde själva observationen. På så sätt hade barn 

och vuxna hunnit vänja sig vid min närvaro. Eventuellt kan de yngre barnens behov av att 

vara nära en förskollärare ha ökat på grund av att jag befann mig i lokalerna och i så fall på-

verkat resultatet. 
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6:2 Resultatdiskussion 

I denna undersökning var syftet att redogöra för vilka möjligheter som finns för förskolebarn 

att välja tillgång till rum, lekmaterial och en närvarande vuxen, under den tid som är avsatt för 

fri lek inomhus. Här presenteras författarens tolkning av vad som framkommit i intervju med 

förskollärare och observationer i förskolan mot bakgrund av det aktuella kunskapsläget inom 

litteratur och forskning. 

6:2:1 En närvarande vuxen 

Det går inte att bortse från att det är förskollärarna som styr verksamheten i förskolan. Det är 

vuxna som avgör hur dagsschemat ska se ut och hur mycket inflytande barnen ska ha över 

verksamheten. Föreställningar om att vuxna ska hålla sig borta hindrar leken och när det är tid 

för fri lek behövs en vuxen i närheten för att barnen ska känna sig trygga och få stöd i leken 

(Knutsdotter Olofsson 1996). Förskollärarna i undersökningen är närvarande vuxna och finns 

framförallt tillhands för de yngre barnen i den fria leken. Anledningen till att de håller sig på 

golvet nära de yngre barnen är för att de ska känna sig trygga att utforska sin omgivning. De 

yngre barnen håller sig också nära de vuxna och väljer att leka på platser där förskollärarna 

finns tillgängliga. De yngre barnens val av rum och lekmaterial verkar främst bero på var det 

finns närhet till en vuxen, snarare än vad den fysiska inomhusmiljön har att erbjuda. När en 

förskollärare förflyttar sig mellan rummen så följer alltid några yngre barn efter. Något som 

innebär att de vuxna har stort inflytande och kan medvetet eller omedvetet påverka de yngre 

barnens val av aktivitet beroende på var de väljer att placera sig.  

 

Förskollärarna uppger att de yngre barnen helst leker vid spisen i matrummet, vilket också är 

det rum där de vuxna uppehåller sig större delen av tiden för fri lek. Om förskollärarna uppe-

höll sig mer i de övriga rummen skulle det antagligen påverka de yngre barnens val av lek-

material. De yngre barnen är mycket begränsade i sina möjligheter att välja var och med vad 

de vill leka. Behovet av trygghet styr var de yngre barnen väljer att placera sig. Om inte de 

vuxna utmanar barnen att söka sig in i de andra rummen, finns en risk att de ”fastnar” i 

matrummet med det begränsade lekmaterial som erbjuds där.  

 

Förskolebarnen kan välja närhet till en vuxen men att förskollärarna ger tid och möjlighet till 

ostördhet kan också vara lekbefrämjande (Granberg 2003). Finns det då någon möjlighet att 

välja att vara utom synhåll för vuxna i den fria leken? En del av de äldre barnen väljer att 

hålla till i byggrummet eller målarrummet där förskollärarna inte har direkt insyn. Dels kan 

det bero på att de tilltalas av det lekmaterial som finns där, men det kan också vara så att de 

vill leka ostört, ifred från vuxna. Förskollärarna menar att de inte alltid är materialet eller vad 

rummet har att erbjuda som styr barns val av rum. Det kan helt enkelt vara så att barnen vill 

vara ifred. Samtidigt som förskollärarna accepterar att de äldre barnen har behov av att få 

stänga in sig så gäller inte samma förtroende för de yngre barnen. Yngre barn förväntas ställa 

till med oreda, att exempelvis spola med vatten om de lämnas ensamma i tvättrummet. Därför 

framstår möjligheten att välja att vara i rum utom synhåll för vuxna som något förbehållet de 

äldre barnen. 
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6:2:2 Den fysiska miljön i förskolan 

 

Rum 

I den fria leken kommer barn att välja rum efter vad de uppfattar att man får göra där (Sand-

berg 2008) och regler som förbjuder att leksaker flyttas mellan rum kan begränsa barns möj-

ligheter till lek (Granberg 2003). För att kunna välja att leka ostört behöver lekmaterial vara 

möjligt att flytta från ett rum till ett annat. I och med att förskollärarna ger sin tillåtelse till att 

flytta lekmaterial mellan rummen och använda som rekvisita i leken, kan tvättrummet eller 

hallen ibland användas i den fria leken, trots att de inte i första hand är tänkt att fungera som 

rum för lek. Däremot är det inte barn som bestämmer över vilket material som får flyttas och 

när. Davidsson menar enligt Sandberg (2008) att förskolors material som uppmanar till lugn 

lek hålls åtskilt från det material som uppmanar till livlig lek, vilket kan förklara varför det 

går bra att flytta dockor och dockvagnar mellan rummen medan duplo som kan byggas, rivas 

och väsnas inte är tillåtet att flytta från byggrummet.  

 

Hur lekmaterial grupperas och sorteras in i olika rum talar om hur det är tänkt att användas 

och vad de vuxna anser att barn ska hålla på med menar Nordin- Hultman (2004). Även om 

det lekmaterial som finns tillgängligt i förskolan kan tyckas vara begränsat så arbetar förskol-

lärarna ändå aktivt med att varje rum ska erbjuda något för alla barn. Genom att bryta mot den 

traditionella indelningen av material, att inte ha alla bilar i ett rum och dockor i ett annat, vill 

man ge barnen möjligheter att utveckla sin lek. Ett rum som innehåller bilar, klossar, djur och 

dockor, istället för bara dockor, tilltalar rimligtvis fler barn och ökar möjligheterna att fånga 

barnens intresse. 

 

Ett ökat antal barn i förskolan påverkar barns möjligheter i den fria leken på så sätt att vilda 

lekar får flytta ut. För att stimulera barns lek ska det finnas utrymme för både stillsamma och 

vilda lekar inomhus menar Granberg (2003). Men barnen i undersökningen har inte längre 

tillgång till rum som uppmanar till högljudd lek då ”kuddrummet” har gjorts om till ”lugna 

rummet”. Anledningen till det, är att ljudnivån blev för hög när barngruppen blev för stor och 

en förskollärare menar att högljudda lekar passar bättre ute. Genom att förändra inomhusmil-

jön kan förskollärarna påverka barns uppfattningar om vilken typ av lek som är möjlig. De 

yngre barnen hålls ute från målarrummet i och med att dörren dit är stängd dessutom kan bar-

nen inte röra sig fritt i alla rum på grund av en stängd grind. Barnen kan endast vistas på de 

ytor där de kan hållas under uppsikt av vuxna. Inomhusmiljön talar om för barnen att de är 

kontrollerade eftersom de måste be om lov för att få tillgång till vissa rum. 

Lekmaterial 

Att ha många saker framme är inte samma sak som att förskolan erbjuder ett rikt och varierat 

utbud av lekmaterial. Barnens möjligheter att välja själva vilket material de ska använda, när 

det är tid för fri lek, är begränsad. Det lekmaterial som förskolan i undersökningen erbjuder, 

motsvarar till stor del Nordin-Hultmans (2004) beskrivning av material som vanligtvis finns 

tillgängligt i svenska förskolor. Ett utbud som beskrivs som enahanda och begränsat. Det 

handlar om papper, kritor, lego, pussel, klossar, småbilar och ett basutbud i dockvrån (a.a.). 

Att svenska förskolor erbjuder i stort sett samma utbud av lekmaterial tyder på att det finns en 

norm för vilka leksaker som anses vara bra för barns lek.  

 

Enligt Tullgren (2004) styr förskollärare barns lekar efter vad de anser vara nyttigt och ut-

vecklande, medan det inte ges något utrymme för kaotiska och irrationella lekar. Konsekven-

serna blir att den fria leken endast är fri från vuxnas styrning så länge de vuxna uppfattar att 

barnen använder lekmaterialet på rätt sätt. Detta kan förklara varför mycket av materialet i 
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förskolan förvaras utom räckhåll för barnen i undersökningen. Det gäller till exempel pärlor, 

spel, pussel, flirtkulor, tyglappar, sugrör, piprensare, lim, saxar, penslar, målarfärger, glitter 

och paljetter. Lekmaterial som kan skapa oreda och som de yngre barnen riskerar att bara 

”hälla ut” har förflyttats så att barnen måste be om dem. Det material som blir kvar, exempel-

vis dockor, duplo, leksaksspis, bilar, kritor och böcker, är sådant som barnen oftast redan är 

bekanta med. Enligt Nordin-Hultman (2004) talar materialet i förskolan om för barnen vilka 

möjligheter och förväntningar som finns. Att erbjuda lekmaterial som många barn har tillgång 

till hemma, innebär att barnen redan har en föreställning om hur det ska användas och de 

vuxna kan förutsäga vilken lek som ska utspela sig. Förskollärarna i undersökningen säger 

också att barn som förväntas kunna ”sköta” leken inte behöver hållas under uppsikt i samma 

utsträckning som barn som förväntas stöka till.  

 

Kanske är det av tradition eller av ekonomiska skäl som mycket av lekmaterialet i förskolan 

består. Men om man betraktar lek som en företeelse förankrad i både en social och kulturell 

kontext (Sandberg 2008) borde utbudet av lekmaterial och rummens utformning variera bero-

ende på vilka som befinner sig i verksamheten. Förskollärarna i undersökningen uppger att de 

byter ut saker, exempelvis utklädningskläder, beroende på vad barnen intresserar sig för. 

Ändå är det klassiska lekmaterial som duplo, klossar, leksaksspis och dockor som barnen an-

vänder mest. Om förskolan ska vara ett komplement till hemmet (Skolverket 2006) och utgå 

från barnen kan man ifrågasätta varför utbudet av lekmaterial består från år till år fastän bar-

nen i förskolan byts ut. För att utveckla leken förespråkar Svaleryd (2002) att man i förskolan 

plockar bort det traditionella lekmaterialet och i stället använder material som barnen kan 

skapa själva med. Något som skulle innebära att förskollärarna inte har möjlighet att förutsäga 

hur materialet kommer till användning. Kanske skulle förskollärarnas farhågor om att de 

yngre barnen bara ”häller ut” infrias men i gengäld uppstår mindre konflikter och barnen kan 

leka i större grupper och bygga lekar på relationer i stället för saker (a.a.). 

 

6:2:3 Tid för lek  

Så länge barn har valmöjligheter i fråga om var och med vad de vill leka, samt tid för att göra 

sådana val, kan man tala om fri lek. Men att leka och att vara i lek sker inte automatiskt för att 

det står fri lek på schemat. Begränsningar i form av regler och förbud hindrar lek (Granberg, 

2003). För att barn ska engageras och uppslukas (Lillemyr 1990) och för att leken ska kunna 

stå över verkligheten (Knutsdotter Olofsson 1996) behövs en verksamhet där vuxna sätter 

barnens intressen i fokus och stöttar och hjälper i leken utan att för den skull ta initiativet från 

barnet (Sandberg 2008). Att avsätta tid för fri lek är en förutsättning för att barnen överhuvud-

taget ska kunna välja rum och material för sin lek. 

 

Barngruppens storlek påverkar hur mycket tid barnen kommer att ha för fri lek inomhus. 

Även om förskollärarna ser fri lek som något viktigt för att bygga upp relationer mellan bar-

nen, så medför det stora antalet barn att det inte att kommer att finnas så mycket utrymme för 

fri lek inomhus denna termin. Barngruppen ska delas, fler styrda aktiviteter ska införas och 

det finns inte tillräckligt många vuxna för att barnen ska kunna välja att leka inomhus under 

eftermiddagen då alla måste vara ute. Ju fler barn desto större är behovet av att strukturera 

upp dagen i vuxenkontrollerade aktiviteter menar förskollärarna. Mer disciplin, struktur och 

planering sker då på bekostnad av barnens tid för självvalda aktiviteter inomhus. Det tyder på 

att leken har en underordnad roll i verksamheten (Nordin-Hultman 2004). Även om rutiner 

och schemalagda aktiviteter innebär en trygghet för barn (Sandberg 2008), kommer vuxen-

styrda aktiviteter att ske på bekostnad av den tid då barnen själva kan bestämma över vad som 

ska hända i ett rum. För de barn som har långa vistelsetider finns större utrymme för fri lek 
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och tillträde till rum och material. Dock har de barn som är sist kvar sällan tillgång till många 

olika lekkamrater och kan inte använda tiden för att utveckla strategier att ta sig in i leken 

eller att utveckla kamratrelationer (Lindblad och Sahlström, 2001). 

 

6:3 Slutsatser  

 

De yngre barnens behov av trygghet och närhet till vuxna styr var de väljer att uppehålla sig. 

Valet av rum och lekmaterial verkar snarare bero på var det finns närhet till vuxna, än vad den 

fysiska inomhusmiljön har att erbjuda. Vuxna har på så sätt stort inflytande över var de yngre 

barnen uppehåller sig. Yngre barn lämnas inte heller obevakade eftersom de förväntas kunna 

ställa till med oreda om vuxna inte håller dem under uppsikt. Detta medför att deras möjlig-

heter att välja rum och material i sin lek är mycket begränsade. De äldre barnens val av rum 

påverkas i sin tur av att de vill leka ifred, utan en övervakande vuxen.  

 

Äldre barns möjligheter att välja lekmaterial påverkas av att de yngre barnen inte anses kunna 

hantera material som kan stöka till. För att materialet inte ska hamna överallt om de yngre 

barnen får tag på det, har det flyttats upp på hyllor utom räckhåll för alla barn. Även om de 

äldre barnen förväntas kunna använda exempelvis spel, pussel, pärlor och målarfärger, måste 

de be förskollärarna om lov först.     

 

Då material som förskollärarna anser kan stöka till har förflyttats upp på hyllor består ett klas-

siskt lekmaterial som bland annat duplo, klossar, leksaksspis och dockor.  Material som bar-

nen oftast är bekanta i hemmiljön. Det är också dessa leksaker som förskollärarna ser att bar-

nen väljer i störst utsträckning. Genom att erbjuda lekmaterial som barn har tillgång till 

hemma, finns redan föreställningar hos barnen om hur det ska användas och förväntningar hos 

förskollärarna om vilken typ av lek som ska utspela sig. 

 

Den fria leken inomhus ska vara lugn och kontrollerad och vilda lekar har fått flytta ut. Den 

fysiska inomhusmiljön har förändrats för att inte uppmana till högljudda lekar. Stora barn-

grupper ställer krav på en acceptabel ljudnivå och därför har ”kuddrummet” förvandlats till 

”lugna rummet”. Möjligheter till fri lek inomhus begränsas av att en stor barngrupp anses öka 

behovet av vuxenkontrollerade aktiviteter och disciplin.  

 

6:4 Förslag på vidare undersökning 

Vilka möjligheter barn har att göra egna val hänger samman med barns inflytande i förskolan 

och hur stort inflytande förskollärare anser att barn ska ha. Fokus i detta arbete har inte direkt 

varit barns inflytande men utifrån slutsatserna skulle det vara intressant att undersöka vidare 

om hur stort inflytande framförallt de yngre barnen har över de aktiviteter som förekommer i 

förskolans inomhusmiljö. Ett annat intressant område att utforska är hur utformningen och 

inredningen av rummen i förskolan motiveras av förskollärare samt hur man tolkar att försko-

lan ska komplettera hemmet enligt läroplanen.
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 Bilagor  
 

Bilaga 1: Brev till förskollärare 

 

Färila den 31 augusti 2010 
 

Jag heter Anna Lindell och studerar sista terminen på lärarprogrammet med inriktning mot 

förskolan i Gävle. Just nu skriver jag mitt examensarbete som handlar om barns lek i förhål-

lande till inomhusmiljön. Syftet med examensarbetet är: 

Att undersöka vilka valmöjligheter en förskola erbjuder barnen när det gäller rum, material 

samt en närvarande vuxen, under den tid som är avsatt för fri lek inomhus. 

 

För att göra undersökningen behöver jag göra intervju med en förskollärare eller gärna fler 

om det finns möjlighet. Jag önskar även att få göra observationer när barnen har tid för fri lek 

inomhus.  

 

Deltagande i undersökningen är helt frivilligt och går att avbryta när helst någon önskar. Upp-

gifter som namn, ålder, och ort kommer att behandlas konfidentiellt. Vid observationen i 

barngruppen kommer vårdnadshavare att tillfrågas och informeras.  

 

Intervjun beräknas ta ca 20 minuter och kommer att ske på av er anvisad tid. Vid intervjutill-

fället önskar jag att få spela in vårt samtal med ljudinspelningsutrustning samt föra anteck-

ningar under tiden. När studien är färdigställd och examensarbetet slutfört kommer allt inspe-

lat material att förvaras i ett arkiv på högskolan i Gävle.  

 

När examensarbete är färdigt kommer det att publiceras vid Högskolan i Gävles databas för 

examensarbete: DiVA (digitala vetenskapliga arkivet ). 

 

Jag hoppas att ni kan hjälpa mig att genomföra denna undersökning. 

Med vänlig hälsning: Anna Lindell 

xx@student.hig.se 

076-xxxxx 

 

Vid ytterligare frågor kan även min handledare kontaktas:  
xx 

xx@hig.se 

Telefon: 026-xxxxx 

 

                             

                                                     

 

 

   

mailto:xx@student.hig.se


 

 

Bilaga 2 

 

Intervjuguide för intervjuer av förskollärare vid förskolan. 

 

Tid 
Hur stor del av dagen har barn vanligtvis tid för fri lek? 

Hur stor del av veckan har barn tid för fri lek? 

Vad är anledningarna till detta anser du? 

 

Rum  
Vilka rum är vanligtvis tillgängliga för barn under tiden för fri lek? 

Finns det rum eller platser som barn vill vara men inte får under tiden för fri lek? 

Finns det rum eller platser som barn föredrar framför andra? 

Vad beror detta på tror du? 

 

Material 
Vilket material finns tillgängligt för barn under tid för fri lek? 

Vilket material finns fördelat i de olika rummen? 

Är det tillåtet att flytta material mellan rummen? 

Finns det material som barn inte har tillgång till? 

Vad beror detta på tror du? 

 

En närvarande vuxen 
Var befinner sig de vuxna under barns tid för fri lek? 

Tror du att du som vuxen har någon inverkan på barns självvalda lek? 

 

Övrigt 
Vad tror du styr barns val av lek/lekar under tiden för fri lek? 

Övriga kommentarer eller frågor 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 3 

 

Observationsmedgivande  

 
 

Jag heter Anna Lindell och studerar sista terminen på lärarprogrammet med inriktning mot 

förskolan på högskolan i Gävle. Just nu skriver jag examensarbete som handlar om barns lek i 

förhållande till inomhus miljön. Syftet med examensarbetet är: 

Att undersöka vilka valmöjligheter en förskola erbjuder barnen när det gäller rum, material 

samt en närvarande vuxen, under den tid som är avsatt för fri lek inomhus. 

 

För att genomföra undersökningen behöver jag göra observationer av vilka rum och vilket 

material barnen väljer i den fria leken. Observationen handlar inte om att studera barnens be-

teende eller vad de leker, utan vad de har tillgång att leka med. 

 

Deltagande i observationen är helt frivillig. Uppgifter som namn, ålder, och ort kommer att 

behandlas konfidentiellt.  

 

Under en dag kommer jag att följa barnen och göra anteckningar. När studien är färdigställd 

och examensarbetet slutfört kommer alla anteckningar att förvaras i ett år för att sedan förstö-

ras.   

 

När examensarbete är färdigt kommer det att publiceras vid Högskolan i Gävles databas för 

examensarbete: DiVA - digitala vetenskapliga arkivet. 

 

 

 

Jag hoppas att ni kan hjälpa mig att genomföra denna observation  

Med vänlig hälsning: Anna Lindell 

xx@student.hig.se 

076-xxxxxxx 

 

Vid ytterligare frågor kan även min handledare kontaktas  
xx 

xx@hig.se 

Telefon: 026-xxxxxx 

                             

                                                     

Jag ger mitt medgivande till att mitt barn ingår i observationen. 

 

Vårdnadshavares underskrift.  

 

 

…………………………………………………………          
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