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Abstract 
 

Studiens syftet var att undersöka och synliggöra kommunikationen mellan pedagoger och de yngsta 

barnen (1-3 år) i den styrda och fria leken. Frågeställningarna som vi förhållit oss till är följande; 

  Vad sker under kommunikationen mellan pedagoger och barn i den styrda och fria leken?  

 Vad kan kommunikationen mellan pedagoger och barn ha för betydelse för den styrda och fria 

leken? 

 

 Denna studien har tagit utgångspunkt i Vygotskijs grundtankar och teorier som behandlar samspelet 

och den sociala kommunikationen som sker mellan individer. Valet av metod i denna studie var 

observationer med hjälp av observationsschema. Observationerna gjordes på en förskolan på en 

avdelning med barn från 1-3 år. I undersökningen deltog det 10 barn och tre pedagoger, 

observationstiden ute i verksamheten var cirka 10 timmar.  

 

Sammanfattningsvis visade resultatet att den fria lekens innehåll förändrades när pedagoger deltog i 

barns lek. Resultatet visade även att kommunikationen i den fria leken samt den styrda leken såg 

annorlunda ut. I den styrda leken sker kommunikationen genom pedagogers utmanande frågor medan i 

den fria leken handlade kommunikation om vad som var rätt och fel. 

Studien visar på att leken konstrueras av pedagoger, i kommunikationen mellan pedagoger och barn.  

Nyckelord: Kommunikation, pedagogens roll, fri lek, styrd lek, språkutveckling, Vygotskij 
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Förord 

Största delen av vår skrivperiod har spenderats i ett litet rum i Helsingborgs stadsbibliotek. Vi 

har suttit tillsammans genom hela processen och kämpat oss igenom denna period 

tillsammans. Vi har bråkat, gråtit, skrikigt och sist men inte minst skrattat! Det har varit berg 

o dalbana men otroligt roligt och spännande.  

Vi vill börja med att tacka våra familjer och vänner som stöttat oss hela vägen och funnits där 

för oss när det har varit som jobbigast. Ett stort tack går även till våra klasskamrater som 

kommit med bra tips och råd för vår studie.  

Tack till alla pedagoger och barn som deltagit i vår studie, de har en stor betydelse. Sist men 

inte minst, tack till våra handledare och medbedömare för era kloka ord och råd som hjälpt 

oss komma vidare i vår studie och även bidragit till stor inspiration. 
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Inledning 

Detta arbete tar sin utgångspunkt i kommunikationen mellan pedagoger och de yngsta barnen 

(1-3 år) i den styrda och fria leken. Eriksen Hagtvet (2006) skriver att kunskap inte är något 

människan har automatiskt från födseln, det är något varje barn bygger upp genom att vara 

aktiv tillsammans med andra människor .För de yngre barnen är dialoger med vuxna samt 

leken en oerhört viktig del eftersom det är genom detta som barn inskaffar sig erfarenheter 

samt bildar nya tankegångar (Eriksen Hagtvet, 2006). Språkstimulering och barnets 

utveckling som individ är två delar av samma sak. Detta menar Eriksen Hagtvet (2006) på att 

om de vuxna inte visar ett intresse eller uppmuntrar barnets nyfikenhet och lust för att lära så 

kan barnet bli passivt och likgiltigt. Ladberg (2007) skriver om liknande och menar på att om 

en vuxen visar intresse för vad barnet har att berätta så kan barnet stimuleras till att fortsätta 

berätta och få en ökad nyfikenhet. Vidare lyfter Ladberg (2007) upp att ifall en vuxen först 

ställer en fråga till barnet, så kan barnet utveckla sin förmåga att kunna svara samt att själv 

ställa frågor. Barn lär sig av att se hur andra barn samt vuxna gör, säger och beter sig. 

I Läroplanen för förskolan (skolverket, 2010) står det även att förskollärare ska ansvarar för 

att arbetet i barngruppen genomförs så att barn stimuleras och utmanas i sin språk- och 

kommunikationsutveckling. Tidigare forskning påpekar att pedagogen har en viktig roll i att 

stödja barns språkutveckling (Svensson, 2012; Granbom, 2012; Ljunggren, 2013). Av tidigare 

erfarenhet har vi kunnat uppmärksamma att kvalitén på kommunikationen mellan pedagog 

och barnen kan se olika ut under leken därav har vi valt detta område. Vi har kunnat se olika 

situationer i verksamheten där kommunikationen inte varit så utvecklande, då pedagoger 

ibland svarar väldigt kort och inte så utvecklande. Det vi har kunnat se av tidigare 

erfarenheter är att pedagoger gärna vill ge ett snabbt svar och sedan till exempel gå vidare i 

leken. Även den tidigare forskningen belyser kvalitén på samtalen samt betonar vikten av 

pedagogers stöd för barns kommunikationsutveckling. Eriksen Hagtvet (2004) skriver och 

hänvisar till en tidigare undersökning gjord av Feilberg (1985) där det visade sig att på en 

specifik förskola så bestod 35 % av kommunikationen mellan pedagoger och barn av frågor. 

Hälften av dessa frågorna som ställdes av pedagoger till barnen bestod av ja och nej frågor. 

Gjems (2009) skriver att kvalitén på samtalen kan påverkas av ifall det är öppna eller slutna 

frågor, vad pedagogen har för avsikt med samtalen samt vem som får mest talutrymme. Å 

andra sidan skriver forskaren Ljunggren (2013) om sociala hinder och menar på att 

pedagogers närvaro och frånvaro ger olika erbjudande till kommunikation. Vidare skriver hon 

om att samtalen under leken var ett öppet klimat och att kommunikationen mellan barnen 
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medieras via olika artefakter och barnens egna fantasier fick utrymme i samtalet då en 

pedagog inte var närvarande. När pedagogen var närvarande var samtalen under leken inte 

lika öppna, samtalen var istället formad utifrån vad artefakterna är istället för vad de kan vara 

(Ljunggren, 2013). 

Knutsdotter Olofsson (2003) skriver att när den vuxna medverkar i barns lek kan det ge en 

trygghet för barnen. Det gäller att de vuxna är närvarande med kropp och själ. Vi har tidigare 

erfarenheter av att pedagogen är närvarande i leken men inte "här-varande", med detta menar 

vi att det inte alltid räcker att pedagoger sitter bredvid barnen under leken. Dock menar 

Knutsdotter Olofsson (2003) att pedagoger kan avbryta leken och ändra lekens innehåll 

omedvetet när de går in i leken. 

Forskning inom detta område är aktuellt då kommunikationen har en betydelse för barns 

utveckling och lärande. Vårt fokus kommer att vara på vad som sker under kommunikationen 

mellan pedagoger  de yngsta barnen då vi har uppmärksammat att tidigare forskningsstudie 

oftare fokuserar sig på de äldre barnen. Genom denna studie kan vi bidra till en ökad 

medvetenhet samt göra pedagoger uppmärksamma på sin kommunikation med barnen i leken, 

detta genom observationer. Studien utgår från Vygotskijs grundtankar, då Vygotskij (1999) 

menar att utan social kommunikation så sker ingen utveckling, vare sig det är språket eller 

tänkandet.    

Begreppsförklaring 

Eftersom denna studie tar sin utgångspunkt i kommunikationen mellan pedagoger och de 

yngsta barnen i den styrda och fria leken, kommer begreppet pedagoger användas som 

samlingsbegrepp för förskollärare samt alla som verksamma inom förskolan tillexempel 

barnskötare och vikarie. Med leken menar vi både den styrda leken samt den fria leken. Den 

styrda leken innebär att pedagoger styr upp och planerar en lek tillsammans med barnen. Den 

styrda leken är enligt Lillemyr (2002) motsatsen till den fria leken. Den fria leken behöver 

inte innebära att den är fri från vuxna utan handlar om att barnen själva bestämmer vad de vill 

leka, medan de vuxna istället skall stödja barnen så de kan utveckla deras tankar (Knutsdotter 

Olofsson, 2003). 

Vi kommer att använda oss av begreppet kommunikation som innebär den kommunikation 

som sker mellan pedagoger och barn. I vårt arbete handlar begreppet inte enbart om det 

muntliga, utan vi kan även kommunicera med hela vår kropp. Williams och Pramling 

Samuelsson (2000) belyser att kommunikation utvecklas genom att vi samspelar med andra 
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individer. Författarna skriver vidare att kommunikationen har fått en mer central roll i 

förskolans läroplan samt i de pedagogiska sammanhang eftersom den ses som ett mål och ett 

redskap.  

Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka och synliggöra kommunikationen mellan pedagoger 

och de yngsta barnen (1-3år) i den styrda och fria leken. 

Frågeställningar 

 Vad sker under kommunikationen mellan pedagog och barn i den styrda och fria 

leken?  

 Vad kan kommunikationen mellan pedagoger och barn ha för betydelse för den styrda 

och fria leken? 

Teoretisk utgångspunkt 

I denna studien utgår vi från Vygotskijs grundtankar för tolkning av det empiriska materialet. 

Dessa grundtankar och teorier är utvalda på grund av att de behandlar samspelet och 

kommunikationen som sker mellan individer. Därför är det lämpigt för oss att analysera det 

empiriska materialet utifrån Vygotskijs grundtankar. Vygotskij (1999) menar att utan social 

kommunikation så sker ingen utveckling, varesig det är språket eller tänkandet. 

Smidt (2010;56) belyser Vygotskijs definition om kulturella redskap som innebär exempelvis 

artefakter, språk och symboler. Gemensamt för dessa är att de kommunicera något till oss och 

de kulturella redskapen är en metod som används för att hantera tänkandet och 

problemlösningar. Vidare skriver Smidt (2010) att dessa kulturella redskapen gör att individer 

kan tänka snabbare. 

Enligt Vykotskij (1999) är barnet socialt redan från födelsen och menar att språket är en social 

funktion som utvecklas i samtal med andra individer. Vygotskij belyser även att den sociala 

kommunikationen är avgörande för utvecklingen i både språk och tänkande. Det finns ett yttre 

och ett inre språk enligt Vygotskij. Det inre språket är tänkandet av individen medan det yttre 

språket är riktat mot andra när vi kommunicerar (Vygotskij, 1999). Enligt Vygotskij är inte 

språket en form av en färdig tanke, utan tanken och språket påverkar ständigt varandra. Han 

menar att ordens betydelse förändras under tiden som barn utvecklas. Det vill säga att 

eftersom orden kan förändras, kan även tankens relation till orden förändras (Vygotskij, 
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1999). Vygotskij skriver om att det affektiva och det intellektuella hör ihop. Detta innebär att 

om tänkandet isoleras från känslolivet går det inte att förklarar tänkandets uppkomst. Det 

betyder att varje idé innehåller en affektiv relation till verkligheten som iden är refererad till 

(Vygotskij, 1999). 

Eftersom denna studie riktar sig på kommunikationen mellan pedagog och barn under leken, 

är Vygotskjis tankar aktuellt då det riktar sig mot samspelet mellan individer. Vygotskij 

(1978) skriver om den närmaste utvecklingszonen (zone of Proximal Development, ZPD). 

Utvecklingszonen är avståndet mellan det som barnet klarar av på egen hand, utan stöd av 

andra och det barnet klarar av med stöd av andra människor. Begreppet fokuserar sig på 

situationer där barn eller vuxna interagerar och samarbetar med varandra. Det vill säga när 

den mer kunnige vägleder eller stöttar den mindre kunnige. Den lärande är beroende av stöd 

och handledning från den mer kunniga personen. Efterhand får den mindre kunnige större 

ansvar för handlingen och så småningom kan hantera tankegången eller den fysiska praktiken 

på egenhand (Vygotskij, 1978). Williams (2006) skriver om begreppet samlärande, detta 

betyder att barn lär sig av varandra i olika sammanhang och att det alltid sker ett lärande när 

barn är tillsammans med andra barn. Detta kan vi återkoppla till Vygotskijs teori om 

utvecklingszonen. Precis som Vygotskij belyser så anser vi även att den lärande är beroende 

av stöd från någon mer kunnig. Vi anser att en pedagog bör finnas närvarande i barns lek för 

att ge barnen stöd i kommunikation för att kunna utveckla sina tankegångar under leken. 

Tidigare forskning 

I detta kapitel lyfts den tidigare forskningen fram som belyser kommunikationen mellan 

pedagoger och barn. Detta kapitel är uppdelat i två teman. Det första temat är "Språk och 

kommunikation i leken" och det andra teman är "Lek och lärande". Det första temat berör 

språk och kommunikation som sker i leken, det andra temat berör leken och det lärandet som 

sker under den. 

Språk och kommunikation i leken  

Gjems (2009) har i sin studie tagit reda på hur förskollärare kan bjuda in barn till samtal som 

är utvecklande för språket. I sin studie utgick hon från sociokulturell teori där barnet påverkas 

av de initiativ som barnet själv tar upp i samtal, initiativ som pedagoger tar upp i samspel med 

barnet samt responsen som pedagoger ger till barnet i samtal. I hennes studie skriver hon 

vidare om att kvalitén på samtalen påverkas av ifall det är öppna eller slutna frågor, vad 

pedagogen har för avsikt med samtalen samt vem som får mest talutrymme under samtalen. I 
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sin studie visade resultatet att pedagogerna använde sig av slutna frågor vilket inte är 

språkutvecklande, dock fann hon att hos de yngre barnen samt de barn som inte kommit så 

långt i sin språkutveckling kunde bli osäkra och förvirrade vid öppna frågeställningar.   

Bruce (2007) har i sin avhandling skrivit om språk och kommunikationsproblem hos barn och 

har undersökt hur man kan stödja och stimulera barn med språksvårigheter i vardagliga 

situationer som till exempel i leken och i de pedagogiska samtalen. I avhandlingen kom Bruce 

(2007) fram till liknande resultat som Gjems (2009) att barn behöver ha tillgång till olika 

samtal, både de utmanande samtalen samt de lätta samtalen. 

Airi Bigsten (2015) har i sin studie forskat om fostran i förskolan, där syftet är att få kunskap 

om fostran i förskolan genom att studera förskollärares bevekelsegrunder för fostran och hur 

de erfar sitt egna agerande i mötet med barn. Bigsten (2015) skriver att barn ska bli bemötta 

som unika personer, det vill säga att alla barn är olika och har olika behov. Å andra sidan 

skriver hon till skillnad från Gjems (2009) och Bruce (2007) att i verksamheten kan det bli 

känsligt för barn under den verbala kommunikationen och det blir lätt att barn kan känna sig 

utpekade. Hon menar på att det kroppsliga bemötandet bör finnas till hands när den verbala 

kommunikationen är otillräcklig. 

Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2003) tar upp att det är viktigt att den vuxne 

finns till hands för att uppmärksamma och stötta barnet i deras sätt att tänka och fundera. Den 

vuxnes roll i barns lek är att ställa utmanande frågor som till exempel: "Hur tänker du nu?" 

Eller hur menar du". Pedagogen skall vara lyhörd för barns sätt att tänka och reflektera i 

leken. Pedagogen skall även skapa en rik miljö som stimulerar till lek. Tullgren (2004) kom 

fram till i sin forskning att barns lek ofta konstrueras av pedagoger. Hon menar att pedagoger 

inte kan leka på barns villkor eftersom att dem är fast i sina roller som pedagoger. Tullgren 

(2004) menar på att pedagoger har krav på sig att de ska lära barn samt vara förebilder för 

dem. Hon menar även att det är samhällets värderingar som styr pedagogers sätt att leka med 

barn. I resultatet visade det sig att genom leken så tränas barn i att kommunicera med 

varandra på ett sätt som uppfattas som god kommunikation. Detta eftersom barn uppmuntras 

att genom leken tala, ge uttryck och visa sina känslor. Lekens betydelse handlar först och 

främst om kommunikation och om våra samhälleliga normer (Tullgren, 2004). Hjorth (1996) 

menar att i barns lek är pedagogens roll viktig och att genom leken sker barns utveckling bäst 

med stöd av pedagogen. Författaren skriver vidare att en pedagog bör delta i barns lek på 

deras villkor. Hjorth (1996) skriver även att de barn som till exempel behöver pedagogens 
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stöd i att få hjälp att vara med i leken är en bidragande faktor till att det viktigt med att 

pedagogen deltar i barns lek. 

Tabors (2008) skriver om olika strategier för hur barn använder sig av icke-verbal 

kommunikation. Barn använder sig av olika medel genom att till exempel signalera 

uppmärksamheten för att få den vuxna eller andra barn att lägga märke till något som de vill 

göra. Ett annat sätt är att icke-verbalt begära hjälp genom att exempelvis hålla fram sina skor, 

för att få hjälp med att ta på sig skorna. Barn använder sig även av protester för att få sin vilja 

igenom. Ett framgångsrikt icke-verbalt sätt för att skapa kontakt med andra barn och vuxna är 

att locka andra barn till skratt genom att skämta eller ge grimaser. Det är viktigt att barns olika 

strategier förstås, fångas upp och bemöts på ett språkutvecklande sätt under denna period 

(Tabors, 2008). Förskolans personal kan stödja barns språkutveckling genom att utgå från att 

barns språklärande alltid sker i samspel med andra, mer erfarna "språkare" samt i 

meningsfulla sammanhang. Enligt Benckert, Håland och Walling (2008) är det viktigt att ge 

barn talutrymme i alla sammanhang, pedagoger ska rikta sig mot att ha samtal samt dialoger 

med barn då det har en betydelse för deras språkutveckling. Pedagoger skall ge barn 

utmaningar i språkutvecklingen dock ska dessa utmaningar ligga något över den "nivån" som 

barnen befinner sig i. Dessa utmaningar skall inte vara allt för svåra eftersom barnen ska få 

uppleva det lustfyllt (Benckert et al., 2008). 

Lek och lärande 

Forskaren Ljunggren (2013) har studerat om att förstå hur barns möjligheter till 

kommunikation  med varandra variera i olika situationer på en flerspråkig skola. Resultatet 

som hon kom fram till under den fria leken är att barnen använder sig av olika erbjudanden 

som sker under tiden. Det rör sig om både artefakter och om sociala erbjudande. Hon skriver 

om  artefaktens erbjudande till kommunikation med fantasi och menar på att fantasin spelar 

en viktig roll i meningsskapandet. Vidare skriver hon om att genom kommunikationen i leken 

kan barnen hjälpa varandra att uppmärksamma hur man kan använda artefakterna på olika 

sätt. Det vill säga att barnen hjälpte varandra att se att sakerna kan vara något annat än vad de 

egentligen är. Vidare belyser Ljunggren (2013) de sociala hindren och menar på att i den 

svenska förskolan är den fria leken på olika sätt formad i förväg av bundna regler och normer 

som finns. Det vill säga att den fria leken kanske inte är så fri trots allt. Ljunggren (2013) 

menar på att hindren leder till att barnen får svårare att komma igång med kommunikationen. 

Det handlar om ifall artefakterna tillåts att bli till erbjudande för kommunikation eller inte. 

Hon skriver även om att pedagogernas närvaro och frånvaro gav olika erbjudande till 
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kommunikation där hon analyserat utifrån hennes observationer. Samtalen under leken var ett 

öppet klimat och kommunikationen mellan barnen medieras via olika artefakter och barnens 

egna fantasier fick utrymme i samtalet när en pedagog inte var närvarande. Däremot när 

pedagogen var närvarande var samtalet under leken inte lika öppet. Leken blev istället formad 

utifrån vad artefakterna är istället för vad de kan vara (Ljunggren, 2013).   

Tellgren (2004) beskriver det talade språket som betydelsefullt eftersom det är ett verktyg för 

barn i deras kommunikation. Hon menar dock att även gester, ansiktsuttryck och andra 

kroppsuttryck har betydelse för barns kommunikation. Leken beskrivs som en 

samspelssituation, där barn tillsammans skapar en miljö för att förhandla om roller men även 

där samtal sker på olika nivåer. Vidare redogör hon även för att barn ständigt prövar att få 

tillrädde till pågående lekar. Ett stort steg i barnets språkutveckling är att lära sig hur man 

samtalar med andra. Det räcker inte att lära sig nya ord och grammatiska strukturer, barnets 

låtsassamtal är ett sätt att öva på samtalets grundläggande mekanismer. Barn har erfarenheter 

från olika kontexter som till exempel hemmet, en lekplats eller förskolan. I dessa olika 

kontexter möter barnen sina föräldrar, lärare och andra vuxna samt barn. I dessa olika miljöer 

måste barnen själva vinna tillträde till lek och samtal utan hjälp från andra vuxna. Detta gör 

barn med hjälp av sina egna strategier, om det till exempel vill vara med i en pågående lek. 

(Tellgren, 2004). 

Pramlingsson och Asplund Carlsson (2008) skriver i sin artikel om det lekande barnet. I 

artikeln lyfter dem fram att oavsett om förskollärare pratar om lek eller lärande, så måste det 

finnas ett objekt att fokusera på eller tänka på. Vidare menar författarna på att organisera 

aktiviteter och arbeta i ett målinriktat sätt med småbarn. Detta med en strategi som stimulerar 

attityder, kunskap, interaktion och miljö som är betydelsefull. Småbarns lärande ska 

organiseras för att möjliggöra största möjliga mängd av interaktion och kommunikation 

mellan barn och barn, mellan barn och lärare i vardagen. Det lyfter även fram att deras 

mening med artikeln är inte att separera lek och lärande, utan snarare att se begreppen som ett 

(Pramlingsson och Asplund Carlsson, 2008). I Granboms (2011) studie kom hon fram i sin 

analys att pedagogerna pratade om lek och lärande som ett begreppspar som är betydelsefullt 

för förskolan. Granbom (2011) belyste även ett exempel av ett samtal där de kom fram till att 

leken är barns bästa sätt att lära, vilket innebär att den fysiska miljöns uppbyggnad ska lockar 

till lek, eftersom det i sin tur leder till ökat lärande. Detta kan vi återkoppla till Ljunggren 

(2013) som skriver om den fria leken och att den på olika sätt är formad i förväg av bundna 
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regler och normer och det i sin tur skapa hinder i den fysiska miljön. Vilket i sin tur leder till 

att barnen få svårare att komma igång med kommunikationen.  

Forskarna Norling & Sandberg (2015) skriver om hur utemiljön kan utveckla 

språkinlärningen. I resultatet visade det sig att det inte fanns lika mycket leksaker tillgängliga 

i utemiljön som innemiljön. Detta i sin tur visade sig att barnen lekte med varandra på ett 

annorlunda sätt, de pratade samt lekte mer med varandra i utemiljön. Pedagogerna i 

forskningen använde medvetet val att inte låta barnen använda för mycket leksaker, detta för 

att de ansåg att det kunde vara nyttigt för barnen. Syftet med tanken var att låta barnen få leka 

fritt och upptäcka andra lek material som sand och vatten. Pedagogerna hade dock svårt med 

att förklara vad tanken gav för effekt på språket.  Norling (2015) skriver dock i sin avhandling 

att förskolans miljö erbjuder olika aktiviteter där text, symboler, bilder, foton och leksaker 

skapar möjligheter till kommunikation.  

Metod 

I detta kapitel kommer vi att behandla vår datainsamling där vi kommer presentera vårt urval, 

val av metod, etiska ställningstagande, samt genomförande och analysmetod. 

Urval 
Vi valde att genomföra vår studie på en förskola som var känd för oss båda sedan tidigare. Vi 

ansåg att det var mest lämpligt då vi observerade både pedagoger och barn. Detta innebär 

enligt Bryman (2011) att vi utgått från ett bekvämlighetsval då vi varit i kontakt med 

förskolan sedan tidigare. Detta val gjorde vi för att vi inte ville vara helt främmande för de 

pedagoger och barn som vi skulle observera.  

Val av metod 

Detta arbetet är en kvalitativ studie, där vi har använt oss av observationer och utgått från ett 

observationsschema (se bilaga). Syftet med att använda en kvalitativ metod i denna studie är 

att få fram en djupare förståelse av det som studeras, denna metod görs oftast med ett 

förhållandevis litet urval personer (Björndal, 2007). Han skriver vidare om att observera 

innebär att iaktta eller undersöka, det är omöjligt att skriva anteckningar utan att samtidigt 

observera.  

Genom att observera samlas den information som berör beteende och skeende i naturliga 

situationer. I det vardagliga livet är observationer det främsta medel som vi använder oss av 

för att skaffa information om omvärlden (Patel och Davidsson, 2003). Eftersom studiens syfte 
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är att undersöka den kommunikationen som pedagogerna för med de yngsta barnen under 

leken anser vi att observationer är mest lämpad för vår studie. Det krävs tid att tillbringa i 

verksamheten där pedagogerna kommunicerar med barnen för att kunna se detta. Enligt 

Vygotskij (1999) är språket en social funktion som utvecklas i samtal med andra individer. 

Vygotskijs (1978) tankar riktar sig mot samspelet mellan individer, därför är denna metod 

mest lämpad för vår studie då vi undersöker pedagogens kommunikation med barnen i leken.  

Observation 

I föreliggande studie har vi använt oss av en öppen och ostrukturerad observation som till en 

viss del är strukturerad, en öppen observation innebär att vi under en bestämd tid är 

tillsammans med undersökningsgruppen. Deltagarna i undersökningsgruppen är medvetna om 

observationen samt har godkänt vår närvaro (Holme och Solvang, 1997). I en öppen 

observation ses man inte som en del av gruppen, men det finns en möjlighet för oss att röra 

oss fritt, ställa frågor samt titta på hur saker fungerar i gruppen (Holme och Solvang, 1997). 

Vi har valt att närvara på en förskola, bland pedagogerna och bland barnen i vår studie därför 

valde vi att ha en öppen observation. 

En ostrukturerad observation innebär att det skrivs ner olika nyckelord i efterhand utifrån det 

som observerats och det finns inte några fasta kategorier för dessa nyckelord (Björndal, 2007). 

Detta innebär att man i princip kan använda sig av ett vanligt anteckningsblock för att skriva 

ner observationen. Dock menar Björndal (2007:51) att trots detta kan det vara bra att använda 

sig av ett schema som beskriver de man observerat. I denna studien använde vi oss av ett 

observationsschema för att det senare skulle bli lättare för oss att bearbeta vårt empiriska 

material. Genom att använda oss av ett observationsschema blir observationerna till en viss 

del strukturerade (Björndal,2007). Vi valde att använda oss av observationsschema eftersom 

vårt fokus var att observera pedagogens kommunikation med barnen i leken. Detta för att det 

var viktigt att komma ihåg vad som sagts och vad som hänt (Björndal, 2007).  

Analysmetod 

Ahrne och Svensson (2011) redogör för tre grundläggande arbetssätt för att vidare kunna 

analysera fram sitt resultat. Det tre arbetssätten som författarna belyser är: sortera, reducera 

och argumentera. Steg ett var att sortera vårt material, sortera innebär att vi som forskare blir 

bekanta med vårt material och vidgar vår syn över vår insamlade data (Ahrne och Svensson, 

2011). Detta gjorde vi genom att tillsammans gå igenom vårt empiriska material, för att se 

över våra observationer och se över hur det stämmde överens med vårt syfte samt 
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frågeställningar. Vidare förhöll vi oss även till vår teoretiska utgångs punkt som riktar sig på 

samspelet mellan individer (Vygotksij, 1999), då vi i vårt arbete fokuserar oss på 

kommunikationen mellan pedagoger och barn.  Enligt oss är det viktigt att sortera de 

empiriska material för att skapa ordning på materialet för att sedan gå vidare till steg två. 

När vi sedan fick en överblick över vårt sorterade material var steg två att reducera. Reducera 

innebär att vi tog beslut över vilka delar som vi skulle inkludera i vårt slutresultat (Ahrne och 

Svensson, 2011). Detta innebar att vi tog de delar som var mest relevanta för vårt syfte som 

var att undersöka och synliggöra den kommunikation som pedagogerna för med de yngsta 

barnen. Detta för att det inte är möjligt att använda all insamlad empiri. 

Reduceringsprocessen genomfördes genom att vi förhöll oss till vår tidigare forskning samt 

syftet och frågeställningar i vårt arbete där vi använde oss av de två relevanta teman. Dessa 

två teman är ; den styrda leken och den fria leken. Genom att vi sorterade och reducerade vår 

insamlade data kunde vi skapa ordning på vårt material eftersom det inte går att ha med all 

datainsamling (Ahrne och Svensson, 2011). När vi hade reducerat de empiriska materialet 

transkriberades allt för att sedan gå vidare till steg tre. 

 När vi sedan gjort steg ett och två var det dags för steg tre som är argumentera. Steg tre 

innebär att vi argumenterar för vårt val och användning av material för att sedan kunna tolka 

vårt resultat (Ahrne och Svensson, 2011). Steg tre innebar för oss att vi argumenterade fram 

vårt resultat. Utifrån våra teman som vi nämnde ovan kunde vi se ett mönster mellan den 

styrda och den fria leken. Vi återkopplade detta till vårt syfte och frågeställningar samt den 

tidigare forskning som gav oss vårt slutresultat. Detta slutresultat argumenterades under vår 

diskussion.  

Denna analysmetod passar oss eftersom det är viktigt att vi sorterar och reducerar ut det 

material som är viktigt för vårt syfte och frågeställningar. Det vill säga att vi inte inkluderar 

delar som inte hör till vår studie. Utifrån vårt observationsschema blev det lätt för oss att 

använda denna analysmetoden då vi lätt kunde reducera ut det material utifrån att läsa det som 

stod i observationsschemat.  

Etiska principer 

Vi har i denna studie utgått från de fyra etiska principerna för att skydda de personer samt 

grupper som medverkat i vår studie (Vetenskapsrådet, 2002). Den första principen är 

informationskravet, som innebär att det deltagande i studien informerades om arbetets syfte. 

Detta gjorde vi genom att kontakta förskolan och informera pedagogerna om arbetets syfte 
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och fick deras godkännande om att de ville delta i studien. Den andra principen är 

samtyckeskravet, som innebär att barn under 15 år som är involverade behöver 

vårdnadshavarens samtycke. Alla deltagande kunde även avbryta sitt deltagande när som helst 

under arbetet. De vårdnadshavare som inte ville att sitt barn skulle vara med tog vi 

naturligtvis hänsyn till samt det som inte lämnade in samtycke blanketten. 

Den tredje principen är konfidentialitetskravet, som skyddar deltagande i arbetet, då inga 

uppgifter sprids till obehöriga. Materialet förvarades på ett tryggt sätt och att arbetet ska 

utformas så att det inte går att identifiera enskilda personer. Alla namn på deltagande är 

fiktiva namn, så att det inte går att identifiera. Den fjärde principen är nyttjandekravet som 

innebär att alla uppgifter om enskild person inte får användas för andra syften än det som vi 

kommit överens om med våra deltagande. All information som vi samlat och hur de används 

är deltagarna medvetna om.  

Det etiska dilemman som vi stötte på var att vi inte fick in alla samtyckesblanketter från 

samtliga vårdnadshavare. Av 15 samtyckesblanketter fick vi in 10 stycken godkännande, 

varav de resterande fem lapparna inte lämnades in. Detta fick vi förhålla oss i våra 

observationer genom att utesluta de barn vars föräldrar inte lämnade in godkännande. 

Genomförande 

I början av denna studien kontaktade vi en förskola som var känd för oss båda sen tidigare. Vi 

lämnade ut samtyckes brev (se bilaga) för att få ett godkännande av föräldrarna till barnen 

som deltog i studien. Vi frågade även pedagogerna som deltog i studien om ett godkännande 

att observera dem. Avdelningen som observerades i studien bestod av 15 barn och tre 

pedagoger. I studien var det 10 av 15 barn som lämnade in samtyckesblankett. I avdelningen 

som vi observerade var barnen från 1-3 år.  

Under två hel dagar befann vi oss på förskolan och observerade där vi använde oss av  

observationsschema. Dessa två dagar gav oss totalt cirka tio timmars observationstid i 

verksamheten. Under de två dagarna gjordes observationerna både i inomhus och 

utomhusmiljö beroende på vart avdelningen befann. 

Därefter var det dags att sortera, reducera och argumentera för vårt empiriska material. När vi 

hade reducerat vårt material transkriberades materialet för att vi sedan skulle kunna 

argumentera för vårt slutresultat. 
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Litteratur och tidigare forskning som framkommit i denna studien samlade vi in genom 

sökningar i databaser samt bibliotek. Genom studiens gång har vi använt oss av olika sök ord i 

olika databaser för att få fram våra källor. Orden vi använde oss av är kommunikation i lek, 

språk, förskolan, pedagogens roll, vygotskij och språkutveckling. Genom den vetenskapliga 

forskningen vi har tagit del av i vår studie har det hjälpt oss med vårt syfte samt 

problemområde. 

Resultat och Analys 

Syftet med denna studien är att undersöka och synliggöra den kommunikation som pedagogen 

för med de yngsta barnen i leken samt vad den kommunikationen har för betydelse för barns 

lek.  

Frågeställningarna vi har utgått från i vår studie är; 

 Vad sker under kommunikationen mellan pedagog och barn i den styrda och fria 

leken?  

 Vad kan pedagogens kommunikation med barnen i leken ha för betydelse för leken? 

I det här kapitel kommer vi att redovisa vårt empiriska material som vi finner intressant för 

vårt arbete. I våra utdrag är Anna, Lotta och Lina fiktiva namn för pedagogerna och de 

resterande namnen är fiktiva namn på barnen. Utifrån våra frågeställningar har vi delat upp 

detta kapitel i två teman, det första temat är; Den styrda leken och det andra temat är: Den fria 

leken. Det först nämnda temat belyser observationer där en pedagog styrt upp lekar medan det 

andra temat lyfter upp observationer där barnen fritt leker och pedagoger deltar. Först 

beskrivs observationerna som därefter följs av en analys och sist skrivs en sammanfattning av 

resultatet och analyserna. 

Den styrda leken 

Observation 1  

Klockan är 9.00 och barnen på avdelningen har precis gått ut på förskolans gård och ska 

leka. Pedagog Lina kommer ut med ett papper i handen där det finns en bild av förskolans 

gård där det finns siffror utlagda. Hon ropar på alla barnen och säger "Kom alla barnen, nu 

ska vi ha skattjakt!". De flesta barnen skriker "jaaa!" och springer fort till Lina. Lina visar 

bilden för barnen och frågar "Vad ser detta ut som ?" Hon pekar samtidigt på den första 

stationen där skattjakten ska börja. Ett barn svarar: "träd "och pekar på trädet på bilden. 

Lina fortsätter och säger "jaa, kunde du se det Marcus? Kan du se vart det finns träd 
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någonstans här ute?" Marcus pekar på träden och säger "ska vi springa dit?" Lina nickar på 

huvudet och skriker "kom så springer vi till trädet alla barn!"  

Analys 1 

I denna situationen tolkade vi det som att pedagogen hade planerat denna skattjakt leken 

sedan tidigare då hon hade en bild på förskolans gård där det finns siffror utlagda i förväg. 

Hon började med att samla barnen för att sedan visa en bild där hon ställde en utmanande 

fråga till barnen för att se ifall de kunde se vad det var på bilden. Var på Marcus svarade 

"träd". Under denna aktivitet fortsatte hon med att ställa ytterligare en utmanande fråga och 

utifrån våra tolkningar verkade det som att pedagogen ville se ifall Marcus kunde relatera 

bilden till verkligheten och för att se ifall de har fått en förståelse av kartan. Det vill säga 

bilden till förskolans skolgård. Vi kunde se att pedagogen styrde leken och genom hennes 

frågor som hon ställde till barnen kunde hon leda in barnen i lekens riktning.  

Observation 2 

Alla barn är utspridda i rummet och leker, en del barn leker med varandra och andra barn 

leker själva. Pedagogen Lina ropar, "Kom alla barnen!" Barnen springer till Lina och 

Hampus frågar " Vad ska vi göra?" Lina säger med ett viskande tonläge "scchhh, om alla 

barnen kan vara tysta så ska jag berätta. Alla barnen är tysta och Lina fortsätter "Vilken färg 

har en björn vet ni det?" Tre barn svarar brun och en pojke pekade på färgen brun som han 

har på sin tröja. "Brun ja!" Pedagogen fortsätter och säger "Är björnen farlig?" Fem barnen 

skriker rakt ut "Nej!" medan två barn skakar på huvudet. Pojken fortsatte att peka på sin 

bruna tröja. Pedagogen fortsatte med att fråga "Vad brukar björnar göra?" samtidigt som 

hon lägger ihop sina händer och lägger upp händerna vid sin kind och lägger sitt huvud på 

snett. Barnen härmar Lina och en pojke svarar "Sova!" "Ja, alldeles rätt. Kan alla barnen 

hålla varandra i handen?" Sa Lina. Barnen håller varandra i handen och Lina frågar "Vem 

vill vara björnen som sover och ligger i mitten?" Tre barn skriker "jaa!" Pedagogen väljer ut 

en flicka som ligger med huvudet ner i mattan. Leken börjar med att pedagogen samt barnen 

går runt i en cirkel och sjunger björnen sover.  

Analys 2 

Frågorna hon ställde tolkade vi som att hon skulle leda in barnen i hennes planerade lek för att 

gå vidare där barnen fick vara delaktiga med att besvara frågorna. Pedagogen 

uppmärksammade barnens svar och upprepade svaren efter barnen. Vi kunde inte se att 

pedagogen tog till vara på pojken som pekade på sin brunfärgade tröja utan gick vidare i 
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leken. Å andra sidan kunde vi tolka det som att pedagogen kanske inte såg pojken utan var 

mer uppmärksam på den muntliga responsen som hon fick. När pedagogen gestikulerade och 

skulle visa tecken för sova så började barnen härma och detta tolkade vi som en slags 

kommunikationssätt, där hon talade med kroppen samtidigt som hon verbalt ställde en fråga. 

Å andra sidan tolkade vi det som att hon ville ge barnen en stöttning och gestikulerade som en 

inspiration för responsen, för att se om barnen förstod vad hon visade.  

Den fria leken 

Observation 3 

Tre barn sitter och leker med nopper. Elsa har en burk framför sig som hon fyller med nopper 

och sedan häller ut. Lina går fram till Elsa och säger " Man kan bygga med dem", Elsa lyfter 

bort händerna från burken samtidigt som hon tittar upp på Lina. Lina fortsätter med att fråga 

" Ska vi se vad vi kan bygga för något?". Elsa vänder blicken mot lådan med nopper i och 

svara "torn". Lina sätter sig bredvid Elsa och säger " ska vi prova" och börja stapla dem på 

varandra. " Undra hur hög den kan bli" säger Lina och fortsätter att stapla.  

Analys 3 

I observationen ovan gick Lina enligt våra tolkningar in och försökte utmana Elsas språk i 

leken genom att försöka samtala med Elsa. Lina såg att Elsa satt och fyllde burken med 

nopper som hon sedan hällde ut på golvet. Utifrån våra tolkningar kan det vara så att Lina 

försökte säga att "man kan bygga med dem" som att de är det nopperna är konstruerade för. 

Det vill säga att det var till för att bygga med och inte till för att fylla i en burk och hälla ut de 

igen. Å andra sidan tolkade vi det som att Lina kanske gav Elsa ett tips på vad man kan göra 

med nopperna för hon kanske inte visste det sen tidigare. Lina fortsatte kommunikationen 

genom att ställa ytterligare en fråga där vi tolkade det som att Lina vill föra ett samtal med 

Elsa. Under samtalet om tornet ställde Lina frågan till Elsa om hur högt tornet kan bli, vilket 

vi tolkade som en situation där hon vill visa Elsa på hur det kan vara och få in fler begrepp 

och ord under samtalets gång.  

Observation 4 

Klockan är 10.00 och solen skiner ute på förskolans framsida. Melvin går fram till Simon, tar 

honom i handen, går fram till en stor kruka där något är planterat och säger " titta 

jordgubbar". Simon tittar och efter en liten stund svarar han " många jordgubbar". Lotta går 

fram till Simon och Melvin och säger "Det finns inga jordgubbar än, dom håller fortfarande 

på att växa". Simon fortsätter med att säga " Jag vill ha" och Melvin säger " dom kommer 
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sen" och vänder sin blick mot Simon. " Det kommer inga jordgubbar idag, det behöver växa 

lite till" säger pedagogen Lotta. 

Analys 4 

I ovanstående observation tolkade vi att i kommunikationen mellan pedagogen och barnen i  

leken sker det en situation där pedagogen går in i barnens lek och försöker förklara hur något 

är. Pedagogen försökte förklara att det inte fanns några jordgubbar än och berättade att det 

håller på att växa. Melvin tog till sig det pedagogen sagt, det kunde vi senare se när han säger 

till Simon att dem kommer sen. Pedagogens betydelse i kommunikationen blir att hon 

förklarar hur något är i verkligheten. Utifrån våra tolkningar av observationen ser vi att 

pedagogen försöker förklara att jordgubbarna behöver växa lite till innan man kan se dem. 

 

Observation 5 

Sami, Adam och Sara sitter på gräset när de plötsligt får syn på en mask. Sara säger " titta 

orm", Sami och Adam närmar sig masken medan pedagogen Lotta säger " Det är ingen orm, 

det är en mask vännen". Sara närmar sig masken med händerna, " den komma till mig, den är 

lång" säger Sara, " Ska vi fråga om masken vill de?" Säger Lotta och närmar sig masken med 

huvudet, " nej, säger masken, han vill vara ifred". Sara tittar på Lotta och vänder sig sedan 

om mot masken och börjar klappa den med fingret. " ormen vill inte Sara" säger Adam och 

Sara tar bort sitt finger från masken. 

Analys 5 

I observationen ovan får Sami, Adam och Sara syn på en mask, Sara å andra sidan sade till det 

andra två barnen att det var en orm. När pedagogen hörde detta förklarade hon att det inte var 

en orm utan att det var en mask. Därefter ville Sara som vi tolkade det hålla masken i sin 

hand, pedagogen låtsades då att masken säger nej och att han vill vara ifred. Utifrån våra 

tolkningar svarade pedagogen på detta viset för att förmedla till barnen att de inte skulle lyfta 

upp masken från gräset utan låta den vara kvar. Detta gjorde Lotta genom att säga nej masken 

vill vara ifred enligt våra tolkningar. Sara väljer sedan att klappa masken med fingret istället 

för att lyfta upp honom som vi tolkade att hon hade tänkt göra från början. Medan Sara 

klappar masken säger Adam att ormen inte vill. Det vi kan se utifrån observationen är att 

Adam uppmärksammade att pedagogen sa han vill vara ifred och säger till Sara att ormen inte 

vill.  
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Observation 6 

Ute på gården leker två flickor och plockar maskrosor som de lägger i en hög på gräsmattan. 

En pedagog går fram till flickorna och fråga "plockar ni blommor?" som hon samtidigt tar 

upp några maskrosor i handen. Flickorna stannar upp och kollar på pedagogen men ger inte 

pedagogen ett svar. Vidare frågar pedagogen "ska vi räkna blommorna?", barnen sätter sig 

bredvid henne medan hon lägger ut maskrosorna hon har i handen i en rad på gräsmattan 

och börja räkna "1, 2, 3, 4, 5". När pedagogen räknar upp till fem, tittar pedagogen på 

flickorna. Flickorna går ifrån pedagogen och leker med något annat.   

Analys 6 

Vi kunde se utifrån denna situation att flickorna i första hand lekte tillsammans med 

maskrosorna som de plockade och samlade i en hög på gräsmattan, vi kunde inte riktigt se vad 

flickorna ville göra med maskrosorna de hade samlat då pedagogen kommer in under 

flickornas lek och försökte föra ett samtal med de. Flickorna svarade inte på pedagogens fråga 

och stannade upp när pedagogen tog upp maskrosorna i handen. Detta tolkade vi som att 

flickorna inte ville ge ett svar till pedagogen, å andra sidan kan vi tolka det som att de blev 

intresserade då de satte sig bredvid pedagogen. När pedagogen hade räknat till fem och tittade 

på flickorna kan vi tolka det som att pedagogen ville ha en slags respons av flickorna att det är 

fem, eller att de kanske skulle spinna vidare på det pedagogen har startat upp. Men som vi 

tolkade det så visade inte flickorna större intresse för detta då de gick iväg och lekte med 

något annat.  

Observation 7 

I hemvrån leker tre barn, Kalle, Lisa & Pelle. Pedagogen sitter vid dörröppningen och iaktta 

barnen. Lisa går fram till pedagogen och ger pedagogen en leksakstelefon samtidigt som hon 

säger, "ringa mamma!". Pedagogen tar emot telefonen och säger, "ska jag ringa mamma på 

jobbet och fråga vad hon gör och säga att du har roligt och är en duktig flicka?". Lisa 

nickade på huvudet samtidigt som hon ger pedagogen ett leende. Pedagogen håller telefonen 

framför sig och knappar in siffror, därefter lägger hon telefonen vid örat och säger "Hej 

Kerstin, Lisa ville att jag skulle ringa och fråga vad du gör på jobbet och att jag skulle 

berätta att hon har roligt här på förskolan och att hon är en duktig flicka" Pedagogen 

forsätter "Mamma säger att det är mormor som ska hämta dig idag. "Vill du prata med 

mamma, Lisa?" frågar pedagogen Lisa och ger telefonen till Lisa. Lisa tar emot telefonen och 

säger "mamma" och går ifrån och fortsätter prata i telefonen.  
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Analys 7 

Under denna leken kunde vi se att det var Lisa som kom fram till pedagogen med en 

låtsastelefon i handen. Lisa ville att pedagogen skulle ringa till hennes mamma, utifrån våra 

tolkningar av denna situationen kunde vi se att pedagogen tog tillvara på denna leksituationen 

där hon låtsades att ringa till Lisas mamma. Pedagogen fortsatte med att ställa en fråga till 

Lisa, vilket vi kan se att hon försökte involvera Lisa i konversationen. En annan tolkning kan 

vara att pedagogen kanske ville höra vad Lisa ville att hon skulle säga till mamman. När Lisa 

sedan nickade och log som en bekräftande respons kunde vi se att pedagogen tolkade det som 

ett ja och fortsatte leken med att låtsas prata i telefonen. Vidare under leken kunde vi se att 

pedagogen försökte få in att det var mormor som skulle hämta Lisa idag för att Lisa skulle 

veta vem hon skulle bli hämtad av. Pedagogen frågade även "vill du prata med mamma, 

Lisa?" där hon återigen utifrån våra tolkningar försökte involvera Lisa under denna låtsas 

konversationen och få Lisa till att leka och försöka fantisera med att mamma är i luren. Detta i 

sin tur ledde till att Lisa självständigt fortsatte leken med att ta telefonen och gå i väg för att 

vidare samtala med sin mamma.   

Sammanfattning av resultat och analys 
Eftersom studiens syfte var att undersöka den kommunikation som pedagogen för med de 

yngsta barnen samt vad kommunikationen har för betydelse för barnen, kunde vi se utifrån 

våra observationer att kommunikationen ser olika ut i den fria och styrda leken. Vi kunde se 

att pedagogerna ställde fler utmanande frågor i den styrda leken, i den fria leken handlade 

kommunikationen mer om vad som var rätt och fel och att det ska vara på ett visst sätt. Det 

vill säga om hur saker och ting är i verkligheten. I den styrda leken kunde vi se att det var 

pedagogen som styrde och det va tydligt att pedagogen höll fast vid sin pedagogroll. I 

kommunikationen  i den fria leken kunde vi se att pedagogen försökte leda barnen, med detta 

menar vi att pedagogen ofta gick in i barns fria lek och det vi kunde se var att lekens innehåll 

ändras helt. Vi kunde se utifrån vårt resultat och våra analyser att i kommunikationen mellan 

pedagogen och barnen sker det ett samlärande där barnen vägleds av pedagogen.  

Diskussion 
I detta kapitlet kommer vi att diskutera vårt empiriska material och vad vi har kommit fram 

till i förhållande till den tidigare forskningen samt vårt syfte och frågeställningar. Vårt syfte 

med studien var att undersöka och synliggöra den kommunikationen som pedagogerna för 

med det yngsta barnen i leken samt vad kommunikationen kan ha för betydelse för barns lek. 

Frågeställningarna som vi har förhållit oss till i studien är; vad sker under kommunikationen 
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mellan pedagog och barn i leken? Vad kan pedagogens kommunikation med barnen i leken ha 

för betydelse i leken.  

Den styrda leken  

I observation ett och två diskuterade vi pedagogens roll om hur hon ställde utmanande frågor 

till barnen under leken. I observation ett ställde hon frågor till barnen, där hon gav barnen 

utrymme för egen tolkning utifrån bilden av skolgården som hon hade under leken. Vi 

diskuterade fram utifrån våra tolkningar att pedagogen hade bilden som en slags stöttning för 

kommunikationen mellan pedagogen och barnen under leken. Vi tolkade även hennes 

följdfrågor som att hon ville få barnen till att fundera och se ifall barnen kunde relatera till 

verkligheten. Som tidigare forskning även lyfter upp är det viktigt att den vuxne finns till 

hands för att uppmärksamma och stötta barnet i deras sätt att tänka och fundera. Den vuxnes 

roll är att ställa utmanande frågor som till exempel: "Hur tänker du nu?" eller hur menar du". I 

leken skall pedagogerna även vara lyhörda för barnens sätt att tänka och reflektera (Pramling 

Samuelsson och Asplund Carlsson, 2003). Pedagogens roll i barnens lek är viktig och det är 

genom leken barns utveckling sker som bäst med stöd av pedagogen (Hjort, 1996).  

Enligt Benckert et al. (2008) är det viktigt att ge barnen talutrymme i alla sammanhang, 

pedagoger ska rikta sig mot att ha samtal samt dialoger med barnen då det har en betydelse för 

deras språkutveckling. Pedagoger skall ge barnen utmaningar i språkutvecklingen dock ska 

dessa utmaningar ligga något över den "nivån" som barnen befinner sig i. Dessa utmaningar 

skall inte vara allt för svåra eftersom barnen ska få uppleva det lustfyllt (Benckert et al., 

2008). Detta kan vi återkoppla tillbaks till observation ett där pedagogen gav en slags 

utmaning att genom bilden låta barnen se om det finns något liknande i verkligheten och hon 

gjorde det i samband med skattjakten, vilket enligt oss kan upplevas som lustfyllt.  

Gjems (2009) skriver att kvalitén på samtalen kan påverkas av ifall det är öppna eller slutna 

frågor, vad pedagogen har för avsikt med samtalen samt vem som får mest talutrymme. Under 

denna leken upplevde vi pedagogens fråga i första hand som en öppen fråga, som sedan blev 

till en sluten fråga då hon begränsade det genom att fråga var trädet fanns på skolgården. Vi 

diskuterade om att pedagogen istället kunde ställa ytterligare en öppen fråga som till exempel 

om barnen kan se vart det finns träd någonstans?  Å andra sidan skriver Gjems (2009) att trots 

att slutna frågor inte är så språkutvecklande så fann hon att hos de yngre barnen samt barn 

som inte kommit långt i sin språkutveckling kunde bli osäkra och förvirrade vid öppna 

frågeställningar.  
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Smidt (2010;56) belyser Vygotskijs definition om kulturella redskap som innebär exempelvis 

artefakter, språk och symboler. Gemensamt för dessa är att de kommunicera något till oss och 

de kulturella redskapen är en metod som används för att hantera tänkandet och 

problemlösningar. Vidare skriver Smidt (2010) att dessa kulturella redskapen gör att individer 

kan tänka snabbare. Detta kan vi återkoppla till bilden som pedagogen hade med under 

skattjakten, under leken var det inte bilden som stod i fokus utan enligt oss är det handlingen 

och kommunikationen runt bilden som var viktig. Som vi nämnt tidigare diskuterade vi 

utifrån vårt resultat att pedagogen använde bilden som ett stöd för kommunikation mellan 

pedagogen och barnen.  

I observation två diskuterade vi pojken som pekade på sin bruna tröja, där vi inte kunde se att 

pedagogen tog tillvara på pojkens kroppsspråk då han gav en respons till pedagogen men 

endast tog tillvara på den muntliga responsen och sedan gick vidare i leken. Vi diskuterade 

om att hon kunde använda sig utav denna situationen som ett lärande tillfälle och fortsätta 

ställa en utmanade följdfråga eller försöka bekräfta pojkens respons på något vis. I vår 

diskussion kom vi även fram till att detta var ju ett sätt som pojken kommunicerade under 

leken och eftersom pedagogen inte tog tillvara på detta fick inte pojken komma till tals. I 

Läroplanen för förskolan (skolverket, 2010) står det även att förskollärare ska ansvarar för att 

arbetet i barngruppen genomförs så att barnen stimuleras och utmanas i sin språk- och 

kommunikationsutveckling. Återkoppla vi detta till pojken så kunde vi se att pojken fortsatte 

med att peka på sin bruna tröja och detta var ju hans sätt att kommunicera, kroppsspråket. 

Tellgren (2004) beskriver det talade språket som betydelsefullt eftersom det är ett verktyg för 

barn i deras kommunikation. Hon menar dock att även gester, ansiktsuttryck och andra 

kroppsuttryck har betydelse för barns kommunikation. Detta kunde vi diskutera fram i 

situationen där pedagogen gestikulerade "sova" för barnen som en inspiration för ett svar. 

Vygotskij (1999) menar på att språket är en social funktion som utvecklas i samtal med andra, 

återkoppla vi detta till pojken kunde vi tolka det som att pojken var i behov av att samtala 

med de andra i leken. Vi tolkade det som att han inte var nöjd att han inte fick en respons på 

hans respons. För enligt Vygotskij (1999) är den lärande beroende av stöd och handledning av 

en kunnigare person.  

Den fria leken 

I observation tre kunde vi se att Lina försökte kommunicera med Elsa genom att föra samtal 

med henne. Vi kan å ena sidan tolka det från Ljunggren (2013) som skriver att pedagogernas 

närvaro och frånvaro kan ge olika erbjudande till kommunikation. I hennes resultat kom hon 
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fram till att när pedagogen var närvarande var samtalen under leken inte lika öppna. Leken 

blev istället formad utifrån vad artefakterna är än vad de kan vara. Å andra sidan menar 

Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2003); Vygotskij (1999) att en viktig del i att 

stötta barns talspråk är att det sker i samspel med omgivningen, detta tillsammans med vuxna 

som är närvarande. Vygotskij (1978) kallar denna situation för den proximala 

utvecklingszonen, där den mer kunnige vägleder eller stöttar den mindre kunnige. Det är 

tydligt enligt oss att Lina försöka föra ett samtal med Elsa under leken. Innan Lina kom fram 

till Elsa, så satt hon och hällde nopparna i en burk. När pedagogen sedan bestämde sig för att 

gå fram till Elsa blev det istället en helt annan lek. Å ena sidan belyser Granbom (2011) att 

leken är barns bästa sätt att lära, vilket enligt henne innebär att den fysiska miljöns 

uppbyggnad ska locka till lek då den i sin tur leder till ökat lärande. Dock skriver Ljunggren 

(2013) om den fria leken och menar att den på olika sätt är formad i förväg av bundna regler 

och normer, detta kan i sin tur skapa hinder i den fysiska miljön. Vidare menar Ljunggren 

(2013) att dessa hinder kan leda till att barn får svårare att komma igång med 

kommunikationen. Vi kan se att Linas intentioner var goda då hon å ena sidan kanske bara vill 

förklara att man kunde bygga med dem. Å andra sidan ser vi att trots att hennes intentioner 

var goda i kommunikationen, blev det i sin tur en helt annan lek. Elsa kanske bara ville sitta 

där och leka med att hälla ut och stoppa tillbaka nopparna i burken? Vad hade hänt om Lina 

istället hade "följt" Elsas lek, hade kommunikationen mellan pedagogen och Elsa sett 

annorlunda ut? Tullgren (2004) menar att pedagogens sätt att leka med barn styrs av 

samhällets värderingar. Dock skriver Hjorth (1996) att när pedagogen deltar i barns lek, ska 

det ske på barnens villkor.  

I Granboms (2011) studie lyfter hon fram att pedagogerna pratar om lek och lärande som ett 

begreppspar som är betydelsefullt för förskolan. Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson 

(2008) lyfter upp i sin artikel om det lekande barnet. Författarna menar att oavsett om en 

förskollärare pratar om lek eller lärande så måste det finns ett objekt att fokusera eller tänka 

på. Små barns lärande ska organiseras för att möjliggöra största möjliga mängd av interaktion 

och kommunikation mellan barn och barn, mellan barn och lärare. De betonar även att det  

vill se lek och lärande som ett begrepp. Enligt oss är det viktigt att ta till vara på barns lek och 

alltid se det som ett lärandetillfälle, där vi kan gå in och stötta barns språk- och 

kommunikations utveckling om det behövs. Vi diskuterade mycket kring ordet stötta och vad 

det innebär för pedagogerna i deras kommunikation med barnen. Det vi kunde komma fram 
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till i den fria leken är att resultaten visar att det mer än att bara stötta. Detta menar vi på att 

pedagogerna går in i sina roller som pedagoger och fokuserar sig på att vara förebilder.  

I observationerna 4 och 5, ser vi hur pedagogerna går in i barns lek och återigen försöker 

förklara för barnen om hur något egentligen är. I först nämnda observation går pedagogen in 

och förklarar för barnen att det inte finns några jordgubbar än och att dem kommer sen. Innan 

detta tolkade vi som att Melvin och Simon fantiserade om att det fanns jordgubbar där och 

försökte föra ett samtal med varandra. I observation 5 ser vi en likande mönster, Sami, Adam 

och Sara får syn på en mask och Sara säger till det andra två barnen att det är en orm. Det som 

händer är att pedagogen återigen gå in i leken och förklarar att det är en mask. Det vi kan 

tolka utifrån detta är att pedagogen hör barnen säga något som i deras öron inte riktigt 

stämmer. Detta leder i sin tur till att pedagogen går in i leken och förklarar för barnen hur 

någonting egentligen är. Det vill säga att det fanns inga jordgubbar än och det var ingen orm 

utan det var en mask. Å ena sidan skriver Tabors (2008) att förskolans personal kan stödja 

barns språkutveckling genom att utgå från att barns språklärande alltid sker i samspel med 

andra, mer erfarna ”språkare” samt i meningsfulla sammanhang. Precis som Vygotskij (1999) 

belyser så är den lärande beroende av stöd från någon mer kunnig. Å andra sidan menar  

forskaren Ljunggren (2013) att fantasin spelar en viktigt roll i meningskapande i 

kommunikationen. Detta återkopplar vi till ovan nämnda observationer, i kommunikationen 

mellan pedagog och barn kan fantasin skapa samtal som är utifrån barns villkor. Båda 

observationerna kan tolkas att barnen ”låtsades” att det var en orm och ”låtasades” att det 

fanns jordgubbar. Istället för att pedagog fortsatte leka på deras villkor och i detta fall kunde 

pedagogen lika bra kunnat fortsatte och ställa utmanade frågar som, ”oj, en orm hur vet ni de” 

och att ” är den farlig” och så vidare. 

Vi diskuterade observation 7 och det vi fann intressant var att det skiljde sig från de andra 

observationerna. Det som sker i kommunikationen under observation 7 var att pedagogen 

hängde på Lisas lek. Det vill säga att pedagogen lekte på Lisas villkor, genom detta kunde vi 

se att kommunikationen som sker mellan pedagogen och Lisa inte förändrade lekens innehåll, 

utan istället förde leken vidare. Norling (2015) skriver att förskolans miljö erbjuder olika 

aktiviteter där symboler, bilder, text och leksaker skapar möjligheter till kommunikation. Med 

hjälp av leksakstelefonen kunde pedagogen kommunicera med Lisa i hennes lek. Pedagogen 

fick en möjlighet att berätta att mormor skulle hämta Lisa senare på dagen, på detta sätt 

diskuterade vi om att hon utvecklade Lisas lek. I denna observation får det talade språket en 

betydelse för kommunikationen. Det talade språket blir ett verktyg i Lisas lek. Vygotskij 
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(1978) belyser att den lärande är beroende av stöd av en mer kunnig. Det vi anser med detta är 

att en pedagog bör finnas närvarande i barn lek för att ge barn stöd i kommunikationen för att 

utveckla sina tankegångar under leken. Det vill säga att vi inte ska förändra lekens innehåll 

utan utveckla tankegångarna i leken. Precis som Vygotskij (1978) säger och menar vidare på 

att den lärande så småningom kan hantera tankegångarna på egen hand. Vilket vi kan 

återkoppla till Lisa då hon senare i leken tar leksakstelefonen och fortsätter att leka själv och 

låtsasprata i telefonen.  

Metoddiskussion 
I denna studien var det tänkt att använda videoinspelningar under observationerna. Att 

använda sig av videoinspelning kräver mycket av oss och det gäller även att ta ställning till 

etiska principer (Ahrne och Svensson, 2011). Vi fick dock inte godkännande från alla 

föräldrar att videofilma därför valde vi att utesluta detta och koncentrerade oss istället på att 

endast observera med hjälp av obeservationsschema. Vi tror att med hjälp av 

videoinspelningar under observationerna hade vi kunnat se vår empiriska material på en 

djupare nivå. Precis som Björndal (2007:72) säger gör inspelningarna det möjligt för 

observatören att spola tillbaka för att upprepande gånger höra och se situationen. Genom att 

kunna se och lyssna, ett flertal gånger på inspelat material kan vi varje gång få syn på något 

nytt och intressant. Detta innebär att vi upprepande gånger kan observera samma situation och 

genom detta få en mer djup förståelse (Björndal, 2007). En kamera spelar in både verbal och 

icke- verbal kommunikation, detta kan gör det lättare för oss att analysera och förstå den 

kommunikation som uppstått efter observationen (Björndal, 2007). Genom att vi använder oss 

av både ljud och bild ger det oss möjligheten att efter observationen välja ut de sekvenser som 

är relevant till vår undersökning.  

Slutsats 
Det som sker under kommunikation mellan pedagog och barn i leken är utifrån våra 

diskussioner att leken bli konstruerad, vuxna ta över. I leken går pedagogerna in med sina 

pedagogroller och utgår inte från barns villkor i leken enligt oss. Precis som Tullgren (2004) 

skriver i sin forskning så konstrueras barns lek ofta av pedagogerna. Vi kunde se ett mönster i 

pedagogernas kommunikation gentemot barnen i deras lek och det som händer är att 

pedagogerna ofta tar över leken. Detta ser vi som å ena sidan positivt eftersom pedagogernas 

intentioner enligt oss är god, då de vill barnen väl, vi tror inte att pedagogen medvetet vill gå 

in i leken för att förstöra den för barnen. Tullgren (2004) menar att pedagoger har krav på sig 
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att de ska lära barnen samt vara förebilder för dem. Hon menar även att det är samhällets 

värderingar som styr pedagogernas sätt att leka med barn.  

I samtliga observationer uppmärksammade vi hur pedagogerna i kommunikationen med 

barnen konstruerade barns lek. I observationerna 3 4, 5, och 6 leker barnen när en pedagog 

sedan kommer in i leken och det sker en förändring i leken. Pedagogerna går enligt oss in i 

lekarna med sina pedagogroller och leker inte på barnens villkor. När en pedagog deltar i 

barns lek bör det ske på barns villkor (Hjorth,1996). Leken konstrueras av pedagogerna 

genom att lekens innehåll förändras utifrån vad det är istället för vad det kan vara (Ljunggren, 

2013). Något som vi fann väldigt intressant är hur vi sedan i observation 7 kan se att när ett 

barn istället söker sig till en pedagog, då lekte pedagogen på barnets villkor. Pedagogen 

ändrade inte lekens innehåll, flickan kom fram till pedagogen och sa ringa mamma. Det som 

händer är att pedagogen tar telefon och ringer hennes mamma och fortsätter kommuniktionen 

på hennes villkor. ” Mamma säger att det mormor som ska hämta dig”, ” vill du prata med 

mamma” fortsätter pedagogen och flickan tar telefonen och går iväg och ”låtsas” pratar med 

sin mamma. 

Enligt oss visar våra diskussioner på att pedagoger ofta konstruerar barns lek när de 

kommunicerar med barnen. Det är svårt att avgöra om det är medvetet eller omedvetet, dock 

är det tydligt att leken konstrueras. I det första teman; den styrda leken så konstrueras också 

leken, pedagoger planerar och har utifrån våra tolkningar ett syfte med leken. Så varför ska 

den fria leken också konstrueras? Vårt syfte med studien var att undersöka samt synliggöra 

den kommunikation som pedagogerna för med de yngsta barnen i leken samt vad 

kommunikationen kan ha för betydelse för barns lek. Vår första fråga, vad som sker i 

kommunikationen mellan pedagoger och barn i leken besvaras genom att vi kan se att barns 

lek oavsett om det handlar om den styrda eller fria leken konstureras. Genom vårt resultat kan 

vi skapa en ökad medvetenhet till pedagoger i verksamheter så att det kan få en djupare 

förståelse över deras kommunikation med barnen i leken.   

Utifrån våra diskussioner kan vi dra en slutsats att pedagogens kommunikation med barnen i 

leken kan ha olika betydelser. Vi kan se i våra resultat att den kan vara positiv men även 

negativ. Vi tror att pedagogernas intentioner i kommunikationen i barns lek är goda. De 

försöker gå in och ge barnen stöttning och utveckla det som barnen leker, det vill säga till vad 

det olika sakerna egentligen är. Som tillexempel att det inte var en orm utan en mask och att 

det inte fanns några jordgubbar än. Detta kan vi å ena sidan se som positivt men å andra sidan 
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även negativt. Den fria leken ska enligt oss lekas på barns villkor. Vår tanke är att det som 

sker i den fria leken kan pedagogen sedan ta vidare till den styrda leken, där kan pedagogen 

förklara hur en orm ser ut och hur en mask ser ut eller hur jordgubbar ser ut. Barn har 

erfarenheter från olika kontexter som till exempel hemmet, en lekplats eller förskolan 

(Tellgren, 2004). Vi menar på att om pedagogerna tar tillvara på barnens erfarenheter i den 

styrda leken, så kan barns fria lek lekas på barnens villkor. Som i sin tur kan leda till en 

kommunikation som inte har några hinder då den inte handlar om våra samhälliga normer om 

hur saker och ting egentligen är.   

I observation 7 såg vi hur en pedagog tog tillvara på Lisas lek, pedagogen avbröt inte leken 

utan hon hängde på Lisas lek och avslutade med att säga ” vill du prata med mamma” . Detta 

ledde i sin tur till att Lisas lek fortsatte. I kommunikationen mellan pedagogen och Lisa, 

förändrades inte leken utan den utvecklades och Lisa kunde fortsätta med att ”låtsas” prata 

med sin mamma, utan att förändra lekens innehåll. Detta återkoppla vi till den proximala 

utvecklingszonen där pedagogen är den mer kunnige som gav stöd och vägledde Lisa i hennes 

lek (Vygotskij, 1978).  

Avslutningsvis kan vi tydligt se utifrån våra diskussioner att kommunikationen i leken ofta 

handlar om att förklara om hur något är eller ska vara i verkligheten än att se på något för vad 

det hade kunnat vara. Utifrån våra tolkningar går pedagogerna in i barns lek för att lära barnen 

något och det som händer är att leken förändras helt och hållet. Det är viktigt att komma ihåg 

att den fria leken är barnens lek och den ska lekas på deras villkor. 

Vidare forskning 
För vidare forskning är det viktigt att närma sig pedagogen mer för att förstår deras tänkande 

kring kommunikationen som förs mellan pedagog och barn i den styrda och fria leken. Vi tror 

på en kombination av metod, det vill säga både en kvalitativ och kvantitativ metod. Bryman 

(2011) lyfter flera fördelar med att kombinera kvalitativ och kvantitativ forskning. En av 

fördelarna är att genom att använda sig av dessa metoder, får studien en mer trovärdighet och 

tyngd. Ahrne och Svensson (2011) beskriver att båda dessa metoder parallellt ger en bredare 

arbete och ger ett mer utförligt resultat. Dock tror vi att det skulle kräva mer tid. För att närma 

oss och få en djupare förståelse tror vi att en intervju med pedagogerna är en bra metod, där 

man till exempel kan ställa följdfrågor och be den intervjuade att utvecklar sina tankar 

(Bryman, 2011).  

I vår studie var syftet att undersöka och synliggöra den kommunikation som pedagogen för 

med de yngsta barnen samt vad kommunikationen kan ha för betydelse för barns lek. Vidare 
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forskning menar vi på att man kan studera den fria leken ännu mer och ur ett barn perspektiv, 

eventuellt intervjua pedagogerna och tar i utgångspunkt i det fenomenologiska perspektivet. 
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Bilaga 1 

Samtyckesblankett 

 

 

 

 

 

 

 

Till vårdnadshavare 

 

Hej! 

Vi heter Alyssa och Edvina, vi läser till förskollärare på Högskolan i Halmstad. Vi är inne på vårt sista 

år vilket innebär att vi skriver ett examensarbete. Vårt examensarbete kommer att handla om hur 

pedagogerna kommunicerar med barnen i leken.  

För att kunna undersöka detta behöver vi observera pedagogerna samt barnen i verksamheten, detta 

gör vi genom observationer, videoinspelningar och fältanteckningar. Materialet kommer att hanteras 

aktsamt så att ingen som deltar kommer att kunna identifieras eftersom vi bara kommer att använda 

oss av fiktiva namn, detta för att skydda er identitet. Vi kommer att utgår från individskyddskrav inom 

fyra områden. Dessa områden är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt 

nyttjandekravet. Informationskravet uppfylls genom den information vi ger i detta brev, 

samtyckeskravet innebär att vi får ert godkännande. Materialet kommer endast att användas för oss i 

examensarbetet och förvaras oåtkomligt för utomstående.  

 

Vi behöver ert godkännande för att ert barn ska kunna delta i undersökningen. Det är okej att avbryta 

undersökningen om barnet vill.  

Har ni några frågor kan ni nå oss via e-post: Ly_lac@hotmail.com och edvinarizvic@hotmail.com  

Vår kursansvarig är Kristina Holmberg: Kristina.Holmberg@hh.se 

 

Med vänliga hälsningar,  

Alyssa Lac & Edvina Rizvic 

JA, jag godkänner att mitt barn deltar i undersökningen □ 

NEJ, jag vill inte att mitt barn deltar □  

 

Lämna ditt svar så fort som möjligt till avdelningens personal, absolut senast fredag den 22/4. 

Tack på förhand! 

 

Vårdnadshavare för: 

………………………………………………………………………………….………… 

Vårdnadshavares namnteckning och datum: 

 …………………………………………………………………………………………… 
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Bilaga 2 
Tabellen nedan är observationsschemat som vi använde oss av under studiens gång.  

Tabell 

Datum  Person 

 

 

 

 

 

Situation ; Vad sägs? Vad händer? 
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