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Abstrakt  

I Sveriges förskolor genomsyrar leken barns vardag och sker i närhet av pedagoger. Vi har 

uppmärksammat en frustration från verksamma pedagoger, en frustration som bottnar i att det 

finns en svårighet kring hur de ska kunna stötta barn i deras sociala interaktion i leken, vilket 

har resulterat i att pedagogerna låtit bli att ge stöttning. En problematik som infaller är att 

forskning av pedagogers involvering i leken visar olika resultat för barns lek, positivt kontra 

negativt resultat av pedagogers involvering.   

     Syftet med denna studie är att ur ett sociokulturellt perspektiv undersöka pedagogers 

handlingar i barns lek och ge ett kunskapsbidrag i utvecklingen av pedagogiska förhållningssätt 

för barns sociala interaktion. För att undersöka detta syfte har följande forskningsfråga 

formulerats.  

- Vilka handlingar utför pedagoger som kännetecknas som stöttande respektive 

ickestöttande för den sociala interaktionen mellan barn under den fria leken?  

     Studien tar sin ansats i det sociokulturella perspektivet. Begrepp som berörs i föreliggande 

studie är handling samt stöttning och för att förstå vårt resultat har dessa begrepp varit i fokus 

i analysarbetet.  

     Studien är en mikro-etnografisk studie med en kvalitativ inriktning, där vi har varit 

deltagande observatörer i förskolans kontext med fokus på pedagogers handlingar i barns lek. 

En interaktionsanalys har använts i vårt analysarbete, vilket har gjort det möjligt att undersöka 

och analysera interaktionen mellan pedagoger och barn.   

     Resultatet i denna studie visar att pedagogers stöttande handlingar kännetecknas av att de är 

både språkliga och fysiska. I resultatet synliggörs även att icke-stöttande handlingar 

kännetecknas av ouppmärksamhet och negligering (ignorering). Den slutsats vi kommit fram 

till av denna studie är att det inte är barn som har svårt att leka socialt med andra. Vi menar att 

det handlar om att pedagoger inte känner av hur de ska handla för att utveckla social interaktion 

mellan barn.   

  

  

  

Nyckelord: Pedagogers stöd, barn, social interaktion, fri lek, sociokulturellt perspektiv, 

handling, stöttning, mikro-etnografi, interaktionsanalys.   



 

  

  

  

Förord  

Nu var det dags att sammanfatta 3,5 års studier i ett slutligt arbete. Det har inte varit enkelt, 

men tack vare vårt goda samarbete har vi lyckats genomföra det relativt smärtfritt. Vi vill  

rikta ett stort tack till våra handledare Monica Frick och Ulf Petäjä som har varit till stor  

hjälp under processens gång. Ni har gett både konstruktiv kritik och bidragit till inspiration 

för vårt arbete. Vi vill även rikta ett stort tack till alla deltagare i studien som gjort vårt 

arbete möjligt. Våra kära medstudenter i handledningsgruppen ska också ha ett tack.  

Tillsammans har vi både utmanat och inspirerat varandra till att klara av detta slitsamma 

arbete. Under arbetets gång har vi samarbetat väl och fördelat arbetet jämnt mellan oss. Vi 

har använt oss av Google Drive, vilket har gjort det möjligt för oss att skriva samtidigt i  

texten. Samtliga delar i examensarbetet har skrivits fram gemensamt under ständig reflektion 

mellan varandra. Vi har ständigt läst igenom arbetet och samtidigt ifrågasatt varandras  

formuleringar för att hela tiden hålla fokus i texten. Vi är båda nöjda och stolta med vad vi 

har åstadkommit tillsammans. Därför vill vi även tacka oss själva för att vi har lagt ner hela 

vår själ samt varit positiva genom hela arbetets gång.  

Sist men absolut inte minst vill vi även tacka våra sambos, nära och kära som har fått stå ut 

med vårt beteende under skrivandet.  

Trevlig läsning!  

  

  

Sofia och Lien  
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1 Inledning   

I dagens förskolor är leken ett område som genomsyrar barns vardag. Leken är ett väl utforskat 

område och det är sedan tidigt känt att leken är viktig för barns lärande och utveckling. I 

barnkonventionen framställs barns rättigheter till att leka och samhället ska arbeta för att främja 

denna rättighet (UNICEF, 2009). För att kunna erbjuda stöd så att alla barn i förskolan ges 

möjlighet att utvecklas menar Björck-Åkesson (2014) att det krävs kunskap från pedagoger om 

varje barns svårigheter samt om miljön runt omkring barnet i förskolan. Björck-Åkesson menar 

vidare att det även krävs en förmåga att värdera samt analysera denna kunskap i relation till 

varje barns behov.   

     Enligt skolverkets officiella statistik om barn och grupper i förskolan befinner sig närmare 

47,6 procent av alla ettåringar, 87,8 procent av alla tvååringar samt 93,9 procent av alla 

femåringar i Sverige i en förskolekontext som präglas av social gemenskap (Skolverket, 2015). 

Vi kan därmed dra slutsatsen att förskolan idag är en social arena där möten med andra barn i 

den fria leken är näst intill omöjlig att undgå. Med fri lek menar vi i denna studie är de stunder 

där barn leker fritt, men pedagoger är närvarande utan att ha planerat aktiviteterna eller lekarna. 

Det vill säga de lekar som styrs av barnen och deras intresse. Människor föds som sociala 

varelser och försöker ständigt skapa interaktion med sin omgivning (Vygotskij, 1999; Säljö, 

2000). I denna studie är social interaktion en utgångspunkt till vårt arbete och vi definierar det 

som de sociala handlingar som sker mellan människor i sociala sammanhang.  

     Edenhammar och Wahlund (2000) hävdar att vart vi än befinner oss möter vi barn som har 

svårt att leka, exempelvis beroende på den omgivning runt omkring barnet som hindrar dess 

potential till att leka. Dock påpekar författarna att det inte endast behöver vara de platser som 

barnet befinner sig i som är betydande för om barnet kan leka eller inte. De menar att det även 

handlar om människorna som barnet befinner sig tillsammans med. Stanton (2014) har utifrån 

sin forskning kommit fram till att lärare har en viktig roll för att utveckla barns kompetens i att 

interagera med andra. Dock påpekar Folkman och Svedin (2008) att barns utveckling av social 

interaktion även handlar om tillit. Det innebär att vuxna förmedlar vad tillit kan betyda samt 

vad det kan innebära att gemensamt uppleva händelser med andra. Utvecklingen efter denna 

kontakt med en vuxen menar författarna leder till att barnet känner en lust att umgås med andra 

barn. Den sociala lekens utveckling hos barn har sitt ursprung i samspelet med vuxna (Folkman 

och Svedin, 2008). Folkman och Svedin betonar att man som pedagog ständigt söker efter 

metoder för att hjälpa barn som har svårt för att kunna leka socialt med sina kamrater. Dock 

hävdar författarna att det är av vikt att först och främst se till barnets helhet och förstå barnets 
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liv i förskolan. Med denna syn på hur vi lär samt tar del av kunskap i samspel med andra 

människor blir ett sociokulturellt perspektiv essentiellt för oss i denna studie, då de kulturella 

omständigheterna har en inverkan på hur människor handlar (Säljö, 2000).   

     Under vår tid som studenter, har vi mött pedagoger som uttalat en viss frustration över hur 

de ska ge stöttning till barn för social interaktion i lek. Denna frustration och osäkerhet har 

vidare lett till att pedagogerna ibland har låtit bli att ge stöttning. Begreppet pedagoger 

innefattar i denna studie personal med pedagogisk utbildning. Enligt Danielsson och Liljeroth 

(1996) finns det en risk att som pedagog enbart koncentrera sig på det negativa beteendet hos 

barnet, vilket kan leda till att ett negativt förhållningssätt skapas hos pedagogen. Författarna 

menar att det är av vikt att som pedagog försöka upptäcka de bakomliggande elementen av 

barns handlande samt försöka få förståelse för barns upplevelser, svårigheter och känslor. 

Författarna betonar att man som pedagog bör finna de rätta verktygen för att stödja varje barns 

utveckling.   

1.1 Problemformulering  

Som tidigare nämnts i stycket ovan betonas vikten av vuxnas stöd i lek i både forskning och 

litteratur. I forskning som Alvestad (2010) genomfört visar resultatet att vuxnas stöd är av vikt 

för barns lek. Alvestad påpekar att personalen i förskolan har en viktig funktion gällande att 

stötta barn i deras förhandlingar i leken, exempelvis där de förekommer oenighet och därmed 

svårigheter i leken. I forskning som Stanton (2014) genomfört visar resultatet att pedagogers 

roller för att stödja lek är viktiga för barns gemensamma lek. Å andra sidan visar Weldemariams 

(2014) undersökning att pedagogers involvering i lek har en negativ effekt genom exempelvis 

att pedagogers handlingar resulterar till att barnet väljer att lämna leken. Problemet är således 

att forskning som tidigare bedrivits visar olika resultat av pedagogers involvering utifrån deras 

handlingar i barns lek, vilket innebär att det finns ett behov av studier inom området. Vi 

kommer således fokusera på pedagogers handlingar i den social interaktion mellan barn i den 

fria leken.  

1.2 Syfte och forskningsfråga   

Utifrån ovanstående inledning samt problemformulering är syftet med denna studie att ur ett 

sociokulturellt perspektiv undersöka pedagogers handlingar i barns lek och ge ett 

kunskapsbidrag i utvecklingen av pedagogiska förhållningssätt för barns sociala interaktion.  

För att undersöka detta syfte har följande forskningsfråga formulerats.  
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- Vilka handlingar utför pedagoger som kännetecknas som stöttande respektive 

ickestöttande för den sociala interaktionen mellan barn under den fria leken?  

2 Tidigare forskning  
I följande avsnitt redogörs för den tidigare forskning som vi valt ut som relevant för 

föreliggande studie. Vi har valt att kategorisera den tidigare forskningen i två teman med en 

underrubrik i varje tema. Det första temat: Vad är lek och dess betydelse belyser forskningar 

som berör definitioner om begreppet lek samt vad lek betyder för barn och vuxna. Temat 

Pedagogens roll för lek innehåller forskningsresultat om pedagogers involvering i barns lek.  

2.1 Vad är lek och dess betydelse  

Peng (2011) har gjort en kvalitativ studie där semistrukturerad intervju och 

klassrumsobservationer utfördes. Studien fokuserar på förskollärares definition av begreppet 

lek i Singapore. I studien har forskningsdeltagare uttryckt flerdimensionella ord för vad de 

anser definierar lek, såsom roligt och glatt. Peng (2011) anser att dessa ord säger samma sak, 

nämligen att lek definieras som något lustfyllt. Resultaten som han kommit fram till visar även 

att lek kan tolkas som en seriös handling, där barn exempelvis utvecklar problemlösning. Lek 

anses vara en aktivitet där valfriheten är central, exempelvis att val av lekmaterial, lekkamrater 

eller varianter av lekaktiviteter är valfria.   

     Till skillnad från Pengs studie utförde Howe (2016) en undersökning med fokus på barns 

perspektiv på lek och fria stunder i skolans första år. Med hjälp av teckningar, fotografier samt 

konversationer med barnen visar resultatet att barn värderar den fria leken som en stund då de 

får vara självständiga samt utveckla sina egna intressen. En del barn i undersökningen definerar 

även den fria stunden som en möjlighet att utveckla sociala relationer med andra samt en stund 

då de får ha roligt och koppla av. I linje med Pengs (2011) resultat visar Howes (2016) studie 

liknande resultat vad gällande synen på den fria leken, dock ur barnens perspektiv.   

     I studier av Løndahl och Greve (2015) samt Trawick-Smith och Dziurgots (2010) är 

utgångspunkterna olika gällande författarnas innebörd kring begreppet lek samt vad som 

inkluderars i lek. I de båda studierna benämns lek som något självmotiverat men Løndahl och 

Greve (2015) ser även att lek är något som sker utan ansträngning och saknar yttre mål eller 

mening för barn. Men Trawick-Smith och Dziurgots (2010) ser även att lek innefattar all 

aktivitet som är självinitierad. De två studierna som nämns ovan kommer att beskrivas tydligare 

längre fram i kapitlet.  
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2.1.2 Barn som har svårt att leka  

Olofsson (2003) presenterar sina forskningsresultat i en bok om lekens betydelse. Olofsson har 

efter sina genomförda studier kommit fram till att i varje barngrupp finns det barn som inte 

förstår vad sina kamrater gör samt har svårt att leka. Forskaren menar att barns avsaknad av 

förmågan att leka medför att barnen står utanför leken. Ytterligare forskningsresultat som 

belyser barn som har svårt att leka är Folkman och Svedins (2008) utvecklingsprojekt. 

Projektets fokus är riktat på vad som kan få social lek att växa fram, där 20 pedagoger och cirka 

100 barn deltog. Även Folkman och Svedin kom fram till liknande resultat som Olofsson 

(2003), att det i varje barngrupp finns barn som inte verkar förstå vad andra barn gör. Barnen i 

Folkman och Svedins (2008) studie som inte verkar förstå leken visar inte heller intresse för 

andra barns lekar och tycks inte våga leka med andra. De deltagande pedagogerna i Folkman 

och Svedins projekt uppfattar barnen som har svårt att leka på skilda sätt utifrån barnens sociala 

handlingar. Uppfattningar som pedagogerna i projektet uttrycker om hur barn som har svårt att 

leka agerar socialt, är exempelvis att barnen inte söker kontakt med andra utan de leker mest 

för sig själva, är tystlåtna, sällan tar initiativ samt att de visar koncentrationssvårigheter genom 

att exempelvis springa runt mellan olika platser.   

2.2 Pedagogens roll för lek  

Weldemariam (2014) har genomfört en kvalitativ studie med observationer och intervjuer på 

en svensk förskola om pedagogers involvering i barns lek. Forskaren betonar i sin studie att 

vuxnas engagemang i barns lek har inverkan på lekens kvalité. Efter genomförda observationer 

av 80 barn och 12 pedagoger visar resultatet att de vuxnas handlingar under deras involvering 

i barns lek ger negativa effekter. Ett exempel på en negativ effekt från studien, är när en 

pedagog hänvisar ett barn till att förflytta sig och berättar för barnet hur barnet kan leka istället. 

Pedagogens involvering i barnets lek leder i sin tur till att leken dör ut eftersom pedagogens 

handlingar blir för styrande, enligt Weldemariam. Weldemariam vill med sin forskning 

framföra vikten av att pedagoger bör reflektera över sina pedagogiska handlingar så att leken 

inte dör ut. Weldemariam menar vidare att pedagoger behöver se barn som kapabla att leka och 

istället för att ge uppmaningar bör pedagoger ge förslag på hur barn kan göra.   

     I likhet med Weldemariams studie undersöker Løndahl och Greve (2015) pedagogers 

involvering i barns lek. Denna studie undersöktes två norska praktiker, en förskola och ett 

fritidshem. Løndahl och Greve betonar de vuxnas involvering i leken, eftersom de menar att 

vuxnas inverkan kan hejda konflikter som framkommer. En vuxens involvering kan även 
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underlätta för barns tillträde till lek. Resultatet från studien tyder på att pedagogers involvering 

i barns lek kan fördelas in i tre nivåer, övervakning, inspiration samt deltagande. Dock visar 

det sig att en övervakande nivå är mest framträdande på fritidshem. Å andra sidan verkar det 

övervakande förhållningssättet leda till en hämmande effekt för barns lek. Detta då 

förhållningssättet ofta har sitt ursprung i bland annat säkerhet och regler. Samtidigt visar 

resultatet att de yngsta barnen verkar tycka om när pedagogerna tar initiativ och inspirerar till 

ny aktivitet. Ett sådant förhållningssätt visar sig vara gynnande eftersom leken oftast fortsätter 

på barns egna initiativ. Å ena sidan visar resultatet att det finns en risk att förhålla sig till ett 

deltagande förhållningssätt eftersom att pedagogerna många gånger kan bli för dominerande 

eller styrande och fokuserar allt för mycket på lärande. Å andra sidan pekar resultatet på att ett 

deltagande förhållningssätt även kan vara positivt eftersom pedagoger kan få en bättre inblick 

i barns livsvärld (Løndahl och Greve, 2015).    

     Ytterligare en studie som fokuserar på pedagogers involvering i lek är en finsk studie gjord 

av Trawick-Smith och Dziurgots (2010). Till skillnad från Løndahl och Greves (2015) studie, 

undersöker Trawick-Smith och Dziurgot (2010) pedagogers involvering i relation till en 

teoretisk modell som de benämner “Good-fit”. Modellen är influerad av Vygotskij då de menar 

att modellen kan relateras som ett exempel på scaffolding. Modellen innefattar att pedagoger 

ska anpassa sitt stöd vid barns lek efter de enskilda barnets behov i varje enskild händelse som 

sedan ska leda till självständig lek. Till skillnad från Løndahl och Greves (2015) resultat som 

belyser tre olika nivåer, visar Trawick-Smith och Dziurgots resultat att pedagogers stöd kan 

delas in i fyra kategorier, direkt stöd, indirekt stöd, observation och ingen interaktion. Exempel 

som tas upp vid indirekt stöd är att pedagoger leker bredvid barnet. Utifrån de deltagande 

pedagogerna i studien visar det sig att pedagogers mål är att barn ska klara av att leka utan en 

vuxens stöd. Forskarna menar att som pedagog bör man välja vilket samt hur mycket stöd som 

ska användas för att uppmuntra till självständig lek, därför bör pedagoger lägga stor vikt vid 

noggranna observationer av leken.   

      I likhet med Weldemariams (2014) studie har Stanton (2014) utfört en undersökning där 

fokus är inriktat på specifika riktlinjer för interventioner som pedagoger kan använda sig av i 

lek. Forskaren menar att det finns barn som saknar kompetens att integrera med sina kamrater 

och läraren blir då nyckeln till att utveckla barns kompetens i att interagera med andra. 

Resultatet från studien visar att de pedagogiska strategierna innefattar; konstruktion av den 

fysiska miljön för att möjliggöra lek, som pedagog ingå nyfiket i barns lek och med hjälp av 

samtal främja leksituationer och sociala interaktioner samt att välja den mest passande 
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insatsstrategi med hjälp av observationer. Slutsatsen som Stanton kommer fram till är vikten 

av att pedagoger bör gå in med en inställning att stödja barns lek samt att noga fundera på 

vilken strategi som fungerar bäst i situationen för att hindra störningar i deras lek. Även i 

Weldemariams (2014) studie betonas vikten av att pedagoger bör vara försiktiga när de ger 

vägledning och involverar sig i barns fria lek. Weldemariams slutsats är att de vuxna har en 

oundviklig samt betydande roll för barns lek.   

2.2.1 Pedagogens närvaro och erbjudande för lek  

I Howes (2016) studie beskrivs en situation när en lärare berättar i en intervju att hon 

konstruerat ett café under den fria lekstunden i skolan för att hjälpa barn som upplever skolan 

som något svårt. Ett barn gick omedelbart fram till caféet och började skriva en egen meny. 

Läraren uppmuntrade barnets initiativ till att skriva meny och erbjöd papper åt andra barn så 

de också kunde skriva sina egna menyer. Ett liknande exempel som Stanton (2014) tar upp i 

sin studie är då en pedagog har planerat ett campingtema så barnen skulle kunna leka att de var 

på en riktig campingplats. Pedagogen tog fram allt som skulle kunna passa in i campingtemat, 

såsom ryggsäckar, sovsäckar och kikare. Till skillnad från Weldemariams (2014) och Howes 

(2016) studie fanns det ingen aktiv vuxen deltagande i leken som Stanton (2014) observerade. 

Pedagogen i Stantons studie satt vid datorn och arbetade med andra saker samt förberedde 

material till sin nästa grupp. Resultatet från studien visar att det finns flera barn som möjligtvis 

kan delta positivt i leken när rätt material finns tillgängliga men det finns även de barn som inte 

kan leka i detta sammanhang. Stanton antyder att lärare bör vara involverade till viss del i leken 

och samtidigt vara vägledare för barn om hur de kan leka med exempelvis material. Till skillnad 

från Stantons (2014) resultat visar Weldemariams (2014) resultat att den vuxnas interaktion i 

barns lek har negativ effekt.   

2.3 Sammanfattning tidigare forskning  

Sammanfattningsvis visar tidigare forskning att lek är ett mångtydigt begrepp och kan 

definieras som roligt, glatt och lustfyllt. Utifrån barns perspektiv definieras lek som en 

möjlighet att utveckla sociala relationer och lek ses som en stund då barn får ha roligt och 

koppla av. Vidare framkommer lekens många egenskaper för barns utveckling och lärande i 

förskolans kontext. Dock lyfts även ett flertal studier kring barn som har svårt att leka socialt 

med andra barn. Det framkommer även i studier att pedagogers handlingar är betydande för 

hur leken vidare ter sig vilket gör att pedagogers roller är viktiga för barns utvecklande av 

kompetens att integrera med andra. Dock betonas vikten av att pedagoger noggrant behöver 

överväga den vägledning som ges innan de involverar sig i barns lek då pedagogers agerande 
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kan resultera till negativa effekter av barns lek om agerandet inte varit noga genomtänkt, vilket 

forskning visar.   

     Samtidigt visar forskning att pedagoger bör vara involverade till viss del i leken för att 

vägleda barn hur de ska kunna leka med exempelvis olika lekmaterial. Det har även visat sig 

att missförstånd av pedagoger har varit en faktor som spelat en roll för resultatet av barns lek. 

Utifrån ovanstående forskningsgenomgång framgår det att vuxna i förskolan noggrant bör 

lyssna in leksituationer, fråga barn om deras funderingar i leken samt utföra observationer.  

3 Teori  
I detta kapitel redogörs för studiens teoretiska utgångspunkt och analytiska verktyg. 

Inledningsvis beskrivs denna studies perspektiv på lärande. Vidare redogörs betydelsen av de 

analytiska verktygen, handling och stöttning vilka ligger till grund för hur vi studerar samt 

analyserar det vi observerar. Då förskolan är en social arena menar vi att lärande i denna kontext 

inte kan ses som något enskilt utan det sker i samspel med andra människor.  

3.1 Det sociokulturella perspektivet  

Inom ett sociokulturellt perspektiv är de olika kulturella omständigheterna som vi befinner oss 

i en grundläggande utgångspunkt för hur vi lär och tar del av kunskap (Säljö, 2000). Ur ett 

sociokulturellt perspektiv antas människor utvecklas inom olika kulturella och samhälleliga 

villkor vilket gör att interaktion samt kommunikation är grunden för att förstå lärande och 

utveckling. Inom exempelvis olika kulturer kan vi med hjälp av våra tidigare erfarenheter veta 

hur vi bör agera då vi vet vilka förväntningar och inramningar som en situation kännetecknas 

av (ibid.).  I förskolans kultur menar vi att det finns olika kulturella villkor att ta hänsyn till, 

exempelvis olika normer och regler. Kultur definierar vi i denna studie utifrån Säljös (2000) 

förklaring. Han menar att kultur är skapat av människan och innebär “ ... den uppsättning av 

idéer, värderingar, kunskaper och andra resurser som vi förvärvar genom interaktion med 

omvärlden.” (Säljö, 2000, s.29). Då vi i denna studie har fokus på fri lek i förskolan menar vi 

att det kan finnas normer och regler som innebär att barn ska få lov att leka själva om så önskas. 

Detta är ett exempel på villkor som vi tar hänsyn till i vårt analytiska arbete.  

     Säljö (2000) menar att lärande dels handlar om vad människor tar med sig från olika sociala 

situationer och senare använder sig av i framtiden. Med hjälp av vår mänskliga kommunikation 

kan vi samspela med andra i olika aktiviteter (ibid.). Olika intryck och erfarenheter från 

omgivningen har en inverkan på individens tänkande och språket blir tänkandets sociala 
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redskap i detta sammanhang (Vygotskij, 2001). Säljö (2000) menar att mänskliga praktiker i 

flesta fall innefattar både kommunikativa som fysiska praktiker. För att kunna något inom olika 

praktiker menar Säljö att det ställs olika kommunikativa och fysiska krav på människan som 

hon behöver behärska. Detta förklarar Säljö med en metafor av schackspel. För att kunna spela 

schack krävs det av deltagarna att de känner till de olika regler samt olika taktiska grepp som 

gör att spelet går att spela. Denna parallell drar vi till föreliggande studie, att i förskolans 

verksamhet kan det ställas krav på pedagogers kompetens kring hur de uttrycker sig i barngrupp 

för att utveckla det sociala lärandet inom lek i förskolans kontext.  

3.2 Handling  

Handling är i denna studie en analytisk utgångspunkt och vi använder oss av begreppet i 

analyser av interaktion mellan pedagog och barn. Handlingar skapas av individerna som ingår 

i den sociala interaktionen, vilket innebär allt agerande som är tänkbart att betrakta. I denna 

studie kan social interaktion i förskolans kontext innebära att förhandla, förmedla både verbalt 

och icke-verbalt etcetera.   

     Wertsch (1998) hävdar att en handling kan både vara extern och intern vilket han menar 

leder till att analyser av handlingar inte bör begränsas av individualism. Dock nämner Wertsch 

att handlingar kan ha en individuell psykologisk dimension och att vi snarare bör se dessa 

handlingar som en händelse i stunden snarare än en separat process som sker isolerat. 

Människans ord är en språkhandling som vidare tolkas av andra och blir till mening (Vygotskij, 

2001). Även Säljö (2000) menar att när vi kommunicerar med andra människor utför vi 

handlingar med olika språkliga medel. Människan agerar med utgångsläge i sina egna 

erfarenheter och kunskaper samt vad människan upplever att kontexten tillåter och kräver 

(ibid.). Handlingar ses således som situerade där individen handlar utifrån vad omgivningen 

gör det möjligt eller blockerande i praktiken, och utifrån de erfarenheter och kunskaper hon 

eller han har med sig (Wertsch, 1998).  

     I denna studie ses därför pedagogers handlingar som situerade där de handlar utifrån 

erfarenheter och kunskaper som de har införskaffat, och beroende på olika kontextuella 

omständigheter. Analysenheter i den här studien är därmed pedagogers stöttande respektive 

icke-stöttande handlingar som används av pedagoger i barns fria lek.    
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3.3 Stöttning  

Utifrån vad som kännetecknar en handling är en utgångspunkt utifrån vårt syfte att även 

analysera vilka handlingar som leder fram till stöttning och icke-stöttning. Då barn ges hjälp 

att strukturera upp hur de ska gå tillväga för att hantera ett problem riktas deras uppmärksamhet 

mot var de ska börja. Med denna hjälp bistår vi barn med något som kan kallas för 

kommunikativa stöttor (Säljö, 2000). På 70-talet introducerade Wood, Bruner och Ross (1976) 

metaforen stöttning (scaffolding) i en omgivning där interaktionen mellan en vuxen och ett 

enskilt barn var i fokus. Metaforen syftar på vilket typ av stöd en vuxen ger i interaktion till det 

enskilda barnet för att självständigt lösa ett problem som barnet tidigare inte kunde bemästra 

på egen hand. Stöttning är ett begrepp för att förstå att omgivningen har en inverkan på lärande 

samt att vägledning används för att ge kognitivt stöd (Wood & Wood, 1996). Denna vägledning 

hjälper barnet att hålla kursen i uppgiften genom att en mer kompetent justerar och har uppsikt 

över barnets handling i situationen. Denna situation kräver en riklig grad av kommunikativ och 

kognitiv koordination där barnets sätt att förstå uppgiften intas från en vuxens handlingar 

(Säljö, 2000).  Den som ger stöd behöver dock inte alltid vara en vuxen utan det kan även vara 

barn som ger stöttning åt varandra i deras kunskapsutveckling och bemästring (Vygotskij, 

1999). Men då syftet är att undersöka pedagogers stöttning och icke-stöttning ligger fokus på 

de vuxna i denna studies analys.      I denna studie syftar stöttning på pedagogers bidrag till 

social interaktion i barns lek, genom att bland annat språkligt vägleda, bistå som förebilder, 

uppmuntra och reflektera kring situationen. På så sätt utvecklar barn nya färdigheter och 

kunskaper. En kritisk punkt med begreppet stöttning är enligt vår mening att stödet från en 

pedagog successivt kan minskas alltefter barnets deltagande i lek med andra barn. Från att 

barnet gör något tillsammans med en pedagog till att börja leka med andra barn kan pedagogens 

stöttning minskas efterhand. Pedagogen kan möjligtvis förvänta sig att barnet nu självgående 

kan leka i leken med andra barn även fast barnet kan behöva mer stöttning i leken med andra 

barn.  

3.4 Sammanfattning av teori   

Den teoretiska utgångspunkt som denna studie tar avstamp i grundas i ett sociokulturellt 

perspektiv. Med detta synsätt ser vi inte lärande som en ensidig process utan som att kunskap 

skapas utifrån omgivningen och dess kulturella omständigheter (Säljö, 2000). De handlingar 

som sker konstitueras av praktiken, alltså de närvarande individer, miljön och de villkor som 

kan finnas där (Säljö, 2000). Vi menar med vår teoretiska utgångspunkt som stöd att den 
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kommunikation och interaktion som sker är situerad. Individer handlar efter sina erfarenheter 

utefter det som är tillåtet samt möjligt i olika situationer. De handlingar vi talar om i denna 

studie är det språkliga och fysiska agerande av pedagoger som leder till stöttning eller 

ickestöttning för social interaktion i barns lek, vilka är möjliga att iaktta som observatör.   

     Mänskliga praktiker kan både innefatta kommunikativa som fysiska praktiker (Säljö, 2000). 

En kommunikativ praktik menar vi leder till att det kan ställas krav på pedagogers kunskap 

kring hur de uttrycker sig vid exempelvis stödet i barns lek. Dock ställer vi oss samtidigt 

kritiska till detta då vi menar att det inte enbart handlar om krav på pedagogers kunskap utan 

att det även ställs krav på pedagogers engagemang och vilja för att kunskap ska skapas.  

Denna teori har vidare öppnat upp vår metodologiska ingång kring hur vi bearbetar samt 

analyserar vårt material.  

4 Metod    
I detta avsnitt beskrivs hur studien har genomförts samt vilka resonemang metoden grundats 

på. Inledningsvis redogörs för grundläggande ställningstaganden för studien. Vidare följer en 

beskrivning på hur genomförandet har gått till, hur insamlingen av studiens material har gjorts, 

hur materialet har bearbetats samt en redogörelse för vår analysmetod som har genomförts med 

hjälp av interaktionsanalys. I den sista delen skrivs studiens etiska ställningstaganden samt dess 

trovärdighet fram.  

4.1 Urval   

Vi genomförde ett bekvämlighetsurval som innefattade att urvalet bestod av en förskola som 

fanns tillgänglig för oss samt att deltagarna på denna förskola visade ett engagemang att delta 

i studien (Bryman, 2011). Vi valde att genomföra studien på en avdelning som vi tidigare 

genomfört undersökningar vid, vilket kunde bidra till att situationerna inte blev konstlade när 

vi kom och observerade. På avdelningen fanns tre pedagoger samt 22 barn i åldrarna fyra till 

fem år. Sammanlagt deltog tre pedagoger och tolv barn i vår undersökning. Av dessa tolv barn 

var sex flickor och sex pojkar  

4.2 Metodval   

4.2.1 Kvalitativ studie  

Att genomföra en studie med kvalitativ metod menar Ahrne och Svensson (2013) gör det lättare 

för forskare att beskriva den sociala interaktion som sker i sammanhanget. Vi valde att 
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genomföra en kvalitativ studie där observationer var vår metod att undersöka hur pedagoger 

gav stöttning och icke-stöttning för social interaktion i barns lek. En kvalitativ studie innebär 

att det empiriska materialet kan samlas in i form av observationer och intervjuer (Bryman, 

2011). Utifrån vårt syfte valde vi att endast observera då vi var intresserade av att dokumentera 

det vi bedömde vara meningsfullt för denna studie. Utifrån vår teoretiska utgångspunkt, det 

sociokulturella perspektivet där handlingar och interaktion utmärks menar vi att en kvalitativ 

metod var passande.  

4.2.2 Mikro- etnografisk studie  

I den här studien genomförde vi utifrån en mikro-etnografisk studie vilket betyder att vi varit 

deltagande observatörer under en kortare period med fokus på en mindre aspekt av det tema vi 

studerade (Bryman, 2013). I observationerna var vi delaktiga endast när pedagoger och barn 

ville visa eller fråga oss något, detta för att vi vill bibehålla distansen mellan forskare och 

deltagare samt att vi ville minska forskareffekten. Forskareffekten förklarar Lalander (2013) är 

att forskarens observation har en inverkan på deltagarnas beteende. Att befinna sig i de 

situationer som observeras menar Bryman (2011) kan förändra deltagarnas handlingar vilket vi 

sett som problematisk för föreliggande studie. Denna metod har varit relevant för studien då 

fokus varit att undersöka de handlingar pedagoger utför för att bidra i utvecklingen av 

pedagogiska förhållningssätt för barns sociala interaktion.   

4.3 Genomförande   

Sammanlagt deltog tre pedagoger samt tolv barn i fyra till fem års ålder i studien. Vi utförde 

våra observationer under tre dagar i totalt sju timmar. En vecka och en dag innan 

genomförandet var vi ute på förskolan för att muntligt informera om studien för pedagogerna 

samt förskolechefen. Vi valde även att befinna oss i tamburen under en timme för att 

personligen lämna ut samtyckesblanketterna till de vårdnadshavare som vi träffade på under 

denna timme. Detta för att vi ville öka chanserna för att återfå så många blanketter som möjligt. 

Resterande samtyckesblanketter hängde vi upp på respektive barns klädhylla.      En vecka efter 

utlämnandet av samtyckesblanketter återkopplade vi till förskolan och bestämde en passande 

tid för att komma och observera. Vi valde att utföra observationer under olika tidpunkter då vi 

ville få ett rättvist material som speglar den fria leken. Bryman (2011) talar om att inom 

kvalitativa studier inbegrips ofta en naturalistisk infallsvinkel. Bryman menar att kvalitativa 

forskaren vill producera empiri i naturligt förekommande situationer, inte i konstlade kontexter. 

Vi observerade därför den fria leken när den vanligtvis ägde rum och vi fick anpassa våra tider 

till när det vanligtvis förekom fri lek på denna förskola, vilket var både på förmiddagen och 
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eftermiddagen. Enligt Bryman (2011) kan kontextuella faktorer ha en inverkan på människor 

vilket gjorde att det blev viktigt för oss att observera pedagogers handlingar i olika 

sammanhang och rum.   

     Den förskolemiljö vi observerade liknande ett hem med olika rum som tambur, köksmiljö, 

stort lekrum samt små anslutande rum. Vi satt en bit ifrån pedagogerna i de situationer som 

observerades och förflyttade oss efter pedagogerna i de olika rummen och vi satt antingen på 

golvet eller på stolar.  

4.3.1 Videodokumentation samt fältanteckningar som komplement  

Vid insamlingen av materialet använde vi oss av videoinspelning som verktyg. Detta val gjorde 

vi då en videokamera gav oss möjlighet att registrera mer information samt annan information 

som möjligtvis inte sågs vid tillfället (Bjørndal, 2005). En kamera kan spela in både verbal samt 

icke-verbal kommunikation och samspel mellan deltagarna vilket gjorde att vi i analysarbetet 

lättare kunde få förståelse av situationen samt analysera deltagarnas kommunikation. Det var 

nödvändigt att använda videodokumentation så att vi kunde gå tillbaka och se saker som vi 

möjligtvis inte såg i stunden. Videodokumentation är den mest effektiva 

datainsamlingsmetoden för studier inom social interaktion (Aspelin, 2008). Vi använde oss av 

en iPad samt en digitalkamera vid videoregistreringen och vi var noga med att endast filma de 

barn som fått godkännande av respektive vårdnadshavare.  

     För att kunna uppnå syftet med studien och besvara dess forskningsfråga kom vi fram till 

att även fältanteckningar var en lämplig metod att använda som komplement till 

videodokumentation. Lalander (2013) betonar vikten av att kontinuerligt föra anteckningar om 

händelser och upplevelser på fältet då det är en viktig aspekt i en deltagande observationsstudie. 

Med Lalanders (2013) uttalande samt vald teori, syfte och forskningsfråga i åtanke valde vi att 

utforma ett ostrukturerat observationsschema som vi använde oss av under observationerna. 

Observationsschemat innehöll kategorierna personer, när (tidpunkt, situation), miljö samt vad 

händer (se bilaga 1). Dessa kategorier var våra utgångspunkter till anteckningarna men vi skrev 

även ner punkter om våra egna reflektioner kring det som observerades. Även Bryman (2011) 

förespråkar att dokumentation av tid, deltagande personer och plats är grundliga principer att 

ha med när en observation av interaktioner utförs.   

4.4 Databearbetning  

Materialet som vi samlat in bestod sammanlagt av 26 ifyllda observationsscheman och 58 

minuters film, samt att det fanns en del bortfall i videomaterialet. Vi började 
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bearbetningsarbetet genom att sortera vårt insamlade material och sökte efter mönster. Vi 

organiserade sedan de insamlade materialet i olika preliminära teman. Det organiserade 

materialet transkriberades och sorterades som de deltagandes verbala uttalanden samt deras 

icke-verbala kroppsuttryck. Denna transkription gjordes då föreliggande studies 

forskningsfråga krävde detaljerad information om pedagogers handlingar. Forskare som 

använder sig av kvalitativ metod redogör för detaljer i omgivningen för att skapa förståelse för 

det kontextuella sociala beteendet (Bryman, 2011). Vid transkriberingsarbetet var vi därför 

noga med att skriva fram detaljer om kontextens utformande samt kring deltagarnas olika 

handlingar och uttryck.  

4.5 Analysmetod  

4.5.1 Induktiv metodansats  

Vi har utgått från en induktiv strategi när vi analyserat vår empiri. Att utgå ifrån en induktiv 

strategi gällande sambandet mellan teori och data var relevant för föreliggande studie då 

Bryman (2011) menar att en induktiv strategi ofta förknippas med ett kvalitativt synsätt. En 

induktiv undersökning innebär att forskaren redogör för konsekvenser av resultaten i relation 

till den bakomliggande teorin för undersökningen samt att resultaten återkopplas till studiens 

valda teori samt de forskningsresultat som nämns inom området (Bryman, 2011). Även 

Rennstam och Wästerfors (2013) skriver att teorin gör det möjligt för forskaren att rikta blicken, 

och teorins begrepp hjälper till att begripa det som studeras. Eftersom att dra slutsatser är 

“målet” med denna strategi kan en problematik vid användandet av denna ansats vara att 

forskaren kan dra förhastade slutsatser (Åsberg, 2001).   

4.5.2 Interaktionsanalys  

När vi har analyserat materialet har vi använt oss av interaktionsanalys vilket Jordan och 

Henderson (1995) beskriver är en metod för att undersöka och analysera människors interaktion 

där tal, icke-verbal interaktion samt användandet av olika föremål ingår. Vidare nämner Jordan 

och Henderson att interaktionsanalys har sina rötter i bland annat etnografin och den deltagande 

observationen. Vi menar att Jordan och Hendersons yttrande styrker vårt val av analysmetod 

då föreliggande studie grundar sig i en mikro-etnografisk ansats. Jordan och Henderson (1995) 

betonar vikten av videoinspelning som ett effektfullt verktyg för att dokumentera, då det gör 

att man som forskare kan återgå till filmerna om och om igen för att försöka förstå den faktiska 

interaktionen som pågår. Dock hävdar författarna att videomaterialet inte alltid kan urskilja 
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vissa detaljrika sekvenser och därför är det även nödvändigt att använda sig av fältanteckningar 

som komplement (Jordan och Hendersson, 1995).   

     Med stöd från Jordan och Henderson (1995)  menar vi att interaktionsanalys var passande 

för denna studie då vårt huvudsakliga fokus var att undersöka de handlingar pedagoger använde 

för att stöttning och icke-stöttning i den sociala interaktionen i barns fria lek. Genom att vi 

ställde frågor till materialet kring hur pedagogerna bidrog respektive hindrade möjlighet för 

social interaktion i lek, synliggjordes de handlingar som kännetecknades som stöttande och 

icke-stöttande.  

     Utifrån Jordan och Henderson (1995) beskrivning av interaktionsanalys valde vi att 

transkribera det empiriska materialet utifrån ett schema. Detta gjordes för att vi ville tydliggöra 

aktörernas interaktion genom både verbala och icke-verbala uttryck för att därigenom kunna 

beskriva större helhet samt bakgrund till pedagogernas olika handlingar.  

  

Studien analysschema:  

Aktör: Barn/pedagog  Vad sägs: Ord/meningar   Handling: gester/kroppsspråk/mimik  

4.6 Etiska ställningstaganden  

Som forskare är det viktigt att förhålla sig till individskyddskravet som innefattar fyra etiska 

ställningstaganden vilka är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt 

nyttjandekravet. Vetenskapsrådet (2002) tar upp att som forskare är det viktigt att informera 

deltagarna om den aktuella forskningsuppgiftens syfte. I informationsbrevet informerade vi om 

studiens syfte och fokus, att deltagandet var frivilligt samt att pedagogerna när som helst kunde 

avbryta undersökningen (se bilaga 2). Vi förklarade även muntligt om vårt arbete för 

pedagogerna för att skapa en större förståelse. Även förskolechefen blev informerad om studien 

då vi ville få ett muntligt godkännande av att vi befann oss i verksamheten.       

     Vi lämnade samtyckesblanketter till vårdnadshavarna eftersom samtliga barn som filmades 

var under 15 år (se bilaga 3). Dock var vi noga med att muntligt begära samtycke även från 

samtliga barn som fått godkännande från sina vårdnadshavare när väl kameran användes. Dock 

hade detta val kunnat leda till att barn nekade att vi filmade vilket i sin tur hade lett till mindre 

insamlat material i form av videodokumentation. Något vi upplevt som etiskt problematiskt 

med användandet av kamera som verktyg var att vi inte fick godkännande från alla barns 

vårdnadshavare. Detta ledde i sin tur till att vi inte kunde filma helt fritt och låta kameran rulla 

hela tiden då barn som inte fått godkännande möjligtvis hade kunnat komma med på materialet. 

Vi kunde därför endast använda kameran när vi visste med all säkerhet att alla deltagarna i 
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videomaterialet hade ett godkännande från vårdnadshavare.       Vi har även förhållit oss till 

konfidentialitetskravet eftersom uppgifter om deltagarna i studien behandlades med största 

möjliga konfidentialitet och eftersom inget material finns tillgängligt för obehöriga. Alla namn 

i studien är därmed fiktiva. Vi har vidare förhållit oss till nyttjandekravet vilket innebär att det 

insamlade materialet om enskilda individer har använts endast för forskningsändamål 

(Vetenskapsrådet, 2002).  

4.7 Trovärdighet  

Vi menar att vårt val av tillvägagångssätt vid observationerna ökade studiens trovärdighet då 

vi använde oss av två verktyg, videodokumentation samt fältanteckningar. Detta kan även 

kallas för triangulering, vilket innebär att forskaren kombinerar olika metoder vid studier av 

sociala företeelser (Bryman, 2011). Då vi kom fram till liknande resultat efter användandet av 

båda metoderna ökades studiens trovärdighet (Svensson och Ahrne, 2013). Dock menar vi att 

vårt resultat inte är fullt möjligt att generalisera då vi i denna studie fokuserat på en mindre 

grupps sociala handlingar. Svensson och Ahrne (2013) menar att en undersökning i mindre 

grupp kan sänka generaliserbarheten vilket innebär att resultatet inte är möjligt att överföra till 

en annan social miljö. Dock motiverar vi vårt val av en smal undersökningsgrupp med 

argumentet att kvalitativ forskning eftersträvar en mer intensiv period i en mindre grupp 

(Bryman, 2011). Dessutom menar Bryman att fokus ligger på det unika i kontexten samt 

betydelsen av den aspekt av den sociala verkligheten som studeras.  

5 Resultat och Analys  
Detta avsnitt består av våra observationer och analyser av dessa utifrån de begrepp och 

analysverktyg som tidigare redogjorts för. I materialet framträder mönster gällande vad som 

kännetecknar de stöttande samt icke-stöttande handlingar som skapas i den fria leken, vilka 

bildat våra två teman. Det första temat handlar om vad som kännetecknar en stöttande handling, 

såsom frågor, bekräftelse eller uppmaningar. Det andra temat handlar om vad som 

kännetecknas som icke-stöttande handlingar, såsom ouppmärksamhet och negligering. 

Sammanlagt har vi fem utdrag som representanter för stöttande samt icke-stöttande handlingar. 

Ett analysschema används för de utdrag som är mest relevanta för varje specifikt tema. Inför 

varje utdrag redogörs en kort bakgrund för händelsen. Efter varje utdrag görs en analys av den 

interaktion som sker och resultatavsnittet avslutas med en sammanfattning av analyserna. I 

utdragen nedan använder vi oss av fiktiva namn både för barn och pedagoger.  
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5.1 Stöttande handling  

Vi kommer i den här delen att lyfta de resultat som illustrerar de stöttande handlingarna i barns 

fria lek och analysera vad som är kännetecknande för dessa handlingar.    

Exempel 1  

En intressant iakttagelse i materialet är att, pedagoger uttrycker sig språkligt för att erbjuda barn 

till social interaktion.  

Det har nyss varit vila och barngruppen leker fritt på avdelningen. Helga (4 år) 

sitter ensam med sin panda (gosedjur) vid ett högt runt bord i avdelningens 

köksmiljö och ritar. Helga slänger med jämna mellanrum blicken mot det stora 

lekrummet intill där det pågår flera olika lekar och är en hög ljudnivå. Där inne 

bygger Sara (5 år), Moa (5 år), Maja (5 år) och pedagogen Eva ett torn av 

kaplastavar. Efter en kort stund tar Helga sin panda i famnen och går med 

långsamma, försiktiga steg in mot det stora lekrummet där Sara, Moa, Maja 

och pedagogen Eva befinner sig. När Helga kommer in i rummet rasar tornet.   

Aktör: Barn/pedagog  Vad sägs: Ord/meningar    Handling: gester/kroppsspråk/mimik  

Sara, Moa, Maja och Pedagogen Eva  *Skrattar*  Tittar på tornet och varandra med leenden.  

Helga    Vänder sig om och lämnar rummet.  

Pedagogen Eva  “Kom Helga!”  Ropar med en mjuk röst samtidigt som Helga är 

på väg ut.  

Helga    Fortsätter att gå ut från rummet.  

Pedagogen Eva    Reser sig upp och följer efter Helga ut i 

köksmiljön.  

Helga    Sätter sig vid samma bord som tidigare och 

fortsätter på sin teckning.  

Pedagogen Eva    Sätter sig på stolen bredvid Helga.  

Pedagogen Eva  
“Vill du vara med och bygga med 

oss?”  

Lutar sig fram med sina underarmar på bordet 

och tittar på Helga.  
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Helga  “Jag vill inte”.  Svarar med en tyst röst samtidigt som hon ritar 

på sin teckning.  

Pedagogen Eva  
“Som du vet så får du vara med om 

du vill”.  

Tittar på Helga.  

Helga  
“Kan du passa min teckning, jag vill 

hjälpa till”.  

Tittar på Eva.  

Pedagogen Eva  
“Ja, vi kan ju ta med den in?”  

Lutar sig tillbaka mot ryggstödet.  

Helga och pedagogen Eva    Plockar undan efter sig och går sedan in i stora 

lekrummet och bygger vidare med Sara, Moa 

och Maja.  

  

Analys  

Det som blir synligt i utdraget är att situationen leder till en social interaktion. Ett exempel på 

hur detta yttrar sig är hur pedagogen Eva ställer frågor till Helga. I början av utdraget när Helga 

försiktigt går in i de stora rummet och iakttar vad som sker kan vi se att Helga visar ett intresse 

av att vara med i leken med Sara, Moa, Maja och pedagogen Eva. Att Helga tar sitt gosedjur i 

famnen är det rimligt att anta att Helga är osäker på om hon ska vara med att leka eller inte. 

Vidare kan det även förstås som att gosedjuret är en trygghet för Helga då hon väljer att ta med 

detta in i lekrummet.   

     I ovanstående exempel när Eva ropar efter Helga med en uppmaning kom Helga, kan det 

förstås som att Eva redan i denna stund uppmärksammar Helgas intresse för att vara med i 

leken. Å andra sidan kan Evas uppmaning även tyda på att hon har en medvetenhet om att 

Helga kan behöva stöttning för att integreras i leken. När Eva ropar på Helga och inte får någon 

respons går hon efter Helga, det kan tolkas som att Eva har tidigare erfarenheter av att Helga 

behöver fysisk stöttning. Stöttning här karaktäriseras av både språklig och fysisk handling då 

pedagogen uppmärksammar och ställer frågor samt förflyttar sig och använder kroppsspråket 

för att förmedla trygghet för Helga. Denna stöttning blir tydlig då hon riktar sin blick åt Helga. 

En annan aspekt för att förstå detta resultat är att kontexten som Eva befinner sig i möjligtvis 

kräver att hon måste förflytta sig. På grund av olika omständigheter som exempelvis 

ljudvolymen i lekrummet är det rimligt att anta att Helga inte hörde Evas rop.   
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     Eva sätter sig bredvid Helga och frågar henne om hon vill vara med, Helga svarar att hon 

inte vill. Trots att Helga upprepade gånger visar ett ointresse för att vara med och leka bekräftar 

Eva att Helga får lov att vara med om hon vill. Detta blir tydligt när Helga svarar på Evas fråga 

att hon inte vill vara med. Men när Eva ger en språklig bekräftelse säger Helga att hon vill delta 

i leken. Det kan förstås utifrån att Eva erbjuder till interaktion ett flertal gånger genom hennes 

olika sätt att formulera sig i form av uppmaning, frågor och bekräftelse. Evas olika sätt att 

formulera sig språkligt kan vittna om att hon medvetet gör denna stöttning då hon möjligtvis 

känner av att Helga faktiskt vill ingå i leken trots uppvisandet av ovilja. När Eva på olika vis 

stöttar Helga till att ingå i lek tillsammans med de andra, kan det förstås som att Helga utmanas 

till att delta i lek med de andra barnen. Det som framstår som kännetecknande för utmaningen, 

är att pedagogen Evas varierande uttryck leder till social interaktion mellan barnen. Resultatet 

kan på det viset förstås utifrån att interaktionerna mellan pedagog och barn formas av de 

språkliga medel som Eva använder sig av.  

     I exemplet ser vi en tydlig stöttande handling som pedagogen Eva använder sig av i 

situationen. Det som är kännetecknande för stöttningen är att Eva riktar sina handlingar mot 

Helga och uttrycker sig varierande i form av frågor, bekräftelse och uppmaningar. 

Sammantaget kan exemplet förstås som att pedagogen Eva använder sig av både språkliga och 

fysiska handlingar i sitt stöttande för den sociala interaktionen i barns lek.   

  

Exempel 2  

I materialet kan vi se att en del barn många gånger inte verkar veta vad de ska leka med eller 

hur de ska leka. Ett mönster vi kan urskilja är att pedagogers stöttning för social interaktion 

kännetecknas av verbala uppmaningar. Nedan belyses detta genom ett exempel där barnen blir 

vägledda in till en gemensam lek.  

  

Klockan är 9 på morgonen och det pågår fri lek på avdelningen. Emil (5 år) sitter 

på golvet i det stora lekrummet och har ett stort dockhus framför sig. Bakom 

Emil leker Viktor (5 år), Niklas (5 år) och Simon (5 år) genom att kasta och 

sparka på kaplastavar. Framför honom leker Felicia (5 år) och Nadja (5 år) en 

lek om att de är på en toalett. Bredvid Felicia och Nadja sitter pedagogen Anna 

på knä och har blicken runt på de olika lekarna som pågår i rummet. På ett lågt 

bord på andra sidan om dockhuset sitter Marcus (5 år) och tittar runt. Emil tittar 

ständigt runt på vad de andra barnen gör utan att säga någonting och han rör inte 

dockhuset. Anna går på sina knän mot Emil.  

Aktör: Barn/pedagog  Vad sägs: Ord/meningar    Handling: gester/kroppsspråk/mimik  
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Pedagogen Anna  “Vad gör du?”  Sätter sig på knä framför Emil och tittar 

mot honom.  

Emil  “Bara sitter”.  Svarar med en tyst röst med blicken 

nedsänkt mot golvet.  

Pedagogen Anna  
“Ska vi göra nåt?”  

Tittar mot Emil.  

Emil    Tittar mot Anna och gör en lätt nick och 

tittar sedan bort.  

Pedagogen Anna  “Ska vi bygga ett torn?”  Fortsätter att titta mot Emil och ger en nick 

med huvudet mot Emil.  

Emil    Ger en snabb blick bakom sig på 

kaplastavarna och tittar sedan igen mot 

Anna.  

Pedagogen Anna  
“Det kan vi göra. Du vi skulle 

behöva din hjälp. Vi gör ett torn.  

Kom!”   

Anna vänder huvudet och tittar mot  

Marcus som ligger på bordet bakom Anna. 

Anna reser sig sedan upp.   

Marcus    Hoppar ner från bordet och följer med 

Anna bort mot kaplastavarna med två 

leksaksbilar i handen.  

Emil    Vänder sig om och reser sig sedan upp och 

följer efter Marcus och Anna.  

Pedagogen Anna  “Är de alla vi har eller?”  Plockar fram en ny låda med kaplastavar 

från rummet bredvid och sätter sig ner i 

hörnan i det stora lekrummet.   

Marcus  “Parkeringsplats!!”  Lyfter upp leksaksbilarna han har i handen 

mot Anna och höjer rösten med ett leende.   

Pedagogen Anna  
“Ja, det gör vi. Vi gör en 

parkeringsplats!”  

Svarar Marcus med ett leende.  

Marcus, Emil och pedagogen Anna    Sätter sig ner i hörnet och börjar plocka 

fram kaplastavar.   
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Analys   

I det här exemplet finns tecken på att pedagogen Anna försöker uppmuntra till social interaktion 

mellan Emil och Marcus. I början av utdraget kan vi se att Anna tittar runt och har en överblick 

över hela rummet. Ett exempel som kan känneteckna en stöttande handling är att Anna 

förflyttar sig mot Emil och frågar vad han gör. När Anna ställer den öppna frågan om vad Emil 

gör kan det antas att Anna förväntar sig ett mer utförligt svar än det hon får. Detta då hon 

ytterligare ställer den slutna frågan om de ska bygga ett torn. När Emil vänder blicken mot 

kaplastavarna kan det förstås som att han visar ett intresse för att leka med dem. Å andra sidan 

när Emil vänder sig om igen mot Anna kan detta förstås som att Emil inte vågar leka med 

kaplastavarna på grund av omständigheten att Viktor, Niklas och Simon redan leker med 

kaplastavarna. Det är rimligt att anta att denna kontextuella omständighet kan ha varit en 

anledning till att Emil varken svarar ja eller nej på Annas slutna fråga. När Emil inte svarar tar 

Anna ett beslut att de ska bygga. När Anna uttalar att hon och Emil behöver Marcus hjälp tolkar 

vi det som att Anna vill uppmärksamma betydelsen av Marcus närvaro i den kommande leken. 

Genom att Anna ger förslag på vad Emil och Marcus kan göra kan det förstås som att Anna har 

en tanke att stötta Emil och Marcus till social interaktion. En stöttande handling blir tydlig då 

Anna tar kommando över situationen och lockar Emil och  

Marcus till social interaktion vilket vi kan se genom att hon säger Vi gör ett torn. Kom!. Vi 

tolkar det som att Emil och Marcus behöver stöttning från någon som tar tag i situationen vilket 

Anna i ovanstående exempel gör.   

     Annas uppmärksamhet på att Emil och Marcus inte leker med något/någon utan endast 

iakttar omgivningen är en ytterligare aspekt att förstå händelsen. Att Anna tar kommando över 

situationen pekar på att Anna ser Emil och Marcus ensamhet, och genom att introducera en lek 

ger hon vägledning och stöttning i form av verbal uppmaning. Här blir det tydligt att den sociala 

interaktionen via lek dels präglas av de olika kulturella omständigheterna i förskolans kultur 

men också av Annas handlingar i sin interaktion med barnen.       När Marcus visar upp 

leksaksbilarna han har i handen för Anna utbrister han samtidigt parkeringshus vilket Anna 

bekräftar. Detta pekar på att Anna är öppen för förändring i leken då intrycken från 

omgivningen gör att hon kan släppa på kontrollen och vidare ge Marcus inflytande i att driva 

deras lek framåt. I slutet av exemplet påbörjar Emil, Marcus och Anna bygga ett parkeringshus 

trots att Anna i början föreslog att de ska bygga ett torn. När de påbörjar bygget kan vi tolka 

det som att alla är överens om hur leken ska lekas och leken fortgår. Annas agerande i sin 
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interaktion med Emil och Marcus pekar på att barnen blir styrda i riktning mot att ingå i den 

sociala interaktionen.  

     Sammanfattningsvis visar detta exempel på en stöttande handling som pedagogen Anna 

tillämpar sig av i situationen. Genom Annas språkliga handlingar i form av verbala 

uppmaningar och styrning till att leka tillsammans, kan kännetecknas som en tydligt stöttande 

handling.  

  

Exempel 3  

Ytterligare något som framträder i materialet är att pedagoger agerar som medlare mellan 

barnen. Nedan illustreras ett exempel som belyser detta.  

  

Det är en tidig morgon på förskolan och det pågår flera olika lekar i det stora 

lekrummet. Carl (5 år) och Niklas (5 år) leker tillsammans ovanpå en upplagd hög 

av kuddar i en soffa. Framför soffan på golvet har de lagt ut en stor blå filt. Mimmi 

(5 år) vandrar runt i rummet och går då och då fram till filten och rättar till kanterna. 

När Mimmi rycker i filten hoppar Carl ner och tar tag i filten vilket gör att Mimmi 

släpper. Mimmi går istället fram till Pedagogen Frida och Hanna (5 år) som sitter 

lutade mot elementet.   

Aktör: Barn/pedagog  Vad sägs: Ord/meningar    Handling: gester/kroppsspråk/mimik  

Pedagogen Frida  
“Mimmi, ni två kan väl gå och leka 

något? Har ni sett det havet där, det 

blåa?“  

Tittar mot Hanna och Mimmi.  

Mimmi  
“Ja!”  

Svarar högt.  

Pedagogen Frida  
“Iskallt vatten, jag lovar. Ta med Hanna 

också”.  

Tittar mot Hanna och Mimmi.  

Mimmi  “Ja, då kan vi bara hoppa i den”.  Studsar fram och hoppar jämfota och 

landar på den blåa filten.  

Hanna    Följer  efter 

 Mimmi  och 

 hoppar likadant.   
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Carl och Niklas  
“Neeeeeej!! Men sluta!”  

Utbrister Carl och Niklas.  

Mimmi  
“Det var ju Frida som sa det!”  

Tittar mot Carl och pedagogen Frida.   

Pedagogen Frida  “Det var väl havet?”  Sitter kvar mot elementet och tittar  mot 

Carl och Niklas.   

Carl  
“Neeeeej, det är en pool”.  

Går fram till den blåa filten.   

Pedagogen Frida  
“Men, jag sa att de fick bada i havet.  

Vem är poolen för då?”  

Tittar mot Carl.  

Carl  
“Det är för de som bor på hotellet där 

uppe”.  

Pekar upp mot toppen av kuddarna i 

soffan.  

Pedagogen Frida  
“Mimmi och Hanna, bor ni på 

hotellet?”  

Frågar med en hög röst.  

Mimmi och Hanna    Nickar.  

Pedagogen Frida  
“De bor på hotellet”.  

Tittar på Carl.   

Carl  “Men då måste ni vara därinne”.  Pekar in bakom några draperier bredvid 

soffan.  

Mimmi och Hanna    Går in till hotellet som är bakom 

draperierna.  

  

Analys Ovanstående exempel illustrerar en situation där pedagogen Frida ger Mimmi och 

Hanna förslag på vad de kan leka. När Frida föreslår att Mimmi och Hanna kan bada 

tillsammans i det blåa havet blir det tydligt att Frida försöker introducera Mimmi och Hanna i 

leken för att barnen ska kunna leka tillsammans. Dock leder situationen till att Mimmi och 

Hanna gör intrång i Carl och Niklas lek. Detta blir tydligt när Mimmi och Hanna agerar att 

hoppa på den blåa filten, vilket resulterar till missförstånd mellan barnen. Ett sätt att förstå 

denna situation kan vara att Frida inte uppmärksammar att filten tillhör Carl och Niklas lek. Å 

andra sidan frågar Frida Det var väl havet? Vilket kan visa att hon tidigare hört att filten har en 

betydelse för Carl och Niklas lek. Genom att Frida ifrågasätter filtens betydelse i leken är det 

rimligt att anta att denna frågesättning är Fridas försök till att lösa situationen.   
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     De olika intrycken och erfarenheter som kommer fram från respektive barn och pedagog är 

ytterligare en aspekt att förstå resultatet. När Carl berättar att poolen endast är till för de som 

bor på hotellet blir det tydligt att den stöttande handlingen karakteriseras av att Frida frågar 

Mimmi och Hanna om de bor på hotellet. Mimmi och Hanna nickar vilket vi kan tolka som att 

de instämmer. När Frida ställer denna fråga pekar det på att hon uppmärksammar att även 

Mimmi och Hanna vill ingå i leken med Carl och Niklas. Detta kan förstås som att Frida 

uppmärksammar situationen och förändrar den direkt. Å andra sidan är det möjligt att förstå 

det som att Frida agerar som en medlare. Interaktionen mellan Frida och barnen kännetecknas 

därmed av att Frida agerar som medlare mellan barnen då hon ställer öppna samt slutna frågor 

och förmedlar respektive svar mellan barnen. Dock tolkar vi situationen som att barnen här får 

möjlighet att uttala sina egna tankar kring lekens regler samt innebörd. Handlingen att förmedla 

regler och innebörd kännetecknas av att vara en möjlig väg att få förståelse av andra som 

befinner sig i samma kontexten. Det kan även förstås som att Frida har som avsikt att skapa 

harmoni i barngruppen igen. Fridas involvering i leken kan även tyda på att hon återkopplar till 

det kulturella villkoret, att alla får leka med materialet på förskolan. Denna återkoppling kan 

tyda på en ytterligare aspekt till att hon utför handlingar som en medlare i den sociala leken.  

     Sammanfattningsvis visar detta exempel på att stöttningen karaktäriseras av att Frida intar 

en roll som medlare. Genom Fridas stöttning med utgångspunkt i de språkliga handlingar då 

hon ställer öppna samt slutna frågor, uppmuntrar hon till att barnen får möjlighet att förmedla 

sina kunskaper och erfarenheter. Trots att Frida endast sitter på samma plats under hela 

situationen, kan det förstås som att hennes val av frågor resulterar till att leken inte avbryts på 

grund av missförståndet gällande den blåa filtens symbolisering, utan leken fortgår mellan 

barnen.  

5.2 Icke-stöttande handling  

Ytterligare ett mönster som framträder i materialet är ett flertal icke-stöttande handlingar från 

pedagoger i sociala sammanhang, vilket illustreras med följande två exempel.  

Exempel 4  

Det framkommer att pedagoger många gånger inte uppmärksammar barnens försök att ingå i 

den gemensamma leken.   

  

I de stora lekrummet sitter pedagogen Sonja vid ett hörn och bygger med kaplastavar med 

Nicke (5 år), Sandra (5 år) samt Elof (4 år). En liten bit ifrån klättrar My (5 år) och Freja 
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(4 år) ovanpå några kuddar i soffan. Hannie (4 år) tassar in i det stora lekrummet från 

köksmiljön med sin panda (gosedjur) i ena handen och en teckning i andra handen.  

Hannie går mot Pedagogen Sonja.   

Aktör: Barn/pedagog  Vad sägs: Ord/meningar    Handling: gester/kroppsspråk/mimik  

Pedagogen Sonja  
“ Hej!“  

Hälsar högt på Hannie.   

Hannie  “Jag har gjort en tv… och så… kan man 

ha detta.”.  
Håller upp teckningen mot pedagogen 

Tanja samtidigt som hon berättar om 

sin teckning.  

Pedagogen Sonja  “Har du gjort en tv?”  Rynkar på näsan och tittar mot 

teckningen som Hannie håller i.  

Hannie    Svarar inte och sätter sig tätt intill 

Tanja.  

   [...]    

Hannie    Reser sig upp men står kvar intill Tanja 

och observerar vad de andra barnen gör 

med pandan i handen.  

  

Analys   

Det som blir synligt i exemplet ovan är att pedagogen Sonja inte uppmärksammar Helgas försök 

till interaktion. I det stora lekrummet pågår det flertal lekar men Helga går direkt mot Sonja när 

hon anländer till rummet. Att Hannie direkt gå mot Sonja kan kännetecknas som att Hannie vill 

skapa interaktion med Sonja istället för att gå fram till de andra barnen i rummet. Att Sonja 

bekräftar samt intresserar sig för vad Hannie har med sig i handen, kan peka på att Sonja vill 

visa att hon ser Hannies närvaro. Dock kan vi i ovanstående exempel urskilja att det intresse 

Sonja visar inte varar länge. Detta då hon inte får något svar på den frågan hon ställde till 

Hannie och bygger istället vidare med Nicke, Sandra och Elof. Då Hannie kommer fram och 

står bredvid leken utan att bli inbjuden är Sonjas ouppmärksamhet en aspekt att förstå detta 

resultat, då Sonja inte verkar se Hannies intresse. Exemplet när Hannie visar sin teckning 

kännetecknas i viss mån av att vara försök till interaktion. När Hannie står kvar bakom leken 

visar ytterligare en vilja att integreras i leken med de andra barnen samt pedagogen. 
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Sammantaget kan Sonjas ouppmärksamhet tydligt kännetecknas som en ickestöttande handling 

då hon inte verkar se Hannies strävan efter stöd för att delta i deras lek.  

Exempel 5  

Pedagogers negligering är också en icke-stöttande handling som tydligt framkommer i vårt 

material. I exemplet nedan är det särskilt framträdande att pedagogen negligerar barnets 

närvaro.  

  

I det stora lekrummet pågår det olika vilda lekar med hög ljudnivå. Anton (5 år), 

Kevin (5 år) och pedagogen Olivia sitter vid ett hörn i det stora lekrummet och bygger 

varsitt torn av kaplastavar. Kevin ställer sig upp och går mot Thomas (5 år) som 

ligger på soffan en bit ifrån dem och viskar något i Thomas öra.  

  

Aktör: Barn/pedagog  Vad sägs: Ord/meningar    Handling: gester/kroppsspråk/mimik  

Pedagogen Olivia  ”Nu ösregnar det Kevin!”.  Ropar och bygger samtidigt på tornet 

med Anton.  

Kevin  *Säger något otydligt*  

   

Går mot Olivia och Anton och sätter 

sedan sig.  

Thomas     Går med släpande steg mot Olivia, Kevin 

och Anton.  

Pedagogen Oliva  
”Har man…., regnar det inte in. Här 

har du ett hål. Där kan det regna in”.  

Pekar där det är hål på Kevins torn och 

har blicken riktar på tornet..  

Thomas     Står och iakttar bakom Kevin och Anton 

och har pedagogen Olivia framför sig.  

Kevin och pedagogen Olivia     Tar fler kaplastavar och bygger vidare  

  på sitt torn.  

Thomas    Står kvar på samma plats med blicken 

riktad mot tornet.  
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Analys  

Utifrån exemplet ovan kan vi se hur pedagogen Olivia integrerar sig i leken med Anton och 

Kevin. I situationen när Kevin lämnar leken och går mot Thomas för att berätta något går det 

inte att utläsa av situationen vad Kevin säger till Thomas eftersom han viskar i Thomas öra. 

Men det kan förstås som att Kevin uppmärksammar Thomas ensamhet eftersom han går fram 

mot Thomas.   

     När Kevin lämnar leken kan vi se att Olivia försöker locka tillbaka Kevin genom att ropa 

Nu ösregnar det Kevin! Det blir tydligt att Olivia försöker hålla leken vid liv, då hon ständigt 

försöker utveckla leken genom att uttrycka sig om det pågående bygget. Detta blir tydligt när 

Olivia nämner att Kevin har ett hål i hans torn. Dock ser vi senare i exemplet att Thomas går 

med släpande steg mot Kevin, Anton och Olivia och iakttar den pågående leken, vilket tyder 

på att Thomas kan vilja integreras i leken eftersom han ställer sig och iakttar. Här ser vi en 

tydlig icke-stöttande handling av Olivia, vilket vi kan se i ovanstående exempel genom Olivas 

negligering mot Thomas iakttagelse utanför leken. Detta kännetecknas av att pedagogen Olivia 

inte riktar sin blick mot Thomas eller ställer någon fråga, bekräftelse eller uppmaning, vilket 

leder till att Thomas endast står utanför leken och iakttar. Ett möjligt sätt att förstå detta resultat 

är att Olivia inte medvetet ignorerar Thomas, utan fokuserar på att hålla igång leken mellan 

Anton och Kevin.   

5.4 Sammanfattning av resultat och analys  

Sammanfattningsvis visar resultatet att pedagogers stöttande handlingar varierar. Resultatet 

kännetecknas av att stöttning främst sker i distans från leken eftersom pedagogerna inte 

integrerar sig som lekdeltagare när stödet ges. Det blir tydligt på flera sätt, att de stöttande 

handlingar som pedagogerna ofta använder sig av visar sig vara språkligt i form av slutna samt 

öppna frågor, verbala uppmaningar och bekräftelser. Dock framkommer det att verbala 

uppmaningar och bekräftelser från pedagogerna har stor effekt för utvecklingen av den sociala 

interaktionen under den fria leken. Det framkommer även att språkliga handlingar ofta 

kombineras med fysiska handlingar där kroppsspråk och förflyttningar görs.  

     Ytterligare resultat är att det visar sig att pedagogers icke-stöttande handlingar kännetecknas 

av ouppmärksamhet och negligering. Vi menar utifrån från teori att pedagogers icke-stöttande 

handlingarna är formade av olika intryck från omgivningen och den kontext som de befinner 

sig i.   
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6 Diskussion  
Inledningsvis i detta kapitel diskuteras och problematiseras studiens resultat i relation till 

studiens syfte, forskningsfråga, tidigare redogjorda forskning, samt vår teoretiska 

utgångspunkt. I detta kapitel har vi valt att dela in diskussionen i två delar, resultatdiskussion 

samt metoddiskussion. I resultatdiskussionen kommer vi att utgå från liknande teman som 

uppkommit i resultatet och kommer att diskutera det i förhållande till tidigare forskning. 

Inledningsvis i resultatdiskussionen diskuteras de handlingar som pedagoger använder som 

kännetecknas som stöttande handlingar. Därefter diskuteras pedagogers handlingar som 

kännetecknas som icke-stöttande handlingar. Kapitlet fortsätter sedan med metoddiskussionen, 

där vi kritiskt diskuterar metodval och studiens tillvägagångssätt.   

6.1 Resultatdiskussion  

6.1.1 Stöttande handling  

I tidigare forskning finns resultat som visar att samspel och stöd från vuxna är betydelsefullt 

för barns lek (Folkman & Svedin, 2008; Alvestad, 2010). Ytterligare forskning belyser att 

vuxnas val av vägledning och involvering har betydelse för lekens utgång (Stanton, 2014; 

Weldemariam, 2014). I föreliggande studie finns resultat som visar att pedagogers stöttande 

handlingar ofta sker med språkliga medel och sker främst i distans till leken. Vygotskij (2001) 

framhåller att människans ord är en handling som vidare tolkas av andra. Det som framkommer 

i resultatet är att de språkliga handlingar som pedagoger utför i denna studie resulterar till 

stöttning beroende på de olika verbala formuleringarna i situationerna. I vår analys av 

pedagogers olika former av språkliga handlingar framkommer oftast användningen av frågor, 

uppmaningar och bekräftelser, vilket ger upphov till en undran om vilka möjligheter barn har 

för att ingå i en lek tillsammans med andra.   

     I analysen blir det tydligt att pedagoger mestadels har som avsikt att ge stöttning till barnen 

så att de sedan ska kunna ingå i lek tillsammans med andra barn. Även Trawick-Smith och 

Dziurgots (2010) identifierar avsikten med att ge stöd. Pedagogerna i deras studie hade som 

mål att få barnen att kunna leka självständigt utan stöd. Stöttning som en vuxen ger i interaktion 

till det enskilda barnet kan förstås som att omgivningen har en inverkan på hur denna stöttning 

ter sig (Wood, Bruner & Ross, 1976; Wood & Wood, 1996). Resultatet i föreliggande studie 

tyder på att pedagoger många gånger har som mål att vägleda barn till att bemästra den 

gemensamma leken på egen hand. Detta blir tydligt då stöttning ges trots att barnen flertal 

gånger nekar till att leka med andra barn. Dock är detta något som kan vara problematiskt, då 
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barnen möjligtvis i den situationen inte vill ingå i en lek med andra.      Resultatet visar att 

situationen ställer krav på pedagogers sätt att uttrycka sig i föreliggande studie då pedagogerna 

behöver uttrycka sig på varierande sätt för att ge stöttning. Vi kopplar detta till Säljös (2000) 

uttalande, att förskolans verksamhet ställer olika krav på människans språkliga kompetens. I 

resultatet framkommer det att varierande språkliga handlingar används i de olika situationerna. 

Det innebär att fråga, bekräfta och ge uppmaningar kännetecknas av att handlingarna är styrda 

av kontexten individerna befinner sig i. Studiens resultat finner vi relevant att belysa utifrån 

Vygoskijs (2001) och Säljös (2000) diskussion om att människans ord är en språkhandling, 

eftersom vi utför handlingar med olika språkliga medel.   

     I studiens resultat framkommer det även att formulerandet av meningar och frågor har 

betydelse för den sociala interaktionen. Det framkommer flertal gånger att öppna frågor inte 

ger något positivt resultat. Genom att ge uppmaningar istället för att ställa öppna och slutna 

frågor leder till gemensam lek. Å andra sidan visar tidigare forskningsresultat att pedagoger 

som ger barn uppmaningar istället för förslag i barns lek har vidare resulterat till att leken dör 

ut (Weldemariam, 2014). Att ge uppmaningar till att leka är dock något som vi är kritiska mot 

då vi anser att lek är något som bör vara utifrån eget intresse. Enligt vår analys framkommer 

det att pedagoger många gånger visar ett intresse för att skapa social interaktion via lek med 

barn som för stunden inte verkar ha något att göra. I vårt resultat kan vi se att pedagogen Anna 

tar kommando över situationen med Emil och Marcus, vilket gör att social interaktionen via 

lek framträder. Utifrån den fria lekens innebörd menar vi att detta resultat blir problematiskt. 

Om barnen blir styrda till social interaktion, kan det då sägas att det fortfarande är fri lek? Enligt 

tidigare forskning visar Pengs (2011) resultat att pedagoger anser att lek är en aktivitet där 

valfriheten är central, det vill säga val av lekmaterial, lekkamrater eller varianter av lekaktivitet. 

Å andra sidan visar Løndahl och Greves (2015) resultat att de yngsta barnen verkar positiva till 

att pedagoger tar initiativ och inspirerar till ny aktivitet. Dock menar författarna att pedagogers 

involvering i lek kan innebära en risk för dominans eller för styrande i leken, vilket även kan 

ses i föreliggande studie.  

     I motsats till tidigare forskningsresultat som Weldemariam (2014) kommit fram till visar 

föreliggande studies resultat att pedagogers involvering är positivt för att utmana barn till att 

leka tillsammans med andra. Det kännetecknas av att pedagoger använder både språkliga och 

fysiska handlingar i involveringen i barns lek. Detta kan vi bland annat se i exemplet där 

pedagogen Anna använder språkliga uttryck i kombination med kroppsspråk och agerar av att 

förflytta sig och hämta kaplastavar. I motsats till detta finns resonemang inom forskningsfältet 
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som pekar på att lek anses vara en självmotiverad situation där barn har tid till att vara 

självständiga och bland annat få koppla av från verkligheten (Løndahl & Greve, 2015; Trawick-

Smith & Dziurgots, 2010; Peng, 2010; Howe, 2016). Utifrån vårt resultat menar vi att barn kan 

ha svårt att ta sig in i leken, vilket kan innebära att pedagoger bör anstränga sig för att stödja 

den sociala interaktionen i barns lek, genom att exempelvis plocka fram lekmaterial eller 

formulera sig på varierande sätt. Denna yttring relaterar vi till barnkonventionen, där det 

framställs att alla barn har rätt till att leka (UNICEF, 2009). Vi menar att pedagogers stöd och 

engagemang har stor betydelse, då alla barn ska ges möjligheter att leka om de så vill.   

     Studiens resultat visar vidare att pedagoger till stor del stöttar och hjälper barn genom att 

utgå från barnens intressen och locka de till lek med andra. Enligt tidigare forskning lyfter 

Folkman och Svedin (2008) att man som pedagog söker efter strategier för att stödja barn som 

har svårt att leka med sina kamrater. Dock menar författarna att det först och främst handlar 

om att se barnets helhet samt förstå barnets situation i förskolan innan stödet genomförs, i likhet 

med vad Björck-Åkesson (2014) skriver om pedagogers kunskap om barns behov. Björck-

Åkesson menar att det krävs att pedagoger har kunskaper om varje barns behov samt värderar 

och analyserar denna kunskap i förhållande till varje barn. Föreliggande studie pekar också åt 

liknande riktning, att pedagogen Frida försöker ta reda på erfarenheter och intryck från 

respektive individ i situationen. Att finna rätt insatsstrategier är något som Stantons (2014) 

forskning framlägger, vilket kan göras med hjälp av bland annat observationer. Att lägga vikt 

på noggranna observationer av barns lek är även något som Trawick-Smith och Dziurgots 

(2010) belyser. I föreliggande studies resultat finns det dock tecken som visar att pedagogen 

Frida främst söker efter en fungerande strategi att tillämpa i situationen. Utifrån analysen kan 

Fridas handlingar tolkas som ett sätt att medla. Detta kännetecknas när Frida förmedlar 

respektive svar mellan barnen, vilket visar sig positivt för just missförstånden som framträder 

i resultatet. Vi menar att individerna i detta resultat tar med sig kunskaper från situationen som 

de vidare kan använda sig av i framtiden. Detta synsätt kopplar vi till att lärande dels handlar 

om vad individer tar med sig från en situation och senare för över till en framtida situation 

(Säljö, 2000). Detta lärande menar vi kan ses ur olika synvinklar. Ena sättet att se på det är att 

barn som befinner sig i situationer där stöttning från pedagoger ges i form av medling gör att 

barnen inte införskaffar sig ny kunskap om hur de kan hantera liknande sociala interaktioner i 

framtiden. Att barnen möjligtvis inte införskaffar sig ny kunskap kan ha och göra med att inget 

förslag från pedagogen ges om hur barnen själva kan hantera situationen. Det andra sättet att 
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se är att pedagogen kan bedöma medling som en givande metod för att ge stöttning i barns lek, 

eftersom det visar sig vara positivt för den sociala interaktionen i leken i just den situationen.   

     I studiens resultat om att stöttning ges i form av medling kan ses i ljuset av Stantons (2014) 

forskning som visar att en pedagogisk strategi kan vara att som pedagog visa nyfikenhet samt 

att stödja sociala leksituationer med hjälp av samtal. Ytterligare intressant resultat i Stantons 

(2014) forskningsresultat är att en vuxens involvering inte alltid behöver vara som en 

lekdeltagare utan en vuxen bör vara involverad till viss del i leken för att samtidigt vägleda 

barnen om hur de bland annat kan leka med ett visst lekmaterial. Utifrån de kunskaper och 

erfarenheter hon eller han har med sig så handlar individen utefter vad omgivningen gör det 

möjligt eller inte möjligt (Wertsch, 1998). Resultaten i föreliggande studie visar just detta, att 

pedagogers handlingar således kännetecknas av vad omgivningen och intrycken gör det möjligt 

samt inte möjligt.    

6.1.2 Icke-stöttande handling  

Ytterligare intressant resultat, är att pedagoger många gånger inte uppmärksammar och även 

negligerar barns försök till att ingå i den gemensamma leken. Detta kännetecknas i exemplet 

när Hannie visar sin teckning för pedagogen Sonja, att det var ett försök till interaktion. 

Ytterligare stärks detta då Hannie efter att ha visat teckningen, står kvar bakom den pågående 

leken, vilket visade en vilja att integreras i leken med barnen och pedagogen. Säljö (2000) 

påpekar att människan agerar utifrån sina egna erfarenheter och kunskaper och utifrån vad 

kontexten människan befinner sig i tillåter och kräver. Men utifrån vårt resultat menar vi att 

grunden till att barn ska kunna agera utifrån egna erfarenheter och kunskaper har att göra med 

barns trygghet till pedagoger. Samtidigt ser vi föreliggande studies resultat i relation till 

Folkman och Svedins (2008) projekt. De deltagande pedagogernas uppfattningar om barn som 

har svårt att leka var exempelvis att barnen sällan tog initiativ, detta resultat kopplar vi till 

situationen med Hannie och pedagogen Sonja. Vårt resultat visar att det förekommer situationer 

där barn står och observerar bredvid den pågående leken samtidigt som de visar tecken på 

intresse för social interaktion, exempelvis att de närmar sig pedagogen och står tätt intill. Detta 

resultat kan ses i ljuset av Olofssons (2003) forskning, att i varje barngrupp finns det barn som 

saknar förmåga att leka vilket vidare medför att barn står utanför leken. Resultat i föreliggande 

studie visar att icke-stöttande handlingar som ouppmärksamhet och negligering förekommer i 

situationer där barn står utanför lek och iakttar. De icke-stöttande handlingarna kan ses utifrån 

föreliggande studies teori vara utformade av kulturella omständigheter (Säljö, 2000). Det kan 

vara en norm eller regel inom fri lek, exempelvis att pedagogerna i föreliggande studie anser 
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att den fria leken ska vara självmotiverad samt att barnen själva får ta initiativ till att leka om 

så önskas. Vi menar att det finns olika sätt att se på detta, exempelvis att barnen enligt 

pedagoger kan förväntas vara aktiva subjekt som förmodas ta sig in i social interaktion i leken 

på egen hand. Detta sätt att tolka kan relateras till Vygotskij (1999) och Säljö (2000) som 

betonar att människor är sociala individer som konstant försöker skapa interaktion med sin 

omgivning.   

     Edenhammar och Wahlund (2000) menar att vi ständigt möter barn som har svårt att leka 

samt att omgivningen runt omkring barnet kan hindra dess förmåga att leka. Författarna menar 

att människorna barnet befinner sig tillsammans med har en inverkan på om barnet kan leka 

eller inte. Detta tyder på att en förutsättning för att barnet ska känna sig trygg med att leka har 

att göra med tillit till människorna barnet involveras med (ibid.). Utifrån vårt resultat menar vi 

att om barn inte ges möjlighet till trygghet och tillit, kan det hindra barnen till att leka 

tillsammans med andra. Stanton (2014) påpekar att pedagoger bör gå in i barns lek med en 

inställning att stödja leken, men även fundera över vilken strategi som bör tillämpas i 

situationen då det många gånger kan störa barns lek om fel stöd ges. Även Danielsson och 

Liljeroths (1996) slutsatser är intressanta att relatera till då även de framför vikten av att 

pedagoger bör finna rätta verktyg för att stödja varje barns utveckling. De belyser vidare 

problematiken att som pedagog kan det finnas risk för att endast fokusera på det negativa 

beteendet hos barnet, vilket kan leda till att ett negativt förhållningssätt skapas.   

     Det kan göras olika spekulationer kring de deltagande pedagogers icke-stöttande handlingar 

i föreliggande studie. Ett sätt att förstå de negligerade handlingarna är exempelvis att 

pedagogen Olivia i föreliggande studie har sitt fokus åt att hålla leken med Kevin och Anton 

vid liv vilket vidare gör att hon missar Thomas närvaro bredvid leken. Detta resultat kan ses i 

ljuset av tidigare forskning som visar att pedagogers involvering resulterar till negativ effekt 

för barns lek (Weldemariam, 2014). Om pedagogen Olivia inte involverat sig i leken hade en 

social interaktion möjligtvis kunnat uppstå mellan Tomas, Kevin och Anton, men denna 

spekulation är inget som vi kan försäkra oss om gällande just detta resultat.    

6.2 Metoddiskussion   

För att få en tydlig bild av den interaktion som sker i kontexten, valde vi att använda observation 

som metod. Att använda sig av en kvalitativ metod menar Ahrne och Svensson (2013) gör det 

lättare för forskare att beskriva den sociala interaktion som sker i sammanhanget. Något som 

dock bör diskuteras är den problematik som uppstod vid våra observationer av den fria leken. 

Det var inte alldeles enkelt att fånga upp händelser där de deltagande pedagoger gav stöd. Under 
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den fria leken utförde exempelvis pedagogerna ofta datorarbete eller andra praktiska uppgifter 

som de möjligtvis inte fann tid till att utföra annars. Eftersom pedagogerna inte alltid befann 

sig nära barnen under deras fria lek, fick vi spendera tre dagar på förskolan istället för två dagar 

som vi hade planerat från början.      Aspelin (2008) betonar att den mest effektiva 

datainsamlingsmetoden för att studera den sociala interaktionen är videodokumentation. Ett 

etiskt problem som uppstod vid observationerna i denna studie var att alla barn inte fick 

godkännande från sina vårdnadshavare för att vara med på videodokumentationen. Att de barn 

som inte fick godkännande dök upp när vi dokumenterade andra barn och pedagoger, ledde till 

problematiken att vi fick avbryta samt radera intressanta händelser. Dock anser vi att vi fick 

tillräckligt med intressant och relevant material för studien.   

     Vårt urval gjorde att vi fick en mer intensiv period hos en social grupp då vi valde att 

observera endast på en förskola. Kvalitativa undersökningar har detta som mål, att vara hos en 

mindre grupp mer intensivt (Bryman, 2011). Då vi befann oss flera dagar på förskolan 

uppfattade vi att vårt deltagande inte blev konstlat då barnen kom ofta fram och pratade med 

oss under tiden som vi befann oss på förskolan. Att vi var delaktiga när pedagoger och barn 

ville visa eller fråga oss någonting var ett val som vi gjorde för att öka studiens trovärdighet, 

då vi inte ville att situationen skulle bli stel och onaturlig. Vårt val som samspelande forskare 

gjorde att vi förminskade forskareffekten. Denna effekt kan uppstå om forskarens närvaro har 

en incerkan på deltagarnas beteende (Lalander, 2013).   

     Att vi utfört en kvalitativ observationsstudie under tre dagar har bidragit till att vårt resultat 

inte är möjligt att generalisera. Dock är detta inte något vi varit ute efter, utan med denna studie 

har vi velat bidra med kunskapsbidrag för pedagoger om deras förhållningssätt för utvecklingen 

av social interaktion i barns lek.   

7 Slutsats  
I denna studie har vi erfarit olika handlingar som kännetecknas som stöttande respektive 

ickestöttande. Sammanfattningsvis kan vi påvisa att vårt resultat samt analys visar att 

pedagogers stöttande handlingar kännetecknas i form av språkligt och fysiskt samt att de icke-

stöttande handlingarna kännetecknas av ouppmärksamhet och negligering. Utifrån vårt resultat 

och analys kan vi dra slutsatsen om att det är av vikt att pedagoger noga reflekterar kring deras 

handlingar för att stödja varje barn in i deras lekvärld med andra. För att kunna hjälpa och stötta 

barn på bästa sätt menar vi att det är betydelsefullt att pedagoger försöker utveckla en trygg 

relation till varje barn. För utvecklingen av pedagogiska förhållningssätt kan vi dra slutsatsen 

att den stöttning för social interaktion i leken som oftast ges är slutna samt öppna frågor, verbala 



33  

  

uppmaningar och bekräftelser. Men i denna studie har vi kommit fram till att verbala 

uppmaningar och bekräftelser från pedagoger har gett störst effekt för utvecklingen av social 

interaktion under den fria leken, vilket motsäger tidigare forskning.  

     En annan inblick vi har fått i denna studie är att situationer där barn exempelvis leker för sig 

själva inte bör ses som en situation som måste stöttas varje gång utan att det kan handla om en 

mognadsfråga där intrycken från omgivningen kan ta tid att bearbeta för barn. I tidigare 

forskning nämns det att i varje barngrupp finns det barn som har svårt att leka. I motsats till 

detta är en viktig slutsats av föreliggande studies resultat att det inte är barn som har svårt att 

leka. Vi menar att det handlar om att pedagoger inte känner av hur de ska handla i barns lek för 

att utveckla social interaktion mellan barn. Utifrån detta menar vi att observationer, reflektioner 

och analyser av omgivningen bör genomsyra förskoleverksamheten för att vidare utveckla 

social interaktion mellan barn.   

8 Didaktiska implikationer och vidare forskning  
I denna studie har vi kunnat synliggöra pedagogers handlingar för utvecklandet av social 

interaktion i barns lek. För vidare forskning inom området anser vi att det vore intressant med 

en kvalitativ intervjustudie gällande pedagogers uttryck eller uppfattningar om pedagogiskt 

förhållningssätt i barns lek. Det vore även relevant med en ytterligare observationsstudie med 

ett bredare urval av deltagare så att resultatet blir mer möjligt att generalisera.  

     Vi hoppas att det vi kommit fram till i vårt resultat kan inspirera andra till fortsatt forskning 

om pedagogers handlingar för utvecklingen av social interaktion i barns lek. Vi önskar även att 

denna studie bidrar till ökad kunskap och förståelse gällande effekter av pedagogers handlingar. 

Vi förmodar att detta examensarbete har inspirerat pedagoger till att reflektera kring deras eget 

handlande för att ge barn större möjlighet att kunna leka med andra barn under den fria leken.  
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Bilaga 2 Informationsbrev till pedagoger  

Informationsbrev till pedagoger  

Hej, vi är två studenter som kommer från Högskolan i Halmstad och läser sista terminen på 

förskollärarprogrammet. Vår utbildnings slutliga uppgift är att skriva en C-uppsats på 15 

högskolepoäng där en undersökning ingår.  

Vi vill undersöka vilket pedagogiskt stöd som ges för barns lek tillsammans med andra.  Detta 

vill vi studera genom att observera pedagogers stöd i den fria leken genom videoinspelning 

samt anteckningar. Videomaterialet kommer efter arbetets slut att raderas.  

I vår forskning följer vi strikt vetenskapsrådets forskningsetiska principer vilket i huvudsak 

uttrycks som 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 barnens 

vårdnadshavares godkännande. Dessutom kommer vi vara lyhörda för barnens samt 
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pedagogernas reaktioner vilket innebär att vi kommer sluta filma om någon visar tecken på 

obehag eller på annat vis inte verkar vilja vara med i studien. Konfidentialitetskravet innebär 

att vi som forskare kommer att behandla de uppgifter om de deltagare som deltar på ett sådant 

sätt att utomstående inte kan identifiera dessa. Nyttjandekravet innebär att materialet kommer 

endast att användas för oss i examensarbetet och förvaras oåtkomligt för utomstående.  

   

Vi tackar i förhand för din medverkan!  

Den har en stor betydelse för vår undersöknings kvalité!  

   

Med vänliga hälsningar  

Sofia Eek och Lien Nguyen  

   

Kontaktuppgifter:  

Sofia Eek: Sofeek13@hh.student.se 0723298100  

Lien Nguyen: Liengu13@hh.student.se 0737861132  

   

Ansvarig lärare: Kristina Holmberg  

Kristina.holmberg@hh.se  

Bilaga 3 Samtyckesbrev till vårdnadshavare  

Samtyckesblanketten till vårdnadshavare              

Hej vi är två studenter som kommer från högskolan i Halmstad och läser sista terminen på 

förskollärarprogrammet. Vår utbildnings slutliga uppgift är att skriva en C-uppsats på 15 

högskolepoäng där en undersökning ingår.  

Syfte med vår undersökningen är att få ökad kunskap om hur pedagoger i förskolans 

verksamhet ger barnen stöd i samspel- och leksituationer i deras fria lek. Studien kommer att 

fokusera på pedagogernas arbetssätt och inte på det enskilda barnet. Vi kommer att observera 

detta genom att filma den fria leken för att få syn på situationer som sker i barns lek där 

pedagogers handlande är i fokus. Videomaterialet kommer efter arbetets slut att raderas.  

I vår forskning följer vi strikt vetenskapsrådets forskningsetiska principer vilket i huvudsak 

uttrycks som individskyddskrav inom fyra områden. Dessa områden är informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Informationskravet uppfylls 
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genom den information vi ger i detta brev, samtyckeskravet innebär att vi får ert godkännande. 

Dessutom kommer vi vara lyhörda för barnens reaktioner vilket innebär att vi kommer sluta 

filma om ett barn visar tecken på obehag eller på annat vis inte verkar vilja vara med i studien. 

Konfidentialitetskravet innebär att vi som forskare kommer att behandla de uppgifter om de 

barn som deltar på ett sådant sätt att utomstående inte kan identifiera dessa barn. 

Nyttjandekravet innebär att materialet kommer endast att användas för oss i examensarbetet 

och förvaras oåtkomligt för utomstående.  

Om ni har frågor och funderingar angående studien får ni gärna höra av er till oss eller vår 

handledare kristina.holmberg@hh.se .  

Med vänliga hälsningar  

Sofia Eek & Lien Nguyen  

  

Sofia Eek: Sofeek13@hh.student.se 0723298100  

Lien Nguyen: Liengu13@hh.student.se 0737861132  

___________________________________________________________________________ 

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 fredagen den 

28/11.  Tack på förhand!  

Vårdnadshavare för:  

………………………………………………………………………………….…………  

Vårdnadshavares namnteckning och datum:    

……………………………………………………………………………………………  
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