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Abstract 

Barns lek beskrivs som en magisk värld, där barn blir engagerade och uppsluppna av leken. För 

barnet är lek något lustbetonat som ger glädje. Tidigare forskning visar att personalen är osäkra 

på sin roll i leken, vill kontrollera och gärna lägger fokus på aktiviteter de planerat sedan 

tidigare. Hur personalen ser på sin roll i lek varierar och det i sin tur beror på vilken inställning 

de har till lek. En strävan har varit att lyfta fram relevant forskning för studiens syfte, vilket är 

att undersöka hur personalens medverkan ger följder för barns fria lek. Två frågeställningar har 

formulerats som ämnar söka svar på vad som kännetecknar pedagogers handling i den fria leken 

och hur personalens handlingar inverkar på den fria leken. Det är en mikroetnografisk studie 

med videoobservationer som metod och som tar sin utgångspunkt i det sociokulturella 

perspektivet. Produktionen av data har ägt rum på två förskolor, där två avdelningar valdes ut 

för observation enligt ett bekvämlighetsurval. Resultatet visar att när personal medverkar i den 

fria leken får deras handlingar följder för lekens riktning som i form av stöttning, 

handlingsutrymme och styrning. En slutsats som kan dras är att den fria leken är styrd i olika 

grad beroende på personalens handlingar. 

 

Nyckelord: Handling, medierad handling, handlingsutrymme, personal, barn, fri lek. 

Förord 

Nu skriver vi våra sista ord i examensarbetet efter att ha kämpat i tre och ett halvt år på. Det ska 

bli spännande och vi ser fram emot att börja arbeta i förskolan och omsätta det vi läst till 

praktiken. Ett första tack vill vi ge till de två förskolor som har medverkat och möjliggjort 

studien. Tack till våra handledare Anniqa Lagergren och Jonnie Eriksson som hjälpt oss att 

utveckla vårt tänk och komma vidare i arbetet med studien. Ett stort tack till våra kurskamrater 

som vi kämpat tillsammans med under de här åren. Vi vill även ge ett stort tack till varandra 

för ett mycket givande samarbete under denna studies gång, där vi har kunnat stötta varandra 

när det har känts svårt och på samma gång haft många glädjefyllda tillfällen tillsammans. Vi 

har hjälpts åt att skriva på alla avsnitt i texten och att samla in tidigare forskning, då vi kände 

att detta arbetssätt passade oss. Observationerna utförde vi på varsin förskola för att samla in 

material till studien. Slutligen vill vi ge ett stort tack till våra barn som har fått stå ut med oss 

under denna studie, ni är fantastiska!          
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1. Inledning 

Under utbildningen till förskollärare har intresset för lek ökat och de kurser som lästs har ofta 

innehållit lek, då den är viktig för barns lärande och utveckling. En upplevelse under de perioder 

av verksamhetsförlagd utbildning, VFU, som utbildningen innehåller har varit att leken är en 

central del av förskolans verksamhet, då både som styrd och fri. Många vuxna har med sig 

minnen av en lekfull barndom och kan relatera till sig själva. Trots detta upplevs det som att de 

som arbetar på förskolorna får försvara leken och att många förskolor har en plansch med “Idag 

har vi bara lekt ” och allt vad leken bidrar till som fantasi, kommunikation, identitet etc. 

Erfarenheten från förskolan är att personalen ser olika på lekens betydelse och vilken roll de 

själva har i barnens lek. 

 

Lekvärlden är en förtrollad värld där allt är möjligt och kan omvandlas. När barn går in i lek 

lämnas verkligheten, de blir uppslukade och förlorar sig i leken så de varken hör eller ser 

(Knutsdotter, 2003). I leken blir det en skyddad värld med samstämmighet, dock innebär det 

inte att det alltid är lugnt utan barns lek handlar ofta om aggressivitet, krig, hot, farligheter etc. 

Leken beskrivs som rolig och är den främsta arenan för barn att uttrycka sig själva. En pedagog 

som är aktiv och leker, lockar in barnen i lekens värld. I lekens värld bjuds det på magiska 

stunder och lekfullt samspel (Öhman, 2011). 

 

Enligt FN:s barnkonvention har alla barn rätt till lek, vilket alla barn som är inskrivna i förskolan 

kan få ta del av. Begreppet lek förklaras i barnkonventionen där Unicef (2008) skriver att den 

är en företeelse med tänjbara ramar där barnen inte styrs av de vuxna. Vidare står skrivet att 

leken är ett viktigt bidrag till barnens personliga samt sociala utveckling, där barnen får 

möjlighet att dela med sig, komma överens samt träna på självbehärskning. För att leken ska 

bli möjlig behövs en miljö som är lockande att undersöka, där barnen kan få stort inflytande, 

känna trygghet samt få använda sin kropp.  

 

Barnens fria lek ifrågasätts av Tullgren (2004) eftersom hon kommit fram till att pedagogernas 

styrning av leken går åt den riktning där barnen anses få betydande kunskaper för framtiden, en 

framtid som ingen vet något om. Den fria leken beskrivs som värdefull av Hjorth (1996) och 

att den får stort utrymme i förskolan, däremot menar hon på att pedagogerna inte visar något 

större intresse under den fria leken och istället använder tiden för att göra annat som till exempel 

gå på rast och går därmed miste om information i barns lek. Vidare ser pedagogerna sitt 

medverkande som ett tillvägagångssätt att kontrollera leken men på samma gång blir det möjligt 

att lära känna varje barns varierande egenskaper. Vilka lekar som godkänns eller ej menar hon 

beror på pedagogernas inställning till leken ifråga. Den fria leken är betydelsefull enligt 

McInnes, Howard, Miles & Crowley (2011). Dock väljer pedagogerna i deras studie att lägga 

fokus på vuxenstyrda aktiviteter. Resultaten visar att pedagogerna var osäkra på sin roll i leken  
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och medverkade endast om barnen själva efterfrågade det och barnen efterfrågade inte deras 

medverkan då de inte såg dem som naturliga deltagare i leken. 

 

Därför är det angeläget i denna studie att undersöka personalens medverkan, deras handlingar i 

barnens fria lek och vad dessa olika handlingar får för följder i barnens fria lek. Med handlingar 

menas utifrån Wertsch (1998) definition där handling innebär att de som medverkar i den fria 

leken, barn och personal, själva hjälps åt att utforma tankar kring roller, medel och mål i den 

fria leken. 

 

I undersökningen har både förskollärare och barnskötare medverkat. Då studiens syfte inte är 

att se på de olika utbildningsnivåerna valdes namnet personal och med det menas de som arbetar 

i barngrupperna på förskolorna. 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med föreliggande studie är att bidra med kunskap om vilka följder personalens 

medverkan får för barnen i deras fria lek. Detta genom att undersöka personalens medverkan i 

den fria leken.  

 

Utifrån syftet har följande två forskningsfrågor formulerats: 

Vad kännetecknar personalens handlingar i den fria leken? 

Hur får personalens handlingar inverkan i den fria leken? 

2. Tidigare forskning 

I följande avsnitt presenteras den tidigare forskning som är relevant för studien i tre olika teman. 

Tema ett handlar om pedagogers roll i lek och tar bland annat upp balansgången mellan 

pedagogers medverkan i leken samtidigt som de ska få en fungerande verksamhet.  Det andra 

temat handlar om lek och dess innebörd. Slutligen behandlas tredje temat, kommunikation i lek 

och att den är viktig, då både verbalt och genom gester. 

 

2.1 Pedagogers roll i lek 

Pedagogers inställning till lek visar sig ha betydelse för barns utveckling enligt Pyle och 

Bigelow (2014) där leken får olika syften. Leken ses som länkad till lärande där pedagogen kan 

vara stöttande genom att ta hjälp av barnens intressen. Leken kan även vara ett sätt att utveckla 

barnens sociala utveckling där pedagogen deltar som stöd till positiva interaktioner. Forskning 

visar att om pedagogen finns närvarande och stöttar barnen under lek kan de på det viset hjälpa 

barnen att bygga sociala broar (Brown, Remine, Prescott & Field, 2000). Författarna menar 

vidare att när pedagogen uppmuntrar barnet och engagerar sig i leken ökar barnens sociala 

samspel och den positiva upplevelsen av leken ökar. Förskollärarna insisterar att barnens lek 

har behov av att få ta plats enligt Henckel (1990) för att gynna barnens utveckling och hälsa. I 

leken kan barnen både få utagera sina känslor samt med lekens hjälp kunna bearbeta dessa 

känslor, vilket har stor betydelse för barnens välmående. Förskollärarna uttrycker även en insikt  
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i att inte träda in i leken i onödan då det kan ha en negativ effekt genom att leda till ett 

upphörande av leken eller som ett störningsmoment. Pedagogens förståelse för barns lek är 

grundläggande anser Lillemyr (2002) för hur det ses på lärande i leken. Det finns klara fördelar 

med att stödja och utmana barn i lek. Vidare beskriver han att hur pedagogen ser på sin roll i 

lek beror på den allmänna inställningen till lek. Genom att delta i barnens lek har Loizou och 

Avigitidou (2014) kommit fram till att pedagogen ges möjlighet att observera vilka material 

samt korrigeringar av miljön som behövs för att stötta leken. Pedagogens medverkan i leken 

skapar en mer jämbördig relation mellan barn och pedagog anser Öhman (2011) och det gör 

även barn mer språkligt aktiva. Vidare är det viktigt att pedagogen är lyhörd för att stötta det 

lilla barnets utveckling i lek och relationen mellan pedagog och barn är av stor betydelse. 

Pedagogen har en avsevärd roll i barns lek, inte att serva och fixa något färdigt, utan för att 

inspirera barnen (Öhman, 2011). Däremot hävdar hon att pedagogen inte bör ingripa för tidigt 

i leken då barnens möjligheter begränsas till att rätta till sina misstag och hitta lösningar på 

eventuella problem. Genom att pedagogen kommunicerar med barnen under leken ökar barnets 

engagemang och därmed möjligheten till språklärande (Lindsay & Stockall, 2015). Pedagoger 

ses som viktiga medverkande i leken enligt Vygotskij (1995) som anser att de är värdefulla 

innehavare av erfarenheter som kan vidareförmedlas till barnen som på det viset kan utöka sin 

erfarenhetsvärld. I leken kan barn imitera andras handlingar (Vygotskij, 1995; Vygotskij, 1999) 

vilket ställer krav på pedagogerna att ständigt se över sina handlingar tillsammans med barnen 

i leken.  

 

Forskning visar att pedagoger har en tvådelad uppfattning om lek, dels som i organiserad form 

och som i form av fri lek. Pedagoger som deltog i en intervjustudie, talar främst om den 

organiserade leken och nämner enbart den fria leken (Johansson & Pramling Samuelsson, 

2007). Vidare framkom det att pedagogens roll är att planera leken och då rimligen något efter 

barnens intresse, då det ökar lärandet. På förskolan där studien ägde rum lekte barnen mer fritt 

på morgonen utan att efterfråga pedagogernas medverkan. Vid dessa tillfällen befann sig 

pedagogerna i bakgrunden om barnen krävde uppmärksamhet eller behövde hjälp (Johansson 

& Pramling Samuelsson, 2007). Pedagogerna talar om sin roll som att observera i bakgrunden 

och inte störa leken. Vidare utifrån intervjuerna kom det fram att det är en balansgång för 

pedagoger som ska vara delaktiga i lek när de samtidigt måste få verksamheten att fungera och 

att barnen måste få ta egna initiativ. Pedagogerna berättar om att de vill att barnen ska bli 

självständiga för att hitta egna vägar och lösningar samtidigt som deras stöd behövs för att ge 

barnen en chans att nå vidare i leken. Deras egen roll beskriver de vara som en drivkraft i barns 

lek, sätta igång, inspirera och hjälpa barnen vidare i leken. En svårighet för dem är att ge barnen 

tillräckligt med utrymme i verksamheten och då i fysisk mening (Öhman, 2011). Det handlar 

inte bara om att ge barnen det fysiska utrymmet utan också om pedagogens attityd till leken. 

En pedagog som blandar sig i barns lek på ett positivt sätt bidrar till att lekens varaktighet ökar 

och att den fördjupas. För pedagogen är det utmanande att hitta sätt för att stödja barnens lek. 
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Pedagogens roll i den fria leken kan vara ett aktivt deltagande eller enbart en observerande roll 

(Öhman, 2011). Det är problematiskt att vara en alltför passiv betraktare av barns lek då detta 

inte är hälsosamt för barns lekutveckling eftersom barnen inte då får stöd att bilda sociala lek 

relationer. Pedagogen kan istället bli en “polis” med tillrättavisningar och konflikt ingripande 

istället för att ge barnen det stöd de behöver för att utvecklas. Hon beskriver vidare att 

pedagogen kan bli för dirigerande i leken vilket gör att leken ofta övergår till en aktivitet. Även 

att övertolka leken kan bli negativt för barnen då det kan leda vidare till att leken stannar av. 

Istället för att det blir fokus på leken håller pedagogen små föreläsningar som stör lekprocessen 

(Ibid). Förskollärarnas observation av leken har enligt Henckel (1990) betydelsen av att göra 

det möjligt för dem att lära känna barnen vilket i sin tur leder vidare till att de kan utveckla 

verksamheten efter barnen. Blir pedagogen alltför styrande i leken blir det istället en aktivitet 

(Öhman, 2011). Lekfulla och intresserade pedagoger får barnen med sig i leken (Tullgren, 

2004). Så pedagogers lekfullhet är en viktig aspekt som lockar barnen till lek samtidigt som 

barnen ger tillåtelse för pedagogerna att delta i leken.  

 

Forskning visar att pedagogers inställning till leken ger effekter på hur de väljer att medverka i 

barnens lek. I Loizou et al. (2014) studie är det en av tre pedagoger som ser det som barns rätt 

att få styra den fria leken. De två andra pedagogerna har en inställning där det akademiska 

lärandet går före lek och att den fria leken består av redan förutbestämda aktiviteter som styrs 

av pedagogerna. Barnens lek är beroende av pedagogernas uppskattning av den, vilket de kan 

göra genom sin närvaro samt ge den uppmärksamhet. Pedagogerna talar om den fria lekens 

värde samt betydelsen av att den får stor plats men Hjorth (1996) anser inte att pedagogerna 

lever upp till sina uppfattningar då de under avsatt tid för fri lek går på rast och där följderna 

blir att detaljer om lekarna går förlorade. I lekarna kan barnen urskilja vilka kunskaper som 

kamrater saknar för att kunna delta, som barnen i sin tur får framföra till pedagogerna där de 

får komma fram till stöttande åtgärder. Pedagoger ser sitt deltagande som ett tillvägagångssätt 

att kontrollera leken anser Tullgren (2004) men på samma gång blir det möjligt att lära känna 

varje barns varierande egenskaper. Vidare visar resultaten att pedagogernas kontroll innebär att 

leken fokuseras på ett innehåll som rustar för framtiden såsom familjelek. Det är avgörande att 

leken uppfyller “rätt” kriterier för att barnen ska få stöttning i sin lek. Denna stöttning visar sig 

i form av uppmuntran från pedagogerna när barnen leker lugna lekar medan vilda lekar avstyrs. 

Samma mönster kan även Hjorth (1996) se tendens av i sina studier där pedagogerna träder in 

i leken då den inte uppfyller pedagogernas regler och normer. Då inte pedagogerna har varit 

med från början och har kunskap om lekens motiv ställer sig Hjorth (1996) kritisk till 

pedagogernas inblandning. I dessa situationer får pedagogerna övertag över barns lek beroende 

på vad de leker. 

 

Tidigare forskning tar upp problematiken som finns kring pedagogers medverkan i lek. Själva 

leken i sig anses som viktig enligt McInnes et al. (2011) men pedagogerna vet inte hur de ska 

bistå barnen i leken, vilket leder till att barnen är tvungna att be om deras medverkande då 

pedagogerna hellre lägger fokus på aktiviteter som de själva styr över. Följden av detta 

resulterar i att barnen inte ser pedagogerna som möjliga deltagare i deras lek och därför inte  
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efterfrågar dem. Pedagogens frånvaro menar Pyle et al. (2014) kan vara som ett sätt att göra 

leken avkopplande för barnen där leken kan ske utan att vara pedagog styrd.  

 

2.2 Lek 

Många har försökt att definiera lek men det är bara ett fåtal som har lyckats (Johansson & 

Pramling Samuelsson, 2007). De menar vidare att det finns hundratals definitioner av lek där 

de särskilt beskriver lekens karaktäristiska drag som barns upplevelse av lust, mening samt 

sociala aspekter.  

 

Leken är viktig och har en central del i förskolan menar Löfdahl (2002) och leken beskrivs ofta 

som en lustfylld upplevelse då barnet upplevs ha roligt. Vidare menar Löfdahl (2002) att barn 

inte alltid ser leken som positiv utan att de inte får vara ifred i leken, där pedagoger upplevs 

som störande då de avbryter för exempelvis rutiner. Hennes studie visar att leken är spontan 

och att den får relevans i stunden. Lekar får olika innebörder i barns gemensamma lekvärldar 

beroende på hur olika tolkningar sker. Barn väljer ofta lekar som de själva upplevt i det verkliga 

livet och kan relatera till. Genom lek blir barn delaktiga i sin situation och kan på det viset ta 

ansvar för att lösa problem (Löfdahl, 2002). Barn uppslukas av leken och då blir inget annat 

viktigt. Många forskare och teoretiker finner karaktäristiska drag som de återkommer till såsom 

att leken är frivillig, spontan, inga tydliga mål, ger en känsla av kontroll samt styrs av inre 

motivation (Öhman, 2011). Likaså Lillemyr (2002) menar att barn blir engagerade i lek, det är 

en mångsidig aktivitet som är viktig. För barn är leken något lustbetonat som ger glädje samt 

en aktivitet som är typisk för dem. Leken är frivillig och barnen väljer själva om de vill delta 

eller inte.  

 

Leken är även viktig för hur barnet uppfattar sig själv (Öhman, 2011). Där får barn ett 

metaperspektiv på sina erfarenheter genom att de får se på sin tillvaro utifrån. Vidare beskrivs 

leken som en meningsfull aktivitet och då inte bara för barnets utveckling utan för att leken är 

viktig i sig. Att få leka innebär att barnet får engagera sig och ger känslor som nyfikenhet, 

intresse och glädje (Öhman, 2011). Barn betraktas som aktiva och kreativa i sin förmåga att 

skapa meningsfulla lekar där pedagoger är med och stöttar och uppmuntrar leken. Pedagoger 

på förskolan kan locka barn till aktivitet och medverkan genom att själva stötta leken (Tullgren, 

2004).  

 

I den här studien undersöks fri lek. Fri lek innebär därmed inte att barnen leker utan pedagogens 

tillsyn och inblandning (Öhman, 2011). Det är viktigt att barn får leka fritt dock behöver de en 

lärare som förhåller sig aktivt i leken och kan tolka signalerna i lek (Öhman, 2011). 

Pedagogerna menar att barns egna initiativ i den fria leken kan leda till ett lärande om en 

pedagog fångar upp intressen och vidareutvecklar dessa (Johansson & Pramling Samuelsson, 

2007).  
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2.3 Kommunikation i lek 

Små barns kommunikation i lek sker oftast inte verbalt. Istället använder barnen sin kropp i 

olika positioner, blickar och gester för att kommunicera med varandra i leken (Hildèn, 2014). 

Barnen rättar sina kroppar i förhållande till andra barn och på det viset samordnas vem som ska 

ha tillträde till en plats, leksak eller ett föremål genom barnets riktade fokus. Vill barnen 

uppmärksamma någon annan gör de det genom att rikta kroppen, möta blicken eller vidröra den 

andra. För att skapa en gemensam handling upprepar barnen varandras gester. Även när barn 

vill ha tillträde i pågående lek upprepar barnen gester och använder gester som är utmärkande 

för leken. Likaså Michèlsen (2004) behandlar små barns kommunikation i lek. Hon beskriver 

hur små barn kommunicerar med varandra med hjälp av kroppsspråket. Barn använder flera sätt 

att kommunicera med varandra samtidigt som exempelvis ögonen där de söker, besvarar eller 

avvisar blickar, de använder rösten, skrattar, skriker och viskar. Barn springer fram, väntar in, 

kramas eller puttas i sin kommunikation med varandra. Barnen använder även mimik som att 

titta argt på varandra eller le. Forskarna är överens med Vygotskij hur viktig kommunikationen 

är vare sig det är verbalt eller genom gester då det möjliggör socialt samspel i gruppen. Det kan 

enligt Vygotskij göras både verbalt och kroppsligt (Vygotskij, 1978). De lekfulla situationerna 

på förskolan är viktiga för barns kommunikation och hjälper till att lösa problem (Ramani, 

2012). Även om det är en situation strukturerad av en pedagog skapas en glädjande 

kommunikation mellan barnen under lekfulla förhållanden. Genom att barn kommunicerar i lek 

lär de känna sig själva och sin omvärld (Cohens, 2015). När barn samspelar med andra 

utvecklas deras kommunikation. Kommunicerar pedagogen med barnen under leken ökar 

barnens engagemang, vilket ökar möjligheten för språklärande (Lindsay & Stockall, 2015). 

 

2.4 Sammanfattning tidigare forskning 

Fri lek på förskolan är viktig men den innebär inte att leka utan tillsyn av pedagoger. Den 

tidigare forskningen talar om att leken är frivillig för barn och de väljer själva om de vill delta. 

För barn betyder leken ofta glädje samt lust och de uppslukas ofta av leken. I den fria leken kan 

pedagogens roll vara aktiv eller observerande. Det är pedagogens inställning till lek som styr 

hur rollen i lek ses. När barn leker lugna lekar uppmuntras de medan vilda lekar avstyrs. Så om 

leken uppfyller “rätt” kriterier stöttas den. Forskningen visar att pedagogerna lär sig mycket om 

barnen genom att delta i deras lek. Pedagogerna ser sig själva som en drivkraft i barns lek, då 

att inspirera och föra leken vidare. Deltar pedagogerna i barns lek ökar barnens engagemang 

och sociala samspel. En pedagog som är aktiv och lekfull kan bidra till att barnens lek blir 

fördjupad och ökar i varaktighet. Kommunikation i lek är viktigt både verbalt och med gester. 

Detta är ett viktigt tema hos Vygotskij som menar att kommunikation i den sociala samvaron 

blir en viktig del för samspelet. Med kommunikation menas hur barn använder rösten, skrattar, 

puttar, springer fram etc. De använder också mimik genom att exempelvis le eller titta argt på 

varandra. 

 



Högskolan i Halmstad                 Examinator: Kristina Holmberg 
Examensarbete 15 hp                 Handledare: Anniqa Lagergren & Jonnie Eriksson 
Annika Finnbäck & Sara Magnusson    

9 
 

 

3. Teoretisk utgångspunkt 

Studien vilar på ett antagande om en verklighet där både sociala deltagare och miljön samspelar 

med varandra. Människors samspel bidrar till varandras kunskapsbildning. I kommande avsnitt 

kommer studiens perspektiv presenteras med de begrepp som används för att analysera 

resultatet. Begrepp som tas upp i kommande avsnitt är handling, mediering, kommunikation, 

stöttning och verktyg. 

 

3.1 Studiens val av ett sociokulturellt perspektiv 

Studien tar sin utgångspunkt i den sociokulturella teorin där Lev Vygotskij har haft en 

framträdande roll. Han menar att lärande sker i den sociala samvaron tillsammans med andra 

där kommunikation har en viktig del för interaktionen (Vygotskij, 1981).  

I den här studien används begreppet handling som analysverktyg. Med utgångspunkt i Wertsch 

(1985) definition används handling som; något som kan vara både av yttre och inre karaktär. 

Handlingar är något som kan utföras såväl i grupp som av det enskilda barnet. En handling kan 

enligt Wertsch (1998; 1985) förstås utifrån den sociala inramning där den utspelas där 

deltagarna, i vårt fall pedagoger och barn, utformar lämpliga tankar kring mål, roller och medel 

som används. Enligt Vygotskij (1999) är språk och handling inflätade i varandra och det är då 

språket som är den aktiva handlingen. Det finns två typer av primära handlingar som Vygotskij 

(1995) kallar reproduktiva respektive kreativa. Reproduktiva handlingar innebär en 

utgångspunkt från minnet där ett återskapande kan ske av handlingsmönster som tidigare har 

använts. Det som inte återskapas av tidigare minnen är det som ger upphov till nya bilder som 

därav blir kreativa handlingar. I den fria leken kan det innebära de deltagandes tal, rörelse eller 

olika former av aktiviteter. Fantasi utgörs enligt Vygotskij (1995) av händelser från tidigare 

erfarenheter. I studien har begreppen reproduktiva samt kreativa handlingar använts för att 

analysera pedagogernas handlingar i den fria leken då några av exemplen har pekat på detta. 

Exempel på kreativ handling är när pedagogen och barnen skapar en gunga av en filt. 

Reproduktiva handlingar är där det har funnits färdiga mallar på vad barnen ska skapa vilket 

innebär att barnen inte får använda sin egen fantasi.  

 

Grunden för lärande anser Vygotskij (1999) vara imitation som innebär ett sätt att ta till sig nya 

kunskaper där barn tar efter andra barn eller vuxnas agerande. Vidare menar Vygotskij (1995, 

1999) att imitation är en betydelsefull del i barns lärande och lek där leken kan ses som en social 

gemenskap där barn ofta lär av varandra. Pedagogerna på förskolan kan bidra genom sina 

handlingar då barn ofta imiterar dem, som exempel genom språket vilket förekom i studien. 

Enligt Vygotskij (1999) skapar dessa imitationstillfällen erfarenheter som barnen bär med sig 

och senare kan plocka fram för att experimentera och göra kunskapen till sin egen. Det är under 

lek som barnet ges möjlighet att prova på olika roller och där barnet kan skapa erfarenheter 

kring området lek. Analyserna visade på att barnen i vissa exempel bland annat imiterade 

pedagogernas verbala språk. 
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Mediering är ett tillvägagångssätt där människor får en uppfattning om sin omgivning, denna 

uppfattning nås genom brukandet av språk, tecken och artefakter (fysiska redskap).  

Ytterligare ett begrepp som är aktuellt för studien är medierande handlingar. Medierande 

handlingar förklarar Wertsch (1998) vara sambandet mellan aktör och verktyg, där han menar 

att det är nödvändigt att ta reda på de orsaker som formar mänskliga handlingar utöver själva 

aktören, då verktygen i sig är situerade inom sin sociala kontext. Det är därför viktigt att 

undersöka aktör och verktyg när de interagerar med varandra. I studien har medierande 

handlingar använts vid analys av det producerade datamaterialet där aktör, i vårt fall pedagoger 

och barn, samt verktyg, i vårt fall exempelvis språk och gester, interagerar med varandra i den 

fria leken. Tecken och symboler innebär en hjälp att tyda omvärlden och därmed ta ställning 

till dem för att kunna handla på olika sätt (Säljö, 2010).  

 

Människan skapar sin uppfattning och mening genom att ta hjälp av de medierande redskap 

som tillkommit genom kulturella erfarenheter. Det är de medierande redskapen som hjälper 

människan att utgöra omvärlden. Inom det sociokulturella finns det två redskap, de som är 

fysiska och är skapade av människan samt de som är språkliga. Med språk menas inte endast 

det verbala utan även kroppsspråket som gör det möjligt för människan att tillsammans ta sig 

an olika problemlösningar (Vygotskij, 1978).  

Artefakter är fysiska redskap som är tillverkade av människan, exempel på detta är pennor, filt, 

klossar etc. (Säljö, 2005). Artefakterna i sin tur är utformade för att bistå samt underlätta 

lärandet (Vygotskij, 1978). Artefakter som förekom i studien var exempelvis pennor som 

barnen använde sig av vid ritandet av sitt självporträtt. 

 

Begreppet stöttning (engelska scaffolds) innebär en struktur för problemet där den som stöttar 

pekar ut riktningen och hjälper barnet att bibehålla fokus på problemet (Säljö, 2000). I studien 

har stöttande handling använts för att analysera materialet och i detta fall hur pedagogen 

stöttar barnen genom sina handlingar för att föra leken framåt. 

4. Metod 

Denna del är uppbyggd av åtta avsnitt. Det första avsnittet beskriver till en början studiens 

design. Vidare redovisas de metodval som studien är uppbyggd av såsom observation, där 

vidare val gjordes att använda videoobservation. I nästkommande avsnitt ges en redogörelse för 

studiens urval. Därefter presenteras det abduktiva arbetssätt vi har använt oss av i studien. Som 

femte avsnitt följer studiens genomförande för att ge en transparens om studiens utförande. 

Studiens etiska ställningstagande tas därefter upp där Vetenskapsrådets etiska principer ligger 

till grund. I sjunde avsnittet redogörs för studiens analysverktyg som används för bearbetning 

av producerade data. Avslutningsvis behandlar sista avsnittet studiens trovärdighet. 
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4.1 Etnografi 

Etnografi innebär i den här studien en strävan att få en förståelse av tillvaron utifrån någon 

annans perspektiv, där observation som metod möjliggör att ta reda på detta (Lalander, 2015). 

Ytterligare en viktig aspekt inom etnografi som vi utgår från är att anpassa sig till de som ska 

observeras (Ibid) för att på så sätt bli accepterad av deltagarna i studien. Det vill säga att 

spendera tid i de medverkandes miljö för att utföra studien. Det etnografiska ställningstagandet 

bygger på en uppbyggd relation mellan forskare och medverkande vilket passar väl in på studien 

eftersom den utgår från observationer av tidigare kända barngrupper (Lalander, 2015). Vidare 

menar Elvstrand, Högberg och Nordvall (2015) att forskaren behöver befinna sig i den 

omgivning där forskningen sker för att få möjlighet att besvara studiens forskningsfrågor utifrån 

väsentligt samlat material. 

 

För att genomföra studien har en mikroetnografisk studie utförts då studien inte varit så 

omfattande som en etnografisk studie. Studiens syfte har varit att observera vilka följder 

personalens medverkan får i den fria leken under en begränsad tid. Bryman (2011) förklarar 

forskarens roll med att vara inriktad på ett specifikt område som studeras under en kortare 

period. Under tiden som studien fortlöper kan materialet visa på mönster som kräver både tid 

och ansträngning för att kunna ses (Lalander, 2015).  

 

Det finns flertalet roller inom etnografi för att utföra observationer. För att genomföra denna 

studie har en roll som fullständig observatör tagits, som innebär att interaktion inte upprättas 

mellan observatör och medverkande i studien (Gold, 1958). Denna roll möjliggjorde att få svar 

på studiens forskningsfrågor utan att påverka resultatet. 

 

4.2 Observation 

Valet av metod föll på observation eftersom studien syftar till att undersöka personalens 

handlingar i den fria leken. Vistelsen på förskolorna har möjliggjort för studien att producera 

det material som har varit av intresse där personalens medverkan har kunnat dokumenteras. 

Eftersom vi vill observera personalens handlingar i barngruppen och handlingarnas betydelse 

för barnen i den fria leken har studien utgått ifrån ett ställningstagande där vi agerar som 

fullständiga observatörer under videoobservationerna, vilket Gold (1958) menar innebär 

forskarens avsaknad av samspel med deltagarna i studien. Denna roll var omöjlig att uppnå till 

fullo då barnen redan kände oss, vilket exempelvis resulterade att de kunde komma och sätta 

sig i knät vid tiden för observation. Däremot uppfylls kriteriet då ingen aktiv medverkan togs i 

leken under observationerna.  

Videoobservation är en vanlig metod för att analysera interaktioner, exempelvis människor 

emellan eller mellan människor och material (Eidevald, 2015). Eidevald (2015) menar vidare 

att metoden inte enbart är positiv eftersom den kräver mycket tid för att få in tillstånd samt att 

analysarbetet inte är gjort i en handvändning. Men å andra sidan gör denna observationsmetod 

det möjligt att se en sekvens flertalet gånger som möjliggör för forskaren att få se olika 

företeelser för varje gång som sekvensen spelas upp. Observationer passade in för studiens syfte 

och perspektiv då det är personalens handlingar som skulle studeras och analyseras utifrån det  
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sociokulturella perspektivet. Att filma gjorde att sekvenserna gick att se flera gånger vilket 

gjorde att nya upptäckter av mönster kunde göras. Användandet av videoobservation ger enligt 

Jordan och Henderson (1995) en mer detaljerad registrering än en observation som registreras 

med fältanteckningar, eftersom det är problematiskt att hinna skriva ner allt som händer mellan 

deltagarna. Men å andra sidan tar de även upp forskarens roll av videoobservation som 

avgörande i form av vad som kommer höras och synas samt det som inte kommer göra det. 

Videoobservationerna i studien har hela tiden anpassats efter var barn och personal har befunnit 

sig för att kunna göra observationer som är relevanta för studiens syfte. En ytterligare 

begränsning av metoden menar Bjørndal (2005) är det faktum att bara två av våra sinnen tilltalas 

med denna metod där de andra tre uteblir. Han beskriver även antalet medverkande i 

videoobservationen som problematisk för ljudets kvalitet vilket videoobservationerna visade då 

det stundtals kunde vara svårt att höra vad som sades. Videoobservationerna som genomfördes 

anses som öppna på grund av att syftet med dem har informerats till barn, vårdnadshavare samt 

pedagoger (Eidevald, 2015). En passiv roll har tagits i videoobservationerna vilket Eidevald 

menar (2015) innebär att forskarna själva inte har deltagit. Eftersom syftet med studien var att 

observera personalens medverkan i den fria leken ansågs den passiva rollen passa bra, där 

istället en mer aktiv roll hade kunnat påverka resultatet.  

 

För att videofilma observationerna användes en ipad och iphone som kontrollerades i förväg, 

för att se att de fungerade, vilket Bjørndal (2005) påpekar är viktigt. Valet av teknik gjordes 

utifrån att barnen är vana vid den sortens teknik då de används regelbundet på förskolan, och 

på så sätt skulle bli ett så naturligt sätt som möjligt att utföra observationerna med. 

 

4.3 Urval 

Två förskolor valdes ut, där det fanns en etablerad kontakt, till att medverka i studien vilket ger 

ett bekvämlighetsurval där Bryman (2011) menar att resultatet inte går att generalisera eftersom 

urvalet problematiserar vilken population de representerar. Hallonets förskola består av två 

avdelningar varav observationerna utfördes på den ena. Där är tjugo barn inskrivna mellan ett 

till fem år och tre personer som arbetar varav en förskollärare och två barnskötare. Här delades 

tjugo samtyckesblanketter ut varav arton kom tillbaks med ett godkännande (tio flickor och åtta 

pojkar), en lämnades inte in och en godkände ej att barnet deltog. Igelkottens förskola består 

även den av två avdelningar där den ena användes för observation. På den avdelningen är 

femton barn inskrivna, mellan två till tre års ålder samt tre personer, varav en förskollärare och 

två barnskötare. Här delades femton samtyckesblanketter ut varav tretton var godkända (åtta 

flickor och fem pojkar) och två som inte lämnades tillbaka. Alla berörda i studien har fingerade 

namn det vill säga både barn, personal och förskolor. 

 

4.4 Abduktion 

I studien har ett abduktivt arbetssätt använts eftersom syftet vid start av studien inte var klart i 

detalj, därav blev utgångspunkten att observera den fria leken på förskolan. Med ett abduktivt 

arbetssätt menas att första steget utgörs av att det första inspelade videomaterialet bearbetas 

utifrån att upptäcka ett mönster som tydligt framkommer och som kan förklara resultatet. Nästa  
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steg är att producera mer videomaterial som ytterligare kan bidra med mer hållfasthet. Under 

studiens gång kan materialet visa vilka begrepp som blir aktuella att använda i analysen 

(Alvesson & Sköldberg, 2008). För att tydliggöra hur studien anammat ett abduktivt arbetssätt 

följer här ett exempel. Vid studiens start var syftet brett, att titta på den fria leken. När filmerna 

skulle transkriberas utgick vi från frågeställningen “vad händer i barns fria lek”. Här 

observerades att den fria leken inte alltid var så fri utan styrdes upp av den personal som 

arbetade på avdelningarna. Efter att ha producerat och bearbetat videomaterialet framkom 

studiens syfte, att undersöka vad som kännetecknar personalens handlingar i den fria leken. 

Med ett abduktivt arbetssätt har studien först utgått ifrån teori, som i detta fall var det 

sociokulturella perspektivet, när materialet sedan producerades skedde en växelverkan mellan 

materialet samt teorin vilket i sin tur ledde till att begrepp från vald teori kunde väljas. 

 

4.5 Genomförande 

Studiens första steg bestod i att ta kontakt med Hallonets- respektive Igelkottens förskola för 

att bekräfta ett godkännande av att genomföra observationer samt ett delgivande av information 

till personalen om syftet. Samtyckesblanketter från barnens vårdnadshavare samlades in under 

ett antal dagar genom vistelse på förskolorna där en ytterligare möjlighet fanns att informera 

om studien. Efter insamling av samtyckesblanketter kunde observationerna genomföras. 

Eftersom studien fokuserar på den fria leken och personalens medverkan i denna, utfördes 

observationerna mellan frukost och samling (ca 8.00-9.30). Observationerna utfördes inomhus 

på förskolornas avdelningar där barnen samt personalen uppehöll sig under den fria leken. 

Observationerna skedde fyra tillfällen per förskola. Det totala producerade datamaterialet av 

videoobservationer resulterade i ca 2,5 timmars film. 

 

4.6 Etiska ställningstaganden 

Studien har utgått från de fyra etiska principer som Vetenskapsrådet rekommenderar 

(Vetenskapsrådet, 2002). De förklarar informationskravet med att de som deltar i forskningen 

ska få veta vad forskningen syftar att ta reda på, vilket studiens medverkande fick information 

om både skriftligt via samtyckesblanketten (se bilaga 1) samt muntligt på förskolorna. Med 

samtyckeskravet menas att deltagarna ska kunna styra sin egen medverkan samt att 

minderårigas vårdnadshavare ska ge sin tillåtelse, detta krav uppfylldes genom 

samtyckesblanketten som delades ut till alla vårdnadshavare där observationerna skulle äga rum 

där de kunde godkänna sina barns medverkan eller ej. Bara de barn som lämnat in 

samtyckesblanketten deltog under observationerna. Videoobservationerna utfördes med 

lyhördhet för att kunna uppmärksamma om något/några barn inte längre ville delta. 

Samtyckesblanketten skrevs enbart på svenska vilket eventuellt hade kunnat översättas med fler 

språk för att bättre kunnat nå alla barns vårdnadshavare eftersom flera språk förekom i 

barngrupperna. Med konfidentialitetskrav menas att deltagarnas personuppgifter inte ska gå att 

nås av obehöriga samt att deltagarna hålls anonyma, där vårdnadshavarna fick information om 

detta i samtyckesblanketten samt att alla förekommande namn i studien är fingerade. Slutligen 

tas nyttjandekravet upp som betyder att forskningens insamlade uppgifter bara får användas för 

det forskningssyfte som delgivits, där det i den utdelade samtyckesblanketten går att läsa att  
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studiens material endast är avsedd för studien och att materialet kommer att raderas. Etiska 

dilemman dök upp längs vägen. Ett av dem var hur observationerna skulle genomföras eftersom 

inte alla vårdnadshavare lämnat samtycke för att deras barn deltog i observationen och i något 

fall godkände inte vårdnadshavarna att barnet deltog i observationen. Lösningen blev att 

videoobservera situationer där enbart de barn som hade samtycke deltog. Det fanns svårigheter 

att få in godkännande från vårdnadshavare i vissa fall, där de ringde in till förskolan och barnen 

själva gick in samt där annat språk utgjorde ett hinder för kommunikation. Samtyckesblanketten 

skulle översatts till fler språk än svenska för att ytterligare kunnat öka förståelsen hos 

vårdnadshavarna. Det fanns svårigheter vid videoobservationerna eftersom några ur personalen 

upplevdes obekväma att bli filmade där de stundtals drog sig undan upptagningsytan från 

ipad/iphone. Kanske resultatet hade sett annorlunda ut om en ipad ställts på plats under en tid, 

då hade de kanske glömt bort den efter ett tag. Efter några gånger blev det lättare att filma, dock 

ville en del barn att vi skulle delta i leken och försökte ta kontakt under tiden som 

observationerna pågick. Dock såg vi skillnad på lekfullheten hos personalen när vi inte filmade 

och de upplevdes bli mer avslappnade i situationen. 

 

4.7 Bearbetning och analys av materialet 

Studiens producerade videomaterial består av sammanlagt ca 2,5 timmar.  

Videoobservationerna har analyserats med hjälp av interaktionsanalys. Denna 

analyseringsmetod innebär enligt Jordan et al. (1995) att undersöka interaktionen som sker 

mellan människor samt människor och objekt i deras omgivning. Denna analysmetod sågs som 

en lämplig metod då studien tar sin utgång i ett sociokulturellt perspektiv, där syftet är att 

undersöka handlingar som sker i interaktioner mellan personal och barn i den fria leken. 

Metoden strävar efter en djupare förståelse för verbal- samt icke verbal kommunikation, 

användning av teknik och artefakter, urskilja rutiner samt deras problem och vilka tillgångar till 

lösningar som finns. Ett grundantagande är att kunskap och handlingar har ett socialt ursprung 

där kunskap skapas genom interaktioner mellan människor och material i den omgivande miljön 

vilket stämmer överens med studiens val av ett sociokulturellt perspektiv. Syftet med 

interaktionsanalys är att identifiera de återkommande sätt som deltagarna använder sig av i 

nyttjandet av tillgångar i den sociala samt materiella omgivningen som de deltar i. Dessa sätt är 

de mönster som har plockats ut ur det producerade videomaterialet. 

 

Vid transkribering av materialet har inspiration tagits från Jordan et al. (1995) då de menar att 

det är av betydelse att återge deltagarnas tal, men även deras icke verbala kommunikation såsom 

kroppsposition, gester, blickar samt material i omgivningen. Vidare menar de att det är omöjligt 

att få med alla delar av en interaktion i transkriberingen utan forskaren använder de delar som 

är relevanta för sin studie.  

Ett första steg i bearbetningen av den producerade datan blev en grov transkribering för att få 

syn på återkommande mönster i materialet. Nästa steg innebar att reducera materialet i form av 

att de delar som ansågs intressanta för studien valdes ut för vidare detaljerad transkribering där 

videomaterialet sågs flertalet gånger. Det material som valdes bestod av observationer där 

studiens valda begrepp kunde identifieras vilka är handling, medierande handling, imitation  
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samt verktyg. Vid transkribering av studiens material har tal, gester och kroppsposition försökts 

återges eller om det har varit otydligt har det specificerats i exemplen. 

 

4.8 Tillförlitlighet i studien 

Studiens metodval stärker syftet och svarar på de forskningsfrågor som ställts. Observation 

valdes eftersom studiens syfte var att ta reda på vad som kännetecknar personalens handlingar 

i den fria leken. Med ett annat metodval som intervju hade kanske studien fått fram hur de talar 

om leken men inte hur de agerar. Bryman (2011) förklarar begreppet extern validitet som ett 

sätt att kunna fråga sig själv om studiens resultat kan överföras att gälla även andra förskolor 

där urvalet av medverkande blir viktigt. Eftersom ett bekvämlighetsurval använts i studien går 

inte studiens resultat att generalisera eftersom Bryman (2011) menar på att det inte finns någon 

kännedom om vilken population urvalet exemplifierar. Ytterligare en aspekt är att 

videoobservationer endast har utförts vid två förskoleavdelningar, vid ett fåtal tillfällen under 

en viss tidpunkt vilket gör det svårt att hävda att våra resultat kan generaliseras (Bryman, 2011). 

Resultatet kanske hade varit annorlunda om tiden för observation ändrats och studien 

genomförts under en längre tidsperiod. 

5. Resultat 

Under detta avsnitt presenteras studiens resultat. Utifrån studiens material har mönster funnits 

som bildat fem teman, kreativitet under fri lek, lek som stannar av, normer och regler i den fria 

leken, organiserat under den fria leken och lekens begränsning. Under respektive tema följer 

överensstämmande exempel som genom analys kommer att förklaras mer ingående med hjälp 

av begrepp utifrån den sociokulturella teorin. Begreppet handling förklaras av Wertsch (1998) 

utifrån en social inramning, där deltagarna formger tankar om mål och roller, som kommer ha 

en betydelsefull del i samtliga teman. I exemplen finns personal från de båda avdelningarna 

som utgörs av Britta, Laura, Kerstin, Åsa, Diana och Tanja. 

 

5.1 Kreativitet under fri lek 
Ett tydligt mönster i exempel 1 och 2 är den kreativa, livliga leken där ramarna i leken sätts 

efter hand. Ett annat tydligt mönster i materialet är användning av gester i leken tillsammans 

med barnen. I följande exempel kommer fokus att ligga på att synliggöra de stöttande 

handlingar som personalen utför eftersom de medverkar i barnens fria lek. Stöttning innebär att 

personalen utför någon typ av handling som för leken framåt.  

 

Exempel 1. 

Nedan följer ett exempel som tydliggör ett mönster hur personal använder sig av gester. 

 

Det är morgon och barnen har precis ätit frukost. Britta, studenten Therese och tre barn befinner 

sig i byggrummet. Britta har tagit fram en stor lila filt med katter på som hon och Therese 

gungar ett barn i taget på. Barnen skrattar. Therese går ut från rummet och det kommer in tre  
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barn till i rummet så det är Britta och sex barn. Barnen vill gunga mer så Britta visar barnen 

genom att ge dem varsin position och hur de ska hålla filten. Britta hjälper Sofie upp på filten 

genom att hålla henne i handen. 

 

              “Nu sätter sig Sofie. Nu får vi se om ni orkar lyfta”, säger Britta.  
“Ett, två, tre” räknar Britta som tagit ett steg tillbaka, böjer sig ned, håller armarna som om hon 

skulle hålla i något och visar barnen genom att höja armarna hur de ska lyfta. 
Alla barnen runt filten skrattar, försöker lyfta upp filten och Sofie åker upp en liten bit ovanför 

golvet innan barnen släpper ner henne på golvet igen. 
“Oj oj oj var det tungt?” frågar Britta.  
Barnen skrattar och svarar ja. 

 

I exemplet kännetecknas Brittas handlingar, av stöttande handlingar såsom instruerande verbalt 

språk samt gester. Britta tar ett steg tillbaka och hjälper barnen att veta när de ska lyfta genom 

att räkna in. På grund av att Britta tar ett steg tillbaka kan denna handling visa att Britta har en 

tro på att barnen i exemplet är kapabla till att klara av lyftet utan Brittas fysiska medverkan 

eftersom hon inte är med och håller i filten. Hon visar även barnen med gester genom att låtsas 

hålla i något och lyfta upp armarna. Med hjälp av Brittas medierande handlingar i form av gester 

möjliggör det för barnen att lyckas leda leken vidare med att lyfta varandra i filten och gunga 

då de har kunnat observera Britta och hennes gester. Barnen interagerar tillsammans runt filten 

som är en artefakt i leken. Under Brittas medverkan i den fria leken har hon använt sig av en 

kreativ handling där hon med fantasins hjälp har förvandlat en filt till en gunga. På samma gång 

är det rimligt att anta att hon utgår från barnens tidigare erfarenheter av att gunga som hjälp att 

utveckla denna lek.   

 

Exempel 2. 

Ett tydligt mönster i detta exempel är att personalen leder leken framåt genom att använda 

verbal kommunikation och dramatisera med rösten.   

 

Detta exempel är en fortsättning på ovanstående exempel där Britta och barnen skapar en gunga 

tillsammans av en filt.  

 

“Vad är det nu, Bella?”, frågar Britta och tittar på henne. Bella står med händerna för ansiktet 

och med nedböjt huvud. 
“Jag är jättearg”, säger Bella och tittar ner i golvet. 
“Blir du besviken?”, frågar Britta. 
“Ja”, säger Bella och nickar. 
“Mmm”, svarar Britta och tittar på henne. 
“Hjälp mig här så är det din tur nästa gång”, säger Britta och sträcker ut armen mot Bella. 
“Nä”, säger Bella med armarna i kors och tar ett steg åt sidan. 
“Jo”, säger Britta och tar Bellas hand. “När Kalle har fått lyftas upp lite är det din tur”, säger 

Britta och drar till sig Bella, ställer sig upp och placerar Bella framför sig. Bella tar tag i filten. 
“Klara, färdiga, ojojoj”, säger Britta som ändrar tonfall och allihop lyfter filten. Britta och 

barnen skrattar. 
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I exemplet blir Bella besviken eftersom det inte är hennes tur. Ett sätt att förstå Brittas agerande 

är utifrån stöttande handlingar där hon på olika sätt försöker få Bella att vara med i leken igen. 

Ett annat sätt att förstå kan vara att Britta vill driva leken framåt då möjligheten finns att leken 

stannat av om inte Britta stöttat Bella. Det är rimligt att anta att Britta förstår Bellas besvikelse 

eftersom hon bekräftar Bellas känslor genom att sätta ord på dem och samtidigt fråga Bella om 

hon är besviken, där Bella i sin tur kan intyga att så är fallet. Vidare kan Brittas utsträckta arm 

ses som en förstärkning till det Britta säger verbalt där hon ber om Bellas hjälp. Eftersom Bella 

fortfarande inte verkar nöjd med Brittas svar kan Brittas nästa försök ses som ännu mer 

förtydligande för Bella eftersom Britta förklarar specifikt att det är Bellas tur efter att Kalle har 

blivit lyft. Här kan Brittas handling tolkas som en medierande handling, eftersom hon placerar 

Bella framför sig, detta kan förstås av de andra barnen samt att Bella själv är medveten om att 

det är hennes tur nästa gång att lyftas upp. Det är rimligt att anta att Britta vill få med alla barnen 

i lyftet, genom sitt språk, eftersom hon säger klara, färdiga och sedan ändrar sitt tonfall med 

ojojoj. När de nått målet med aktiviteten, som är att lyfta filten, skrattar de tillsammans. Brittas 

handlingar har möjliggjort en social interaktion runt filten där alla barn har varit en viktig del 

för att leken ska lyckas. Leken har kunnat fortsätta eftersom Britta har möjliggjort genom sina 

handlingar att samtliga barn får en chans att få gunga, vilket eventuellt inte hade inträffat om 

barnen lämnats åt sitt öde. 

 

5.2 Lek som stannar av  

Ett tydligt mönster i exempel 3 är att administrativa uppgifter tar personalens fokus från 

barngruppen. Ett annat mönster som har kunnat urskiljas i materialet är bristen av personalens 

medverkan och engagemang i leken. I följande exempel kommer fokus att ligga på att 

synliggöra de icke stöttande handlingar som personalen utför. Med icke stöttande handlingar 

menas där personalen exempelvis inte använder sig av ögonkontakt.  

 

Exempel 3.  

Det är onsdag morgon och frukosten är avdukad. På mattan i matrummet befinner sig Laura 

tillsammans med barnen Ben och Boris. Boris har precis gett Laura en bil som hon tittar på. 

Ben håller på att bygga med stora plastklossar.  

 
Ben har precis kramat Laura och släpper henne. Boris står bredvid och flyttar fötterna fram och 

tillbaka åt sidan, tittar på en blå bil han har i händerna för att sedan titta på Laura igen. Boris drar 

in underläppen och ler när han tittar på Laura och håller fram bilen i sin hand. Laura ler, höjer på 

ögonbrynen och säger något ohörbart samtidigt som hon tar emot bilen. 
“Bygga, bygga”, säger Ben som vänder sig om från Laura för att sedan böja sig ner mot en 

stapel med byggklossar som ligger på golvet. 
Laura håller i bilen med båda händerna och tittar på den. Hon pekar på framhjulen samtidigt som 

hon lutar sig fram mot Boris och räcker tillbaka bilen till honom.  
“Bygga, byyyggaa”, säger Ben och lyfter upp en stapel med klossar medan han har huvudet vänt 

mot Laura.  
“Har vi fått APT..., Laura?”, frågar Diana som har kommit in i rummet från det angränsande 

kontoret. Laura tittar ner på golvet, sätter ner bilen på mattan och puttar fart på den. Laura lägger 

händerna på knäna, vänder huvudet åt höger sida så ena örat pekar åt Dianas håll samtidigt som  
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hon har munnen öppen. Hon vänder tillbaka huvudet framåt igen, tittar stirrande framför sig 

samtidigt som hon tar emot stapeln av klossar som Ben räcker fram. 
“Bygga! Bygga!”, utbrister Ben med stigande tonläge när Laura håller i stapeln. Laura vänder 

huvudet till höger igen och tar loss den understa klossen i stapeln för att därefter sätta tillbaka 

den igen. 
“Neej”, säger Laura och pausar. “Det har vi inte”, fortsätter hon medan hon vänder huvudet 

framåt igen. “Det ska beslutas på LOSAM imorgon”, säger hon och ställer ner stapeln på mattan 

för att därefter lyfta upp den lite och ställa ner den igen men nu hårdare så att det låter. 

 

I detta exempel kan Lauras handlingar inledningsvis kännetecknas av en stöttande karaktär där 

hon bekräftar Boris intresse för bilen som han leker med, genom att själv visa sitt intresse med 

att le samt där de höjda ögonbrynen kan vara ett sätt att ytterligare ge sken av att vilja veta vad 

det är han håller i. Hon verkar vilja göra Boris uppmärksam på fler detaljer av bilen eftersom 

hon pekar på framhjulen för att därefter visa effekterna av dessa eftersom hon puttar fart på 

bilen så den åker en liten bit. Denna handling kan ses som en medierande handling där Laura 

kan uppfattas vilja göra Boris uppmärksam på framhjulen och dess funktion som får bilen att 

röra sig. När Diana kommer in tolkas situationen som att Laura tappar fokus på Ben och istället 

pratar med Diana. Ben försöker kommunicera med Laura verbalt eftersom han säger “bygga” 

men eftersom detta inte verkar hjälpa kan hans användande av gester såsom att räcka henne 

stapeln vara ett vidare sätt i att förstärka sin kommunikation med Laura om att få bygga med 

klossarna. I en första anblick kan Lauras handling, mottagandet av stapeln från Ben, tolkas som 

att Laura har accepterat Bens förfrågan om att bygga. Men ett annat sätt att se Lauras handlingar 

kan vara på ett icke stöttande sätt. När hon tar emot stapeln av Ben, så sker det inte genom 

ögonkontakt utan hon tar emot stapeln eftersom hon verkar uppmärksamma att han räcker 

henne något, men utan att vidare visa intresse för vad han avser vilja att de ska göra med den. 

Vidare tittar hon över huvudet på Ben och ut genom fönstret vilket gör att hon ser lite 

frånvarande ut, vilket i sammanhanget kan tolkas som att hon försöker komma ihåg information 

om APT för att kunna besvara Dianas fråga. Ben har nu höjt sitt tonläge ett snäpp eftersom han 

ytterligare en gång säger bygga, vilket skulle kunna tolkas som en början till frustration från 

Bens sida då Laura inte verkar agera på det sätt som Ben vill att hon ska göra. Här kan den 

reproduktiva handlingen bli aktuell där Ben behöver ett stöd av Laura i att bygga staplar av 

klossarna. Ben kan tolkas vänta på att Laura ska fortsätta bygget genom att lägga till fler staplar 

av dem som ligger runt dem på golvet till att kunna fortsätta att bygga högre. Eftersom Laura 

genom sin handling väljer att ignorera Ben och lägger fokus på sin kollega avbryts 

byggnationen, så leken avstannar helt vilket gör att Ben går iväg, då han förmodligen har 

tröttnat på att vänta.  

 

5.3 Normer och regler i den fria leken 

Ett tydligt mönster i exempel 4 är hur personalen avbryter barnens lek. Ett annat mönster hur 

leken kan stanna av är i form av hur lekens innehåll bryter mot förskolans regler.  
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Exempel 4. 

Frukosten är avklarad och Felicia, Olga, Ben och Bea befinner sig i hemvrån där de har dukat 

bordet och sitter ner runt det. Personalen Åsa sitter i dörröppningen och har uppsikt över barnen.  

Då kastar något av barnen ner en kastrull på golvet. Ben tittar ner på golvet och Olga ler och 

tittar på Åsa. 

 
“Olga jo”, säger Felicia. 
”Man ska plocka upp grejer, mmm, Olga med”, säger Åsa. 
Ben och Bea börjar plocka upp och även Olga till sist. 
“Tack, så gör vi. Bra Olga, tack, nu får vi fortsätta att leka fint. Så man gör så det blir fint”, 

säger Åsa. Åsa tar upp en tallrik och ställer på bordet. 
“Och sedan, sakerna går sönder om man kastar på golvet. Dom får vara fint på bordet så kan vi 

äta mina…Tack Bea och Ben, tack”, säger Åsa. 

 

Åsa som suttit i dörröppningen och observerat barnens lek avbryter leken när den barnen går 

utanför förskolans regler och börja kasta saker på golvet. I exemplet handlar Åsa genom sitt 

språk, eftersom barnen börjar slänga saker på golvet. Genom sitt verbala språk samtalar hon 

med barnen och hjälper dem att fokusera på vad som har hänt. Åsa berömmer barnen eftersom 

de börjar plocka upp från golvet och hjälper även själv till att plocka upp. Här kan Åsa vara en 

förebild för barnen hur de ska göra och agera för att leken ska gå till på rätt sätt, där barnen kan 

imitera Åsas handling med att plocka upp och ställa tillbaka på bordet. Åsa kan antas ha en 

uppfattning om leken kring det dukade bordet, där det inte är acceptabelt att slänga på golvet 

utan där barnen uppmanas leka fint, vilket innebär att porslinet och de andra tillbehören ska ha 

sin plats på bordet. Åsas handlingar kännetecknas av vad hon anser att barnens lek ska bestå av 

vilket gör att hon styr vilken inriktning leken ska ta.  

 

5.4 Organiserat under den fria leken 

Ett tydligt mönster i exempel 5 och 6 är där personalen lägger in organiserad lek under den fria 

leken. Flertalet mönster som framkom är att personalen är snabba med att hjälpa barnen med 

att lösa uppgifter, personalens begränsande av valfrihet och att personalen vill förmedla sin 

tidigare erfarenhet och inte låter barnen själva utforska hur de ska göra.  

 

Exempel 5. 

Ett mönster som framkom i exemplet nedan är strikta ramar som begränsar barnet och 

möjligheten att agera. 

 

Det är morgon och barnen har precis ätit frukost. Kerstin, Britta och Tanja arbetar denna dagen. 

Britta har tagit med sig några barn för att ha en samling med natur och de andra barnen leker 

fritt på avdelningen när Tanja och Kerstin bestämmer att alla barn ska göra självporträtt, så det 

får några barn i taget göra. Kerstin och Vilgot har satt sig vid ett runt bord i ett av lekrummen 

för att han ska göra sitt självporträtt. Kerstin har satt sig på den stol som riktar sig utåt rummet 

och där Vilgot sitter på en stol innanför Kerstins. Runt omkring i rummet leker barn, så 

ljudnivån är hög.  
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Vilgot ritar på pappret och Kerstin frågar vidare om han har några ben.  
“Ja”, svarar Vilgot och börjar rita.   
“Är detta benen?”, frågar Kerstin samtidigt som hon pekar på teckningen.  
“Färdig”, säger Vilgot och sträcker pennan mot Kerstin. Pennan lägger sig på Kerstins arm. 
“MM har du några öron?”, frågar Kerstin. 
“Ja”, svarar Vilgot. Han lyfter upp pennan i luften igen.  
“Måla öronen också då”, ber Kerstin Vilgot. 
Vilgot börjar rita på pappret och då avbryter Kerstin och säger. 
“Nä, det var ju i ansiktet”, säger Kerstin. Hon rättar till pennan i Vilgots hand och visar vart han 

ska rita. Vilgot tittar på vad de andra barnen gör. 
“Vilgot, Vilgot!”, säger Kerstin. När Vilgot tittar igen visar hon honom huvudet och håret. 
“Där har du inga öron”, säger Kerstin. Vilgot tittar på Kerstin, lyfter ena axeln och skrattar. 
“Då måste man ha öronen här vid sidan ju”, säger Kerstin. Vilgot börjar rita och Kerstin frågar. 
“I pannan, nä”, säger Kerstin. Vilgot ritar. 
“Är du nöjd nu då?”, frågar Kerstin. Vilgot sträcker pennan mot Kerstin som tar pennan.  
“Kan du skriva ditt namn förresten?”, frågar Kerstin. 
“Nä, jag vet inte hur man gör”, svarar Vilgot. 
“Det vet du inte nä”, säger Kerstin. 

 

Vilgots handlingsutrymme är begränsat under aktiviteten då Kerstin redan har bestämt vad 

aktiviteten går ut på och vilka mål som finns med aktiviteten, vilket rimligtvis är att rita ett 

korrekt självporträtt där det inte verkar finnas utrymme att gå utanför ramarna. Ett annat sätt att 

förstå kan vara hur Kerstin genom medierande handlingar förmedlar till Vilgot att sitta stilla 

genom sitt kroppsspråk och sin positionering. Under aktiviteten rättar Kerstin till Vilgots penna 

vid ett flertal tillfällen, både genom att be honom byta hand och hjälpa honom att rätta till 

pennan i handen. Det kan tolkas även här som att Kerstin styr Vilgots ritande genom att 

tillrättavisa honom hur han ska hålla i pennan, vilket för Kerstin verkar vara att ha den i höger 

hand. Då Vilgot spontant å andra sidan tog pennan i vänster hand kan det för honom innebära 

att det är den hand som han föredrar att rita med, vilket Kerstin då hindrar både kroppsligt samt 

verbalt. Halvvägs i exemplet säger Vilgot att han är färdig vilket han även förstärker genom att 

sträcka pennan mot Kerstin. Kerstin verkar angelägen att hålla honom kvar då hon inte verkar 

dela hans uppfattning av att vara klar då hon bara säger mm. Han fortsätter rita dit sina öron när 

Kerstin påpekar att de inte hamnar på rätt ställe. Vilgot riktar nu sin uppmärksamhet till de 

andra barnen som leker runt omkring och gör ingen ansats till att försöka gå ifrån bordet, vilket 

kan tolkas som att Vilgot vet att han inte kommer ifrån bordet förrän Kerstin tycker att han är 

färdig. Kerstin påkallar Vilgots uppmärksamhet genom att säga hans namn, då hon verkar vilja 

att han ska fortsätta rita. Kerstin verkar ha uppfattat Vilgots eventuella avsaknad av intresse, då 

hon genom att skoja till det lite kan vilja locka tillbaka Vilgot. Efter en liten stunds ritande kan 

det antas att Kerstin är nöjd med Vilgots självporträtt då hon frågar honom om han själv är nöjd. 

Vilgot svarar inte men räcker däremot över pennan till Kerstin vilket kan tolkas som att han ser 

sig som färdig med uppgiften. Kerstins mottagande av pennan kan även det tolkas som att hon 

också anser honom vara färdig. Kerstin frågar då Vilgot om han kan skriva sitt namn, vilket kan 

antas som att Kerstin hade glömt att han skulle göra då hon inte sa det direkt efter om han var 

nöjd. Vilgot svarar att han inte vet hur man gör, vilket kan vara fallet. Men å andra sidan kan  
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det även betyda att Vilgot såg sitt tillfälle till att få leka istället då Kerstin först frågade om han 

var nöjd. Att Vilgot nu bads att skriva sitt namn kan ha fått honom att känna att tid tas ifrån lek  

för att istället dras tillbaka igen till självporträttet. Kerstins handlingar begränsar Vilgots 

valmöjligheter under hela aktiviteten då hon talar om vad han ska rita och hur han ska hålla 

pennan.  

 

Exempel 6. 

Ett mönster som framkommit är personalens begränsande av valfrihet då barnen ska imitera det 

exempel som finns färdigt sedan tidigare. Ytterligare ett mönster som upptäcktes var barnens 

imitation av personalens verbala kommunikation. 

 

Det är efter frukost på förskolan och barnen har fri lek. Sofie har bett Kerstin om att få pärla, 

där Kerstin ifrågasätter detta val genom att berätta för studenten att Sofie alltid vill pärla. 

Kerstin föreslår att hon ska göra en julgran istället vilket Sofie accepterar så de går och sätter 

sig vid bordet i ateljén. Rahad kommer också och sätter sig. Kerstin har plockat fram material 

så flickorna ska få göra julgranar i filt och klipper till det. Flickorna har fått lim och granar. 

Kerstin står upp, bredvid flickorna. 

 
Rahad sitter med en pensel lim i handen. 
“Där kanske du kan ta lite lim”, säger Kerstin till Rahad och pekar med handen. 
Sofie penslar lim på sin gran och pratar samtidigt. Kerstin tar upp den andra grandelen och säger 

till Sofie. 
“Och så ska vi sätta på dessa här nu”, säger Kerstin. Hon ger Sofie en grandel till att limma på 

den första delen. 
“Ta lite lim där med”, säger Kerstin. Sofie penslar på lim. 
“Så det räcker”, säger Kerstin till Sofie och hjälper Sofie att placera den andra grandelen på den 

första. 
“Så det räck”, säger Rahad. 
“Så får du lägga ut den och trycka fast den”, säger Kerstin till Sofie. Sofie gör det och Kerstin 

pratar med Rahad. 
“Lite lim på det röda”, säger Kerstin till Rahad och pekar på hänget. 
“På det röda”, säger Rahad och penslar lim. 
“Då här limma. Lim här”, säger Sofie och pekar med penseln på sin gran. 
“Ja. Nej! Inte där nu, vi ska ta, vad heter det, lite pärlor”, säger Kerstin och tar upp nytt lim på 

penseln och penslar på Rahads gran. 

 

I det här exemplet tar Sofie initiativ till att pyssla genom att fråga Kerstin om hon får pärla. 

Kerstin föreslår istället att de ska göra julgranar vilket Sofie går med på. Ett sätt att se Kerstins 

agerande är utifrån en styrande handling där Kerstin låter Sofie pyssla samtidigt som hon styr 

upp pysslet med vad hon tycker Sofie ska göra, då Sofie brukar välja att pärla. Å andra sidan 

kan denna handling vara ett sätt för Kerstin att utvidga Sofies erfarenheter av pyssel, genom att 

erbjuda en ny aktivitet. Kerstin ger flickorna material som hon klippt till och vägleder sedan 

hur de ska göra julgranen, genom att både kommunicera verbalt med flickorna och visa med 

gester hur de ska göra. Ett sätt att förstå aktiviteten är utifrån reproduktiv handling där Kerstin  

kan antas utgå från sina tidigare erfarenheter av att skapa julgranar, där barnen vägleds att göra 

efter hennes anvisningar. Ett annat sätt att förstå denna aktivitet kan vara som ett första steg för  
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barnen att få en erfarenhet av att skapa granar, som de eventuellt kan utveckla vid ett annat 

tillfälle och på så sätt möjliggöra för en mer kreativ handling. I utdraget står Kerstin upp medan  

de båda barnen är sittande vid bordet. Ett sätt att förstå kan vara att Kerstin genom sin 

positionering som stående, vill förmedla till barnen att hon är den kunnige som ska lära ut till 

barnen. Detta kan vara rimligt att anta då flickorna inte tar något eget initiativ till att skapa sina 

granar. Ett annat sätt att förstå kan vara att Kerstin blir begränsad i sitt handlingsutrymme om 

hon sitter ner, vilket kan leda till att hon inte kan ge flickorna stöttande handlingar under 

aktiviteten. Kerstins handlingar styr barnen genom den pyssel aktivitet de håller på med för att 

det ska bli utfört på rätt sätt och granen ska bli enligt den mall som finns uppsatt. Genom sina 

handlingar under aktiviteten skapar Kerstin ett begränsat handlingsutrymme för barnen då hon 

hela tiden styr vad som ska ske och hur det ska se ut.  

 

5.5 Lekens begränsning   

Ett tydligt mönster i materialet är personalens begränsning av leken där personalens 

uppfattningar om lekens innehåll får betydelse. 

Följande exempel tar upp vilket handlingsutrymme personalen erbjuder i den fria leken. Med 

handlingsutrymme menas hur personalen möjliggör för barnen att handla.  

 

Exempel 7. 

Ett mönster i exemplet är hur personalen tar fasta vid förskolans normer och regler för hur leken 

får gå till genom verbala handlingar.  

 

Frukosten är avklarad och Felicia, Olga, Ben och Bea befinner sig i hemvrån där de har dukat 

bordet och sitter ner runt det. Åsa sitter i dörröppningen och har uppsikt över barnen. Barnen 

har kastat ner köksgeråd på golvet.  

 
“Olga”, säger Åsa, “varsågod och plocka upp grejerna på bordet nu. Såna är reglerna. Varsågod 

Olga och Ben, plocka upp på bordet.”  

 

Åsa kan antas ha en uppfattning om leken då hon genom sina handlingar styr barnen i vad hon 

anser rätt och fel. Hennes medierande handling kännetecknas av ett begränsat utrymme för 

barnen då hon tydligt säger plocka upp och nu vilket inte ger barnen något alternativ. Åsas 

bestämda tonläge kan rimligtvis betyda att hon inte hade låtit barnen få fortsätta sin lek utan att 

plocka upp först. Vidare förstärker hon sin handling med att påtala att reglerna är sådana.  

 

Exempel 8. 

Ytterligare ett mönster som framkommit är personalens fysiska begränsningar i barnens fria 

lek. 

 

Det är onsdag morgon på förskolan. Kerstin har satt sig tillsammans med Tilde och Erik i 

lekhallen. Framför sig har de en röd plastlåda med kapplastavar.  
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“Nu ska vi bygga ett högt torn”, säger Kerstin till barnen. Kerstin släpper Erik och börjar bygga 

med kapplastavarna på golvet. Erik lutar sig framåt och det ser ut som han ska krypa iväg. 

Kerstin tar med båda händerna på Eriks axlar så han sätter sig igen. Hon håller kvar en hand på 

Eriks arm.  
“Tror du du kan det då?”, frågar Kerstin Tilde.  
“Ja”, säger Tilde. 
“MM”, svarar Kerstin och fortsätter bygga. Tilde påbörjar en egen konstruktion. Erik plockar 

upp en kapplastav som han sedan smakar på. 
“Jag ska lägga doma så här”, säger Tilde och staplar bitarna uppe på varandra. 
“Du kan lägga så”, säger Kerstin och lägger två bitar en liten bit ifrån varandra och sen två 

omlott på dem. 
“Så kan man bygga så här, jättehögt”, säger Kerstin och visar med handen hur högt tornet går 

att bygga. 
“Dadadada”, säger Erik och håller upp sin kapplastav och tittar på den.  
“Där får du lägga en till där först”, säger Kerstin. “Så”, säger Kerstin när Tilde lägger en bit. 

“Så”, säger Kerstin igen och lägger själv en bit. Erik lutar sig framåt igen och blir uppfångad av 

Kerstin som lägger båda sina armar på hans axlar och sätter honom upp igen. 

 

Kerstins handlingar kännetecknar ett begränsat handlingsutrymme för både Tilde och Erik, men 

de visar sig på olika sätt. Tildes handlingsutrymme kan ses som begränsat då Kerstin styr Tildes 

byggande i en annan riktning, än vad hon själv verkar avse. Men å andra sidan kan det också 

tolkas som att Kerstin vill ge Tilde ytterligare kunskaper av sätt att bygga på, där hon föreslår 

ett annat sätt att bygga, vilket kan ge Tilde en möjlighet i att kunna bygga ännu högre än vad 

hon kanske har lyckats med tidigare tillfällen. Det kan tolkas som att Kerstin är angelägen om 

att Tilde ska lyckas med sin tornkonstruktion vilket är rimligt att anta att Kerstins erfarenhet 

säger inte kommer att lyckas genom att bygga på Tildes vis. Kerstin kan även tolkas utifrån att 

hon har en bestämd avsikt med vad denna lek ska gå ut på, där tornets höjd verkar ha en 

avgörande roll då hon även förstärker med sitt kroppsspråk hur högt tornet kan bli. Tildes sätt 

att bygga passar därför inte in vilket gör att Kerstin styr leken och Tildes sätt att bygga. Kerstins 

styrande tolkas utifrån hennes verbala samt icke-verbala handlingar där hon instruerar Tilde 

steg för steg hur hon ska placera kapplastavarna. Erik har ett mer begränsat handlingsutrymme 

än Tilde där han sitter hos Kerstin. Det kan ses som ett försök av Erik att åberopa sitt 

handlingsutrymme när han försöker krypa iväg, men där Kerstins handlingar kan uppfattas som 

begränsande då hon fysiskt stoppar honom genom att åter sätta honom upp och lägger en arm 

om honom. När Kerstin har satt honom upp igen ger hon Erik en kapplastav att hålla i vilket  

kan vara för att han ska ha något att göra. Ett annat sätt att se på denna handling kan vara 

Kerstins sätt att ge Erik handlingsutrymme, vilket i detta fallet innebär på Kerstins villkor med 

att sitta kvar i knät. Kerstins kroppsliga handlingar i leken såsom att hålla en arm om honom, 

begränsar Erik för vad han får göra. Det går rimligtvis att anta Kerstins handling, som att hon  

vill begränsa Eriks handlingsutrymme på golvet, genom att ha honom framför sig och hålla en 

arm på honom. När Erik uppfattas vilja krypa iväg begränsas utrymmet genom att Kerstin tar 

tag runt honom och sätter honom på plats igen. Situationen tolkas som att Erik inte ingår i 

interaktionen med bygget utan blir satt framför Kerstin med en kapplastav som han verkar 

undersöka genom att växelvis ha den i munnen och att titta på.  
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5.6 Sammanfattning 

Av det empiriska materialet framgår vad som kännetecknar personalens olika handlingar i den 

fria leken på förskolan. Utifrån exemplen tolkas inte den fria leken som så fri alla gånger då 

personalens handlingar visar en tydlig styrning i alla exempel. Den fria leken som styrd där 

personal organiserar hela leken och som kreativ lek där personalen medverkar med glädje och 

för leken framåt visar på stora skillnader, där det tydliggörs hur personalens handlingar inverkar 

på den fria leken. Den fria leken på förskolan kan problematiseras då den har ramar omkring 

sig för vad barnen får göra eller vilka uppfattningar som personalen har kring vad leken ska ha 

för innehåll. Ett sätt att förstå personalens handlingar i den fria leken kan vara att personalen 

vill förmedla sin tidigare erfarenhet och inte låter barnen själva utforska hur de ska göra där 

anledningen kan tänkas vara att personalen är måna om att barnen ska lyckas. Detta resonemang 

skulle kunna förklara varför personalen i vissa fall är lite snabba med att visa barnen hur de ska 

lösa uppgiften på ett sätt de själva ser som rätt, istället för att låta dem försöka själva. I flera av 

exemplen utgår personalen efter barnens initiativ där barnen vill välja lek och därefter blir leken 

vuxenstyrd då personalen vill att leken ska gå till på ett visst vis.  

 

Ett tydligt mönster på hur personalen använde kommunicerande handlingar i flertalet av 

studiens exempel var att förstärka sin verbala kommunikation med gester. Vilket är rimligt att 

anta som en förstärkning av det de sagt verbalt eller en demonstration av hur barnen skulle göra. 

Personalen förde verbal kommunikation med barnen genom att ställa frågor, påkalla deras 

uppmärksamhet genom att säga barnets namn, reflektera tillbaka vad som händer i aktiviteten 

vilket kan tolkas som att föra barnens lek framåt. Tecken tyder på att personalen kan spela en 

stor roll i barns språkutveckling då barnen i vissa utdrag imiterade personalens tal genom att 

återupprepa vad de säger, men även på ett mer generellt plan då personalen överlag använder 

kommunicerande handlingar, verbala samt icke-verbala, som har återgetts i exemplen. 

Personalens användande av både verbal samt icke-verbal kommunikation kan ses som en 

stöttande handling för att göra alla barnen medvetna om vad som händer i deras aktivitet eller 

vad som ska hända.  

 

Vilket handlingsutrymme personalen gav barnen i exemplen skiljde. Kanske det beror på vilken 

typ av aktivitet de deltar i, som skiljde sig betydligt som i exempel 1 med gungan gentemot 

exempel 5 om självporträttet. Exempel 1 utspelade sig i lekrummet där aktiviteten hade stort 

utrymme både i plats samt “takhöjd”, då det var en kreativ och livlig lek utan direkta bestämda 

ramar. Brittas skratt kan ha haft en betydande faktor som smittade av sig och fick även de 

medverkande barnen att skratta. De upplevdes ha roligt under aktiviteten och en iver då de 

hoppade och pratade i mun på varandra. I exempel 5 var platsen däremot en helt annan då  

Kerstin och Vilgot satt vid ett bord, vilket i sig har ändrat handlingsutrymmet betydligt. 

Ytterligare var självporträttet en aktivitet med strikta ramar som begränsade Vilgot och hans 

möjligheter att agera, som även uppfattades som en aktivitet som Vilgot upprepade gånger 

försökte ta sig ur. I exempel 8, där Kerstin och Erik bygger med kapplastavar går det rimligtvis 

att anta att Kerstin vill begränsa Eriks handlingsutrymme på golvet genom att ha honom framför  
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sig och hålla en arm på honom. När Erik uppfattas vilja krypa iväg begränsas utrymmet genom 

att Kerstin tar tag runt honom och sätter honom på plats igen.  

6. Diskussion 

Detta avsnitt inleds med en resultatdiskussion och därefter följer ett avsnitt med 

metoddiskussion för att sedan avslutas med vidare forskning. 

 

6.1 Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att undersöka vad som kännetecknar personalens handlingar i den fria 

leken. Studiens resultat visar att den fria leken inte är så fri utan att personalens handlingar 

många gånger styr upp den fria leken under sin medverkan. Unicef (2008) förklaring av 

begreppet lek innebär just aspekten av att de vuxnas styrande inte får ta över barnens lek. 

Pedagoger ser sitt medverkande i den fria leken som ett sätt att kontrollera leken menar Tullgren 

(2004) där de samtidigt får en möjlighet att lära känna barnen. Denna studies resultat liknar 

Tullgrens, där personalen styr den fria leken i form av hur leken ska gå till och vilket 

handlingsutrymme som ges till barnen. Kanske är det så att personalen alltid kommer in med 

en styrande roll i leken då de inte vet hur de ska förhålla sig, utstrålar makt då de är äldre än 

barnen och de som brukar styra upp dagen på förskolan och bestämma vilka regler barnen ska 

hålla sig till. Studiens resultat visar att när personal engagerar sig i leken tillsammans med 

barnen, upplevs barnen delta med glädje, och leken upplevs inte som så styrande även om 

personal finns där med instruktioner. Vidare visar studiens resultat att leken på förskolan är 

styrd på ett eller annat vis, däremot finns det skillnader på vilket sätt personalen styr leken. 

Exempelvis som när personalen sitter bredvid och ger instruktioner eller när de medverkar i 

leken. Barngrupperna på förskolan har tenderat att öka de sista åren så fler barn inrymmer en 

avdelning. Kanske är detta en påverkan på personalens handlingar eftersom de rör sig mycket 

på avdelningarna för att ha koll på hela barngruppen. Så en stor fråga är om den fria leken 

någonsin kan ses som fri eller om personalens styrande handlingar tar över. Det är nog många 

gamla traditioner som hänger kvar i förskolans kultur som exempelvis hur ett självporträtt ska 

se ut. Samtidigt vill personalen ge barnen erfarenheter inom många områden som de packar  

med i sin ryggsäck i livet för att vidga deras kunskap och ibland är det nog personalens tidigare 

erfarenheter som styr leken för att barnen ska lyckas.  

 

Resultatet i studien visar att det ofta förekommer organiserad lek under den fria leken där det 

finns tydliga ramar och inriktning på vad som ska göras. Då pedagoger blir för styrande i leken 

finns risken att det övergår till en aktivitet istället för lek (Öhman, 2011). I exempel 6, där Sofie 

vill pärla och Kerstin styr leken till ett julpyssel, finns det en tendens att se hur leken utvecklas 

till en aktivitet i den fria leken. Pedagogerna ser det som sin roll att planera i lek och bör 

innehålla något som fångar barnens intresse då det leder till lärande (Johansson & Pramling 

Samuelsson, 2007). Detta skulle kunna vara fallet i exempel 6 där Kerstin kan tänkas utgå från 

Sofies intresse för pärlor då hon istället utformar ett pyssel med en julgran för att vidga Sofies 

erfarenheter av pyssel. Även Loizou et al. (2014) tar upp den sidan av fri lek då det i deras  
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studie visar att en pedagog av tre förespråkar att barnen ska styra den fria leken medans två 

pedagoger vill ha den vuxenstyrda leken för att få in lärandet. Vilket kan ses som oroväckande 

då det är avgörande för hur pedagogens syn på leken får följder för hur de handlar i leken. 

Utifrån denna studies resultat är alla exempel en form av konstruerad lek där personalen går in 

och gör val i barnens lek. De föreslår nya aktiviteter för barnen för att rimligtvis utöka deras 

ryggsäck med erfarenheter och i vissa fall medverkar de med skratt och lekfullhet, vilket verkar 

fånga barnen. Är det så att personalen känner av alla de krav som finns från föräldrar, läroplan 

etc. som gör att de väljer styrda aktiviteter för att hela tiden nå måluppfyllelse, eller går det att 

uppnå samma mål genom den fria leken och barnens egna styrande. Förskolorna har 

kvalitetsrapporter att skriva, med måluppfyllelse från läroplanen, vilket kanske påverkar valen 

för styrd lek och dokumentation för att nå målen. Resultatet visar på att personalen är snabba 

med att tala om hur en uppgift ska lösas som i exempel 8 där Tilde bygger med kapplastavar 

och där Kerstin tillrättavisar. En fundering kring detta exempel är om det är så farligt att barnen 

misslyckas med sina uppgifter ibland eftersom de själva får lära sig av sina misstag. 

 

Förskolan är uppbyggd av regler kring vad som får lekas och framför allt vad som inte får lekas. 

Resultatet visar på tillfällen där förskolans regler framträder som i exempel 4 och sju där Åsa 

sitter och observerar leken utan att medverka. Där menar Öhman (2011) på problematiken att 

vara en alltför passiv pedagog av leken, vilket kan bidra till att barnen inte får stöd att bilda 

sociala lek relationer. Istället kan pedagogens roll yttra sig som en “polis”, som tillrättavisar 

barnen och gör fler ingripanden vid konflikter än att stötta barnen i det de behöver utveckla. 

Här kan exempel fyra och sju stämma in där Åsa först har en passiv roll genom att sitta i 

dörröppningen för att därefter träda in när hon rimligtvis anser att barnen bryter mot 

avdelningens regler. För pedagoger är det en utmaning att hitta sätt att stödja barnen i deras lek 

under dagen (Öhman, 2011). Denna utmaning är problematisk menar McInnes et al. (2011) då 

pedagoger inte vet hur de ska stödja barnen i leken vilket får konsekvenser som att barnen får 

be om deras medverkan för att den ska ske. Så fokus för pedagogerna blir de aktiviteter som de 

själva kan styra över. Vilket handlingsutrymme personalen erbjuder barnen i resultatet beror på 

form av lek och miljön runt omkring. Riktlinjer från Unicef (2009) talar om barnens möjlighet 

av att få stort inflytande i leken vilket delvis överensstämmer med studiens resultat, där barnen 

erbjuds varierande handlingsutrymmen. I exempel 1 och 2 förekom stöttande handlingar i leken  

vilket ökar barnens handlingsutrymme och personalen ser barnen och deras behov för att leken 

skulle fortgå. Till skillnad från exempel fem där det går att se hur Kerstin begränsar Vilgot med 

sitt ritande eftersom hon rimligtvis vill att porträttet ska bli korrekt och sanningsenligt. Däremot  

lyfter inte exemplet Kerstins mål med den styrda leken. Kan det vara så att målet för Kerstin är 

ett lärandesyfte eftersom hon ska se om Vilgot är medveten om kroppsdelarnas begrepp och 

placering. Även exemplet med Åsa begränsar barnens handlingsutrymme då hon påtalar vad 

barnen ska göra och ger därmed inget utrymme för något annat alternativ. 
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Personalens handlingar består av språkliga element i alla exempel med barnen, vilket uppfattas 

leda leken framåt. Som i exempel 1, där Britta genom att räkna in barnen, kunde få dem att lyfta 

samtidigt och Sofie kunde få gunga. Att kommunicera under lekens gång är en viktig aspekt för 

hur barnet lär känna sig själv och sin omvärld (Cohens, 2015). Vidare menar Lindsay et al.  

(2015) på att kommunikation under lek ökar barnets engagemang vilket i sin tur ökar 

möjligheten för språklärande. Även i exempel 2 gick det att se hur Britta hjälper Bella att sätta 

ord på sina känslor eftersom hon var arg och besviken för att det inte var hennes tur, vilket Bella 

uttrycker med hjälp av kroppsspråk (Hildén, 2014; Michèlsen, 2004). I exempel 6 där barnen 

imiterar efter Kerstins instruktioner, sker en språklig handling mellan Kerstin och barnen, vilket 

Vygotskij menar på är en stor del av den sociala interaktionen. Personalen använder sig också 

av gester för att rimligtvis förtydliga vad de vill instruera. I dagens samhälle kommer många 

barn till förskolan med annat modersmål vilket gör att gester kombinerat med det verbala 

språket kan bli ett viktigt sätt att kommunicera.  

 

Enligt Johansson & Pramling Samuelsson (2007) ges barnen spänning, lust och glädje genom 

lek. Leken i exempel 1 och 2 kan ses innehålla ovanstående delar där Brittas inlevelse och 

stöttande handlingar i leken rimligtvis har en betydande funktion för att barnens intresse ska 

bibehållas. Britta kan i dessa två exempel ha bidragit till att öka barnens sociala samspel och 

byggandet av sociala relationer då Bellas fortsatta medverkan uppfattas vara viktig för Britta 

(Brown, Remine, Prescott & Field, 2000). Med en positiv pedagog som har stöttande handlingar 

i leken kan det bidra till att leken får en längre varaktighet (Öhman, 2011). Lekfulla och 

intresserade pedagoger får barnen med sig i leken (Tullgren, 2004). Så pedagogers lekfullhet är 

en viktig aspekt som lockar barnen till lek samtidigt som barnen ger tillåtelse för pedagogerna 

att delta i leken. Britta i exempel 2 upplevs ha roligt tillsammans med barnen eftersom hon 

skrattar under leken och verkar ha ett genuint intresse för att leken ska fortsätta. Barnen i sin 

tur verkar se Britta som en naturlig medverkande i deras lek. Även när Bella blir besviken för 

att det inte är hennes tur anstränger sig Britta för att få tillbaka henne i leken igen tillsammans 

med de andra barnen. En grundläggande faktor i barns lek på förskolan är hur pedagoger ser på 

leken och sin roll då det blir avgörande för pedagogens inställning och handlingar (Lillemyr, 

2002). När videoobservationerna genomfördes hade leken en framträdande roll i barngrupperna 

men där barnen i viss lek upplevdes visa olika känslor utifrån personalens handlingar. Lek är 

en central del av förskolan och beskrivs ofta som lustfylld för barnet då de upplevs ha roligt 

(Lövdahl, 2002). Leken måste få ta plats på förskolan då den gynnar utveckling och hälsa. En 

annan viktig aspekt av leken är att barnen kan bearbeta och uttrycka känslor med hjälp av leken 

vilket gynnar deras välmående (Henckel, 1990). I exempel 2 och exempel 4 kan barnens lek  

uppfattas som ett bearbetande av känslor där Bella fick hjälp att hantera sin besvikelse, och där 

Olga kan ha haft ett behov av att avreagera sig med att slänga föremål i golvet. 

 

Det är många administrativa uppgifter som ska skötas vilket kan försvåra personalens 

medverkan fullt ut i barnens lek. Hjorth (1996) problematiserar den fria leken som att pedagoger 

använder tiden till andra saker som rast mm. Studiens resultat håller inte med Hjorths 

resonemang av den fria leken, dock är observationerna endast utförda vid vissa tidpunkter där 

rast inte förekom. Resultatet i exempel 3 visar att när Åsa lägger fokus på sin kollega för att  
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diskutera möten, leder det till att hon missar Ben när han försöker påkalla hennes 

uppmärksamhet. Detta gör att Bens lek stannar av helt, han blir frustrerad och väljer att gå 

därifrån. Det förekom administrativa uppgifter som utfördes under barnens fria lek vilket kan 

bero på det pressade tidsschemat på förskolan och de många måsten som att svara i telefon och 

ta emot barnen och deras vårdnadshavare. Detta är självklart men det bryter många gånger de 

andra barnens lek. Detta upplevs som att det kan bli ett problem med hur personal handlar i 

leken då mycket forskning pekar på att personalen behöver vara engagerad i barnens lek. 

Personalen på förskolan har många barn att ta hänsyn till, deras olika behov att tillgodose och 

där vissa regler behövs för att verksamheten ska fungera. Däremot kan det vara viktigt att låta 

barnen vara med och sätta upp vissa regler för att de ska få inflytande i verksamheten och känna 

sig delaktiga. Dock är det viktigt hur personalen handlar i den fria leken då deras medverkan 

kan ge positiva och negativa effekter, vilket denna studie har gett flertalet exempel på. 

 

6.2 Metoddiskussion 

En problematik som uppstod under observationerna var att alla barn inte fick delta i studien 

vilket gjorde att observationer fick avbrytas om något av dessa barn kom med på film, på grund 

av etiska skäl. Detta bidrog i sin tur till att intressanta situationer där personal medverkade i 

barns lek fick avbrytas. En anledning till att alla barn inte fick delta kan vara att vi inte översatte 

samtyckesblanketten på flera språk. All tid ute i barngruppen för att samla in material ägde rum 

mellan frukost och samling, då det passade verksamheten bäst med tanke på antal närvarande 

barn, men resultatet hade kanske kunnat bli annorlunda om observationerna hade ägt rum under 

andra tidpunkter på förskolorna. En annan problematik som uppstod var att valet inte gjordes 

från början om studien specifikt skulle undersöka just förskollärares handlingar, vilket 

resulterade i att både förskollärare och barnskötare undersöktes i studien som gjorde det svårt 

att återge resultatet där begreppet pedagog fick bytas ut till personal. 

 

6.3 Vidare forskning 

Leken är ett brett och välbeforskat ämne och det har varit väldigt intressant att undersöka vilka 

följder personalens medverkan får i den fria leken. Med tanke på resultatet hade mer forskning 

på vilken inverkan miljön har för vilket handlingsutrymme pedagogerna erbjuder barnen varit 

önskvärd.  

7. Slutsats 

Studiens resultat pekar på att all fri lek på förskolan är mer eller mindre styrd utifrån personalens 

handlingar och regler som förskolan har. Personalens handlingar vid medverkan i den fria leken 

får följder för vilken riktning leken tar beroende på om de stöttar eller hur de styr leken. Dessa 

handlingar kännetecknas av att vara verbala, användande av gester, tonläge och begränsande i 

form av regler. Styrningen kännetecknas av organiserade aktiviteter, regler och ramar för hur 

en lek ska gå till som kan ses som att personalen vill ha kontroll över leken genom att styra upp 

den. De handlingar som drev leken framåt, i form av verbal, icke-verbal kommunikation och  
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glädje från personal i form av skratt, kan ses som att de är måna om leken och vill att barnens 

lek ska lyckas samt gå framåt. Tidigare forskning visar på att pedagoger är osäkra på hur de ska 

medverka i leken och att barnen sällan frågar efter deras medverkande i leken, vilket gör att 

pedagoger ofta väljer att planera de aktiviteter dem ska medverka i. Personalens handlingar 

inverkar på barns lek på olika sätt beroende på hur personalen handlar i leken, vilket exempelvis 

kan leda till att leken drivs framåt, att leken stannar av, att leken styrs eller att leken övergår till 

en aktivitet. Vilket handlingsutrymme personalen gav till barnen i de olika exemplen beror på 

vad personalen anser vara syftet med leken och i vilken miljö de vistas i. Den tidigare 

forskningen visar på positiva effekter då pedagoger medverkar i barns lek som exempel social 

interaktion, språkutveckling och lekens varaktighet. Studiens resultat visar på att det är viktigt 

hur personalen handlar i barns fria lek då det får inverkan på lekens utveckling. 

 

8. Pedagogiska implikationer 

Den här studien har skrivits fram för att synliggöra hur personalens handlingar inverkar på barns 

fria lek och vad det får för konsekvenser för leken. Då personal påverkar barns lek genom sina 

handlingar är det viktigt att ha kunskap om vilken riktning det kan ge leken och hur personal 

på förskolan styr leken. Studiens resultat visar på att det är av betydelse att personalen 

medverkar i barns fria lek och då på ett aktivt sätt som i sin tur bidrar till att få leken att gå 

framåt. Däremot är det viktigt att personalens medverkan inte tar över barnens fria lek och gör 

det till en styrd aktivitet. 

För att få syn på sina egna handlingar och hur de inverkar på barnens lek kan personalen behöva 

filma sig själva och diskutera i sina arbetslag för att på så sätt utveckla sitt arbetssätt i leken. 

Framför allt kan begreppet fri lek vara av intresse att tala om i arbetslaget och om leken 

någonsin kan vara helt fri från värderingar, regler och styrning. I föreliggande studie vill vi slå 

ett slag för barnens fria lek och att personal inom förskolan tar leken på största allvar som ett 

fördelaktigt arbetssätt för att gagna barns lärande. 
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Bilaga 1 

 

Hej, 

Vi heter Annika Finnbäck och Sara Magnusson och läser till förskollärare på Högskolan i 

Halmstad. Nu läser vi vår sista termin och ska skriva vårt examensarbete som ska vara klart i 

januari. Vårt arbete kommer att handla om barns lärande och utveckling i lek. Vi vill därför 

dokumentera barngruppen på förskolan, via videoupptagning med Ipad, i den fria leken. Barnen 

kommer inte att dokumenteras eller analyseras utifrån personliga eller familjeaspekter, endast 

barnens fria lek är av intresse. Medverkan i studien är frivillig och om man valt att vara med 

och ångrar sig får man avbryta sin medverkan. 

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 målsman till de barn 

som medverkar i denna studie ger sitt skriftliga samtycke. Dessutom kommer vi att vara lyhörda 

för barnens reaktioner vilket innebär att videoobservationen kommer att avslutas 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 de uppgifter som insamlats om barnen endast kommer användas för 

forskningsändamål som i detta fallet är vårt examensarbete. Studiens slutliga resultat kommer 

publiceras som ett examensarbete/ c-uppsats i DiVA. 

TACK FÖR DIN MEDVERKAN! 

Vill du veta mer, kontakta gärna följande; 

Student: Annika Finnbäck, annfin12@student.hh.se 

Student: Sara Magnusson, sarmag13@student.hh.se 

Ansvarig lärare: Kristina Holmberg, kristina.holmberg@hh.se 

✂– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 

Mitt barn heter: 

____________________________________________________________ 

Jag samtycker till att mitt barn deltar i studien 

Ja:                Nej: 

Målsmans namnteckning: 
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