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Abstrakt 
 

Den fria leken är en stor del av vardagen för barn i den svenska förskolan. Jag har uppmärk-

sammat att pedagogerna i verksamheten har olika synsätt på hur de kan stötta barnen i den fria 

leken. En del pedagoger är mycket involverade i barnens lek och interagerar med barnen, me-

dan andra är mindre deltagande för att inte “störa” barnens lek. En problematik som finns är 

att även forskningen visar på olika resultat angående pedagogens involvering i barnens fria 

lek. Syftet med studien är ur ett sociokulturellt perspektiv undersöka pedagogers handlingar i 

barnens fria lek och ge ett kunskapsbidrag till vidare forskning angående pedagogers 

förhållningssätt i barnens fria lek. Utifrån detta syfte formuleras följande forskningsfrågor. 

Vilka pedagoghandlingar påverkar leken och på vilket sätt? Vad kännetecknar en stöttande 

handling som kan utveckla barnens lek? Studien utgår utifrån ett sociokulturellt perspektiv, 

och begrepp som jag lagt fokus på är handling samt stöttning.  

Studien är en kvalitativ studie där jag observerat pedagogernas handlingar i den fria leken på 

förskolan med interaktionsanalys som analysverktyg, vilket har gjort det möjligt att kunna un-

dersöka interaktionen mellan pedagoger och barn. Resultatet visar att pedagogernas stöttande 

handlingar och involvering i den fria leken gör att leken får nytt fokus, t.ex. genom att peda-

gogerna ställer frågor och samtalar med barnen, samt att fler involveras i leken.  I resultatet 

visas även att när pedagogerna är passiva stannar leken upp eller fortsätter på samma sätt som 

den startade. Min slutsats av studien är för att leken ska utvecklas behövs stöttande handlingar 

och delaktighet av pedagogerna. Framförallt behövs stöttning för de barn som behöver hjälp 

att ta sig in i leken.  

Nyckelord:  Fri lek, pedagoger, handlingar, sociokulturellt perspektiv  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Förord 
 

Denna studie är inledningsvis gjord av mig (Oscar Agholt) och min skrivpartner Nina Ryd-

berg. Nina valde dock att avsluta sina studier under slutförandet av arbetet. Jag har valt ett 

”jag” perspektiv då det jag som är kvar som författare, och även är den som har avslutat arbe-

tet. Nina har till huvuddel varit med och genomfört studien och samlat in empirin.  

 

Sista arbetet på tre och ett halvt års utbildning, en lång resa som kommer och fortsätta nu när 

jag tar steget ut som förskollärare. Jag skulle vilja vill tacka förskolan som ville delta i denna 

studie och som gjorde det möjligt att utföra detta arbete. Ett stort tack till mina handledare Ca-

rina Stenberg och Lotta Fritzdorf som hjälpt mig under arbetes gång 

 

Sist men inte minst vill jag tacka mina föräldrar samt mina vänner som har stöttat mig och för 

att ni står ut med mig, ni är bäst!! 
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1. Inledning 
 

Under min verksamhetsförlagda utbildning har jag hört föräldrar frågar sina barn vad de gjort 

på förskolan, och svaret de oftast fick var “vi har lekt”. Jag har läst kurser om lek under min 

utbildning, och litteraturen jag läst visar att leken är viktig för barns utveckling och lärande. 

Litteraturen och forskningen jag läst har gjort mig intresserade att studera hur pedagoger kan 

stötta barnen på bästa sätt i den fria leken, för att ge dem förutsättningar för att utvecklas. 

I barnens lek och samspel är det viktigt att pedagogerna finns i närheten, hävdar Williams 

(2006). Williams anser att pedagogens närvaro i barnens lek och samspel är viktigt för bar-

nens utveckling. De kan stötta barnen och ge dem verktyg till att samspela med varandra. 

Samtidigt visar Tarmans studie (2011) att för mycket närvaro från pedagogerna i barns lek 

och samspel inte främjar barnens utveckling. Tarmans belägg för detta är att det kan hindra 

barnens fantasi och kreativitet. Santon - Chapman (2014) betonar att pedagoger ska observera 

barns lek och samspel. På så vis kan det ge pedagoger en uppfattning om när de ska gå in i le-

ken, och när de inte ska det. För att pedagoger ska kunna hjälpa barnen i deras utveckling, är 

det väsentligt att försöka bilda sig en uppfattning om hur barnen samspelar med varandra 

(Santon – Chapman 2014). På de verksamheter jag varit på upplever jag att det skiljer sig i 

hur barn leker i den fria leken, samt pedagogers delaktighet i den fria leken.  

 

Forskning visar att leken har en central plats gällande lärande (Smidt 2010). Smidt (2010) be-

lyser att leken ger möjlighet till skapandet av olika samspelssituationer, vilket Lev   Vygo-

tskij(1999) menar är vägen till ett livslångt lärande. Trawick-Smith & Dziurgots (2010), be-

skriver att barnen måste få ges tillfälle att leka fritt och inte enbart vara involverade i de före-

kommande styrda aktiviteterna i förskoleverksamheten. Trawick-Smith & Dziurgots (2010) 

belyser att leken blir den plats där samspelssituationen skapas, därför är det väsentligt att le-

ken får en betydande plats i förskoleverksamheten 

Genom den fria leken, vilket innefattar barnens egna lek som inte styrs av pedagogerna, främ-

jas barnens kreativitet. (Smidt 2010). 

 

Det har förekommit situationer där pedagoger är passiva och sällan går in i leken. I Singer, 

Nederend, Penninx, Tajik och Boom studie (2013), visar det sig att pedagogernas passiva 

handlingar skapar stress och koncentrationssvårigheter hos barnen. Samtidigt finns det försko-
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lor där lärande är i ständigt fokus, och där den fria leken får en liten plats kring barnens ut-

veckling (Wanga, Elickera, McMullenb & Maoc 2008).  Utifrån följande forskning, blir det 

intressant att studera hur mycket pedagogerna är involverade i barnens lek och hur leken ut-

vecklas utifrån pedagogernas handlingar. 

1.1.Problemformulering 
 

Som tidigare nämnts betonas pedagogens stöd i leken för att barnen ska kunna lära sig sam-

spela och utvecklas. Forskningen visar dock att det finns olika meningar om hur involverade 

pedagoger bör vara i barnens lek. Tarman (2011) belyser i sin studie att om pedagogerna in-

volverar sig för mycket i barnens fria lek, hindrar de barnens kreativitet och nyfikenhet. Willi-

ams (2006) beskriver att pedagogens roll i den fria leken är av stor betydelse för barnens ut-

veckling. Problemet är att tidigare forskning som bedrivits visar olika resultat om huruvida 

pedagogens handlingar i barnens fria lek är stöttande eller inte. Jag anser att det finns ett be-

hov av fler studier inom detta område, då leken alltid är ett aktuellt tema i förskolans vardag. 

Jag kommer i studien fokusera på pedagogens handlingar i den fria leken, i syfte att upptäcka 

vad som sker i leken som en konsekvens av dem. 

1.2.Syfte och Forskningsfrågor 
 

Mitt syfte är att utifrån ett sociokulturellt perspektiv undersöka inverkan av pedagogernas del-

aktighet i barnens fria lek. 

För att kunna undersöka mitt syfte har jag formulerat följande forskningsfrågor. 

Vilka pedagoghandlingar (dvs, pedagogers handlingar i t.ex. lek) påverkar leken och på vilket 

sätt? 

Vad kännetecknar en stöttande handling som kan utveckla barnens lek? 
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2. Tidigare forskning 
I detta kapitel redogör jag för tidigare forskning som är relevant för min studie, indelad i 

följande teman: ”Den fria leken, ”Barnsyn” samt ”Pedagogens olika roller i lek och samspel”.  

 

2.1.Den fria leken 

 

I detta arbete har jag valt att utgå ifrån den fria leken, då jag ska studera pedagogernas hand-

lingar i den samma, och i och med detta blir det väsentligt att ha den fria leken som forsk-

ningsarena.  Den fria leken kan definieras som den lek där barnen får möjligheten att välja det 

som de vill göra, och där leken inte är planerad eller styrs av pedagogerna.  

Barn skapar ofta olika lekar utifrån sina egna erfarenheter och intressen (Johansson & Samu-

elsson 2006). Lek kan genomföras självständigt eller tillsammans med andra barn/vuxna. Lek 

kan även bli ett sätt för barn att skapa relationer. Det ger tillika barnen möjligheten att jobba 

med de sociala verktygen som behövs i samspel med andra barn/vuxna (Engdahl 2011). Bar-

nen tar sig an olika roller och identiteter i leken, vilket kan medföra att de utvecklar en förstå-

else och empati för andra. Leken skapar visserligen konflikter, men detta är enligt Engdahl 

(2011) positivt, då barnen övar på att kommunicera med andra barn och vuxna i deras lek och 

samspel. I Tellgrens studie (2004) menar författaren att leken är en slags process inom inter-

aktionen, men som inte har ett givet svar eller ett facit. I läroplanen för förskolan fastställs det 

att alla barn ska ha möjligheten att få vara med i lekar (Skolverket 2018). Samtidigt konstate-

ras det även att ifall en pedagog är med i leken är det möjligt att pedagogerna uppmärksam-

mar de eventuella brister som håller tillbaka leken. 

2.2.Barnsyn 
Hur interaktion mellan barn och vuxna sker, beror först och främst på vilken barnsyn pedago-

gerna har (Bigsten 2015). Barnens utveckling och lärande går hand i hand med vilket förhåll-

ningssätt pedagogerna har, gentemot barnen och leken. För att barnen ska utvecklas och lära 

är det viktigt att det finns en positiv relation mellan barnen och pedagogerna (Leslie, Booren, 

Jason, Downer & Viletto 2012). Flera olika forskningsstudier visar hur differentierat pedago-

gers förhållningssätt kan vara. Synen på leken varierar, många ser leken som något nödvän-

digt för att lärande ska kunna ske. Andra åter lägger mer vikt vid lärande än den fria leken. 

Det finns olika perspektiv som pedagoger kan utgå ifrån menar Johansson (2003). En aspekt 

är att se saker och ting utifrån ett barnperspektiv, men ur den vuxnes synvinkel. Författaren 
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menar vidare att det den utgångspunkt som pedagoger bör förhålla sig till är barns perspektiv 

som innefattar barnens synvinkel.  I Wanga, Elickera, McMullenb & Maocs (2008) studie 

som fokuserar på att jämföra amerikanska och kinesiska förskolor syn på läroplanen, före-

kommer olikheter kring synen på lärande och utveckling. De kinesiska pedagogerna kan tän-

kas ha en kritisk synvinkel till den fria leken, då mycket fokus ligger vid själva lärandet och 

styrda aktiviteter i Kina. Det finns en viss förväntan hos pedagogerna kring hur barnen ska 

bete sig (Wanga, Elickera, McMullenb & Maocs 2008).  Utifrån t.ex. Trawick-Smith & 

Dziurgots (2010) studie kan detta arbetssätt ses som kritiskt, då författarna anser att leken 

måste få en mer betydande plats på förskolan. I Wanga, Elickera, McMullenb & Maocs studie 

(2008) visar att även amerikanska pedagoger ger barnen mycket mer tid till den fria leken och 

mindre tid vid genomförandet av de planerade aktiviteterna. Den läroplan som vi följer i Sve-

rige innehåller delar av det sociokulturella perspektivet, där samspel ses som nyckeln till lä-

rande och utveckling (Broström, Johansson, Sandberg & Frøkjær 2012). Det är av stor bety-

delse att barn får tillfälle att visa sina kunskaper och färdigheter gällande många olika saker 

som sker inom den dagliga förskoleverksamheten. 

 

Jonsdottir (2007) menar precis som Vygotskij (1999) att människan är en social varelse redan 

från första början. Det blir då viktigt vilken barnsyn pedagogerna har samt vilka handlingar de 

utför i samspelet med barnen. Det är avgörande för vilken riktning barnens lärande, sociala 

förmågor och övergripande utveckling tar. Just begreppet fostran är ofta förekommande i 

olika forskningsstudier. Det beskrivs som att barnen ska fostras till att bli goda samhällsmed-

borgare. Lärande och fostran handlar om två helt olika saker. Lärande handlar om kunskap 

medan fostran belyser värderingar (Emilson 2008).  Jonsdottir (2007), beskriver vidare att det 

är viktigt att olika sociala situationer skapas i verksamheten, däribland leken. Genom att som 

pedagog försöka se ur barnets perspektiv, kan vi hjälpa dem att känna tillhörighet i barngrup-

pen och aktivt stötta dem med sina relationer med de andra barnen. Genom att pedagogen 

skapar t.ex. olika rollekar, där barnen får jobba med den sociala biten, anser Jonsdottir (2007) 

att barnen får förutsättningar för att förstå sin omvärld.  
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2.2.1. Den stöttande pedagogen 

 

Som tidigare nämndes i inledningen tar sig pedagogerna an olika roller kring och i leken, en-

ligt Tarman (2011). I Tarmans studie beskrivs bland annat något som kallas för ”stage 

manager”. Detta epitet belyser när pedagogerna startar upp en lek för barnen. Dock är inte pe-

dagogen med i leken tillsammans med barnen och observerar inte heller det som sker. Detta 

exempel går att diskutera kring, då det bland annat kan det tänkas vara negativt att pedagogen 

inte finns med i leken.  Då det är en lek som pedagogen själv har startat upp kan det förefalla 

väsentligt att pedagogen befinner sig i närheten för att eventuellt erbjuda stöd om så skulle 

behövas (Tarman 2011). Det blir primärt att erbjuda stöd när ett problem uppstår, Säljö (2000) 

beskriver det som kallas för kommunikativa stöttor (scaffolding). Detta innebär att fokus 

läggs på hur hen ska ta sig an problemet, samt hur hen ska gå vidare med problemet.  

Det blir väsentligt att det sker en dialog mellan barnen och de vuxna. Genom att engagera sig 

i det barnen gör, och lyssna på deras åsikter/tankar, kan verksamheten, pedagogerna och bar-

nen fortsätta sin utveckling (Bigsten 2015). Forskning visar att barnen ofta involverar pedago-

gerna i olika situationer.  I Samuelsson och Johansson studie (2009) förklaras detta då barnen 

känner att de behöver pedagogens hjälp. Något som kan vara bra för pedagoger att utveckla är 

hur de ska hjälpa barn som behöver stöd i det sociala samspelet. Tarman (2011), beskriver att 

betydelsen av pedagogernas närvaro i barnens lek är till för att erbjuda stöttning. Framförallt 

för de barnen som har svårt att ta sig in i leken och behöver stöd av pedagoger för att lyckas 

med det samma.  Det handlar även om att skapa en miljö där barnen kan känna delaktighet. 

Att ge barnen en miljö med yta där de kan leka, och tillföra material som barnen kan ha med i 

leken (Tarman 2011). Säljö (2000), förklarar att stödet kan vara olika slags redskap, såväl fy-

siska som intellektuella. Trawick-Smith och Dziurgot (2010) tar i sin studie upp en modell 

som tillhör Vygotskij. Denna modell ger pedagogerna en möjlighet att särskåda barnens lek 

och samspel på ett annat sätt. Här observerar pedagogerna barnen i deras lek/samspel och kan 

senare reflektera och kartlägga de eventuella behov som barnen uppvisar. 

 

2.2.2. Den styrande pedagogen 

 

Tarman (2011) talar om en roll där pedagogen är helt styrande i barnens lek. Här existerar inte 

barnens egna kreativa förmåga. Om barnen inte får vara kreativa, och nyttjandet av deras fan-

tasin begränsas, försvinner det lärande och den utveckling som kan ske genom den fria leken, 
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menar Tarman (2011).  I Arnér (2006) antyds det att barnen ofta känner att pedagogerna 

ibland kan bli för styrande. Barnen talade ofta om regler som pedagogerna skapade. Dessa 

regler kunde t.ex. vara, att barnen inte fick klättra i trädet för det ansågs vara farligt osv. 

Dessa regler gav inte barnen möjligheten att få utforska sin lek, vilket barnen tyckte var då-

ligt. Det kan tänkas, utifrån den studie som författaren hade gjort, att pedagogerna inte såg sa-

ker och ting utifrån barnens perspektiv. Arnér (2006) påtalar att det viktigt att pedagogerna 

försöker få grepp om barnens tankar och uppfattningar. Utifrån detta kan relationen mellan 

barnen och pedagogerna bli starkare. Det beskrivs även att vissa pedagoger inte riktigt ser det 

positiva med barnens lek (Trawick-Smith och Dziurgot 2010). För barns utveckling och lä-

rande är det viktigt att pedagogerna lyssnar till barnen och låter dem få bli delaktiga i verk-

samheten. Detta är ett av målen i förskolans läroplan (Skolverket 2018). 

 

2.2.3. Den osäkra pedagogen 

 

Man kan föranledas att tro att många pedagoger känner osäkerhet kring hur de ska involvera 

sig i leken, enligt Tarman (2011). En av de roller som beskrivs av Tarman kallas för den 

osäkra rollen. Tarman anser att det finns pedagoger som är osäkra i ledarskap, och inte vet hur 

de ska  hantera vissa samspelssituationer som kan ske i leken. Deras osäkerhet kan till viss del 

bero på pedagogernas egna synsätt gällande sin egen involvering i barns lek. I Ashiabi (2007) 

studie visar det sig att ett stort antal pedagoger anser att de inte ska vara involverade i barnens 

lek, då de tror att de stör barnens i den samma. Därför går pedagogerna inte in i barns lek, då 

de tror sig saknar de kunskaper som krävs. De ser själva sin involvering som något positivt. 

Att distansera sig som pedagog ifrån barnen gör att barnen blir okoncentrerade. Det leder till 

att barnen går och stör varandra, och på så vis skapas en orolig och kaotisk miljö på förskolan 

(Singer, Nederend, Penninx, Tajik och Boom 2013).  Det finns forskning som tyder på att bar-

nen ska jobba mycket med sig själva, dvs kunna klara av vissa saker själva utan hjälp från pe-

dagogen. Forskning som framkommit hittills i denna uppsats kan tänkas vara kritiska till 

dessa resultat. I t.ex. Tarmans studie (2011) påvisas det hur positivt det är för barnen att ha 

pedagogerna närvarande kring och i leken. Dock betonas även vikten av pedagogens roll 

kring barnen, då pedagoger ska vara och förbli förebilder för barnen (Emmoth 2014). Det är 

av stor vikt som pedagog att visa ledarskap och ha ett självförtroende. Att förmå skapa en 

trygg och stimulerande miljö för barnen, ligger till grund för pedagoger i det vardagliga arbete 

i verksamhet. Det finns studier som påvisar att pedagoger ibland inte inser sin betydelse för 
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barns utveckling och lärande. I Broström, Johansson, Sandberg och Frøkjærs studie (2012), 

visar det sig att t.ex. danska pedagoger inte förstår vikten av deras närvaro kring barnen. Sam-

tidigt låter författarna antyda att de svenska pedagogerna inser betydelsen av sin roll och sitt 

agerande i verksamheten.  

Det blir väsentligt att barnen får tid till att jobba med sig själva, tid att få utvecklas. Detta kan 

vi pedagoger skapa genom en trygg och stimulerande miljö där lek och samspel får ta plats 

(Tarman 2011). Det är betydelsefullt att barnen får arbeta med sin sociala utveckling, vilket 

ske i samspel med andra och vuxna (Jonsdottir 2007). Det blir då viktigt att pedagogerna finns 

tillgängliga för att stödja barnen i deras sociala utveckling. Att barnen får lära sig tidigt om 

empati, samt att människor kan ha olika tankar och åsikter blir grundstenar för barnens livs-

långa lärande. 

 

 

 

2.3.Sammanfattning av tidigare forskning 

 

Det beskrivs i detta avsnitt vad lek är för något, utifrån olika definitioner. Lek beskrivs som 

något kul, en fantasivärld som barnen skapar, vilket kan spegla barnens erfarenheter och livs-

världar. Det är av yttersta vikt att leken får utrymme på förskolan, då det främjar barnens kre-

ativitet och fantasi. Forskningen som presenteras i tidigare kapitel talar om olika slags peda-

goger. Den styrande pedagogen, den osäkra pedagogen och den stöttande pedagogen. Alla 

dessa olika pedagogers handlingar utifrån deras roller, påverkar leken på olika sätt, både posi-

tivt och negativt. Ifall pedagogen är passiv och inte finns tillgänglig för barnen visar forskning 

att det har en negativ påverkan gällande barnens lärande och utveckling. Utifrån den forsknin-

gen som presenteras, framgår det att pedagogens handlingar har betydelse för barnens och le-

kens utveckling. Framförallt har dessa handlingar betydelse för barn som har svårt att leka, 

och som behöver stöd för att kunna leka och samspela med andra barn. Det är väsentligt att 

pedagogerna kan finnas kring leken för att kunna ge eventuellt stöd till de barnen som behö-

ver det. Det diskuteras även i detta kapitel kring pedagogernas barnsyn, där det framkommer 

att det signifikativt för barnens utveckling och lärande. Det visar sig utifrån tidigare forskning 

att det finns en varierad syn på leken, där en del förskolor lägger mer vikt på lärande, och 

tvärtom. Då denna uppsats ska utgå ifrån barns fria lek är det väsentligt att avsnittet tidigare 

forskning tar avstamp därifrån. Samtidigt blir det viktigt att få en bild av olika barnsyner, 
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samt pedagogers olika handlingar som kan påverka leken. Detta i syfte att utröna vilka hand-

lingar som är stöttande och icke stöttande.   

 

 

 

3. Vetenskaplig teori 
 

I denna del tar jag upp mitt vetenskapliga perspektiv som ligger till grund för denna studie, 

samt begreppet handling som är det analytiska verktyget för den samma. Detta blir grunden 

för att analysera och studerar det som framkommer i studiens observationer.  

 

3.1.Teoretiska utgångspunkter 

 

Det är den ryske psykologen Lev Vygotskij som till största delen utvecklat det sociokulturella 

perspektivet. Vygotskij levde 1896-1934, och enligt Gunilla Lindqvist är han den centrala in-

novatören i sovjetisk psykologi (Vygotskij 1999). Vygotskij ansåg att alla individer, oavsett 

ålder, var kreativa. Han påtalade även att människan skapade artefakter. Artefakter är fysiska 

redskap, skapade av människan i syfte att intellektuellt och fysiskt få en självbild. De skall ut-

veckla vårt tänkande och ge en grund till hur vi tar till oss kunskap i vårt lärande (Vygotskij 

1995). 

 Vygotskij(1999) påtalade även att språk och kommunikation är centrala begrepp i det socio-

kulturella perspektivet. Människans förhållande till de kulturella redskapen, dvs mediering, 

möjliggör inte enbart en receptiv förmåga avseende att tolka signaler, utan gör även den en-

skilde medveten om världen runt omkring oss. Oavsett om det rör sig om social och kulturell 

utveckling. Utifrån fysiska artefakter, och språkliga redskap, samspelar vi med vår omvärld.  

Vygotskij (1999) tydliggör vidare att språkets primära syfte är den kommunikativa funktio-

nen.  Säljö (2013) betonar Vygotskijs tankar att samspelet mellan människor är nyckeln till 

lärande. Själva leken blir därför central inom det sociokulturella perspektivet. Leken blir den 

plats där samspel mellan barn-barn samt barn-vuxen kan ske.  Kommunikationen mellan olika 

individer är en viktig del av det sociokulturella perspektivet för att lärande och utveckling ska 

ske, och därför är det av stor betydelse att samspelssituationer sker i förskolan (Trawik-Smith 

& Dziurgots 2010). Genom det samspel som sker mellan olika individer förekommer olika 

sätt att kommunicera, vare sig det är genom kroppsspråk, bilder eller tal osv (Jonsdottir 2007). 
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I leken där samspel sker, får kommunikationen och språket en betydande plats (Allahyar & 

Nazari 2012). Det är väsentligt för barnens utveckling gällande lek och sociala möten, att de 

får argumentera för sina åsikter, tankar och känslor (Williams Sheridan,& Pramling Samuels-

son 2000). Barn får även genom sin kommunikation i samspel med andra människor, möjlig-

heten att erfara olika synvinklar, åsikter och tolkningar (Williams & Samuelsson 2000). Detta 

kan i sin tur hjälpa barnen i sin/dess kommunikation i fler samspelssituationer. 

Själva samtalet är enligt Williams mfl, (2000) av primär betydelse, då det möjliggör att ett lä-

rande kan ske. Det är viktigt att barn tidigt får hjälp med olika kommunikativa verktygen gäl-

lande det sociala samspelet. Barn behöver kommunikativa redskap för att kunna samtala och 

samspela med andra barn såväl som vuxna. Kommunikation och språk framhävs genom sam-

spel med andra människor. Pedagogernas kommunikation med barnen i förskolan förklaras 

som en byggnadssten till att möjliggöra lärande och utveckling (Williams 2006). Barns språk-

liga redskap är ofta relaterat till kunskaper de införskaffat genom samspel med andra männi-

skor (Säljö 2010). Inom det sociokulturella perspektivet antyds det att det finns en koppling 

mellan samspelet och människans inre tankar. Utifrån detta antagande uttrycker barn sina inre 

tankar i de samspelssituationer som förekommer (Säljö 2010).  

Begreppet stöttning (engelska scaffolding) berörs inom det sociokulturella perspektivet. 

Scaffoldning innebär att individen får stöttning och kunskap från den erfarne. För att indivi-

den ska kunna få kunskapen är det av stor vikt att en förståelse finns från den som ska ge kun-

skapen, utifrån individens synvinkel, och vad som ger mening för hen (Melker, Mellgren & 

Pramling Samuelsson 2018). Wood, Bruner och Ross (1976) belyser att barn som befinner sig 

i nya situationer, och ska generera ny kunskap, kan behöva stöttning från andra individer. När 

barnen blir mer självsäkra kan är det möjligt att minska stödet. Imitation belyses även inom 

det sociokulturella perspektivet, vilket avser hur en individ tar efter någons annans beteende 

(Smidt 2010). Vygotskij påvisar att imitation främst utvecklas genom lärande av andra med 

en större kunskap, eller erfarenhet, oavsett om det är andra barn eller vuxna. Att barnet efter-

strävad att imitera andra visar att en utvecklingsprocess är igångsatt. Denna process är styrd 

av barnet, selektivt såväl som konstruktivt (Williams 2006). 
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 3.1.2 Handling 

 

Jag har använt mig av begreppet handling i min studie för att analysera interaktionen mellan 

pedagog och barn. Handlingar framställs av individerna i det sociala samspelet och kan ske 

enskilt eller i grupp. Det beskrivs som ett svar på en situation som kan ske i t.ex. en lek.  

Wertsch (1985) belyser att en handling kan ses som både en inre och yttre karaktär. Wertsch 

(1985) beskriver även att en handling förstås med utgångspunkt från den sociala miljön där 

den utspelas. Ofta kan en handling ha sin utgångspunkt ifrån tidigare erfarenheter och kun-

skaper. Enligt Vygotskij (1999) är språk och handling sammanflätade i varandra. Bland annat 

påpekar Säljö (2000), att kommunikationen blir en slags handling.  I denna studie blir mina 

analysenheter de handlingar som visar sig vara stöttande, samt vilka handlingar från pedago-

gen som påverkar leken.  

 

 

4. Metod 
 

Följande kapitel redogör för den metod studien bygger på. Inledningsvis beskrivs mina grund-

läggande ställningstaganden för studien. Vidare följer en redovisning på hur genomförandet 

gått till, hur insamlingen av studiens material gjorts, hur jag bearbetat materialet samt en be-

skrivning av min analysmetod som genomförts genom en interaktionsanalys. I den sista delen 

diskuteras studiens tillförlitlighet, samt det etiska ställningstagande som ligger till grund för 

studien. 

 

4.1.Urval 
Jag valde en förskola utifrån ett bekvämlighetsurval, som innefattade en tillgänglig förskola 

vars personal hade ett stort engagemang för att delta i studien (Bryman, 2011). Avdelningen 

jag genomförde studien på har jag inte studerat förut, men både barn och personal var kända 

för mig. Jag ansåg att detta var viktigt, då jag eftersträvade att deltagarna skulle uppträda som 

vanligt, och att det inte skulle uppstå konstlade situationer. På avdelningen fanns tre pedago-

ger och sexton barn inskrivna. I min studie har två pedagoger samt elva barn deltagit. Bägge 

pedagogerna i studien är utbildade förskollärare 
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4.2.Metodval 
 

4.2.1. Kvalitativ studie 

 

Ahrne och Svensson (2013) beskriver att ett genomförande av en studie med en kvalitativ me-

tod gör det lättare för forskare att beskriva den sociala interaktion som sker i sammanhanget. 

Bryman (2011) förklarar att en kvalitativ observation fokuserar på kopplingarna mellan delta-

garnas beteende i sociala situationer. Jag valde att göra en kvalitativ studie med observation 

samt fältanteckningar som metod för att undersöka hur pedagogens handlingar utvecklar den 

fria leken. En kvalitativ studie innebär att det empiriska materialet kan samlas in genom inter-

vjuer och observationer (Bryman 2011). Kopplat mot mitt syfte valde jag observation, då jag 

ansåg jag skulle få mest användbart material till min studie utifrån detta val. En observation är 

dessutom förenlig med det sociokulturella perspektivet, då den studerar samspelet mellan ak-

törerna, och den miljö de befinner sig i (Säljö, 2010). Jag använde mig av en ostrukturerad 

observation. Bryman (2011) beskriver att i denna form av observation synliggörs det hur aktö-

rerna gör sig i situationerna i större utsträckning, eftersom en ostrukturerad observation detal-

jerat beskriver vad som sker. Hade jag valt intervju hade jag möjligtvis fått ett annat resultat 

då jag talat med pedagogerna, och delgivits deras tankar om sitt handlande. I denna studie 

synliggörs pedagogernas handlingar, men inte motivet bakom handlingarna. 

 

4.3.Genomförande 

 

I min studie har två pedagoger och elva barn deltagit. Jag har besökt förskolan fyra gånger för 

att utföra mina observationer. Respektive besök varade ca en timme och trettio minuter. Stu-

diens första steg bestod i att ta kontakt med förskolan för att få ett godkännande av personal 

och förskolechef att genomföra mina observationer där. En vecka innan jag planerat att på-

börja observationerna besökte jag förskolan. Jag mötte vårdnadshavarna när de lämnade bar-

nen, för att få en underskrift på samtyckesblanketterna. Jag samtalade med föräldrarna och in-

formerade om syftet med min studie. Jag förutspådde att jag skulle få fler underskrifter om jag 

bemötte vårdnadshavarna på detta sätt. De föräldrar jag inte mötte den dagen, bad jag 

pedagogerna förmedla informationen till, och även distribuera samtyckesblanketterna. 

 

Jag återkopplade med förskolan två dagar innan mitt första besök, och fick information att 
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alla barn fick delta i studien, samt att jag var välkomna när jag så önskade. Eftersom studien 

fokuserar på den fria leken och pedagogers medverkan, utfördes observationerna efter fru-

kosten, då barnen oftast har fri lek mellan 08;30-09:30. En dag genomfördes observationen 

under eftermiddagen mellan 15:00-16:30. Skälet till att jag valde olika tider var för att jag 

ville få ett så rättvist material som möjligt, vilket speglade den fria leken. Bryman (2011) be-

lyser vikten av att forskaren i kvalitativa studier producerar sin empiri i naturligt förekom-

mande situationer. Jag var rädda att observationerna skulle bli i konstlade kontexter, om jag 

endast kunde komma på bestämda tider. Utifrån detta valde jag att vara flexibel avseende min 

närvaro, och åka dit när det förekom fri lek. Jag observerade inomhus på avdelningen och be-

sökte förskolan fyra gånger. Det totala producerade datamaterialet av videoobservationer re-

sulterade i ca två timmars film. 

 

 

 

4.3.1. Videodokumentation samt fältanteckningar 

 

Det undersökningsinstrument jag använde mig av i studien var videodokumentation, samt 

fältanteckningar. Videoinspelning fångar upp händelser som jag kanske hade missat, om jag 

endast förlitat mig på fältanteckningar. Björndahl (2011) belyser att en videokamera ger möj-

ligheten att registrera mer information om vad som sker under själva observationstillfället. 

Kameran fångar upp både verbal och icke-verbal kommunikation, och därför blir det lättare 

för mig i mitt analysarbete att förstå situationen. Jag kunde även gå tillbaka och se filmen 

upprepade gånger för att skärskåda barnens/pedagogens kommunikation samt samspel. Detta 

för att få en djupare förståelse för vad som hände i situationen, och som jag kanske inte  upp-

märksammat när jag fysiskt genomfört observationerna. Aspelin (2008) påtalar att videodoku-

mentation är den mest effektiva datainsamlingsmetoden, om man ska undersöka social inter-

aktion. Även Ahrne och Svensson (2011) belyser att en filmad observation ger en fördjupad 

förståelse av samspelet och av kroppsspråket som sker mellan deltagarna. 

 

Vid observationerna använde jag mig av två stycken Ipads. En som stod stilla i ett rum en 

längre tid, och en som jag förflyttade, om jag noterade något annat intressant som skedde på 

en annans plats i rummet. Då jag hade alla vårdnadshavarna samtycke kunde jag filma fritt 

inne på avdelningen. Barnen var även vana vid att bli filmade med Ipad, så det föll sig som ett 
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naturligt val. Jag provfilmade med Ipadsen innan, för att säkerställa att allt fungerade, något 

som Björndahl (2005) belyser som viktigt. Jag använde mig även av fältanteckningar som 

komplement, då jag ansåg det var ett bra tillägg till videodokumentation. Det skulle underlätta 

för mig vid transkriberingen, samt möjliggör att täcka upp döda vinklar som kameran inte 

fångat upp.  

 

4.4.Databearbetning 

 

Materialet jag samlade in bestod av 14 sidor med observationsscheman och 117 minuters 

film. Jag började med att klippa ner filmerna, och valde ut sekvenser som var relevanta för 

min studie. Utifrån filmerna och anteckningarna sökte jag efter mönster i materialet. Jag orga-

niserade därefter mina mönster till olika teman som jag kunde använda mig av i studien. 

Därefter transkriberades det utvalda materialet. Jag utgick ifrån Jordan & Hendersons (1995) 

där de förklarar vikten att återge deltagarnas tal. Författarna påtalar även vikten av den icke 

verbala kommunikationen, som är av stor betydelse. Kroppsposition, gester, blickar samt 

material i rummet är av betydelse. De beskriver även att det är omöjligt att kunna få med alla 

delar av en interaktion i transkriberingen, varvid forskaren får använda sig av de delar som är 

relevanta för sin studie.  

 

4.5.Interaktionsanalys 

 

Jag har använt mig av interaktionsanalys under analysen av mitt material. Det huvudsakliga 

målet inom en interaktionsanalys är att identifiera de olika handlingsmönster som sker i en in-

teraktion i den vardagliga verksamheten, samt vad en människa gör och säger i ett samspel 

med andra människor och objekt. Själva konversationen som sker mellan de parter som stude-

ras, är väsentlig för denna analysmetod (Jordan & Henderson 1995). Genom interaktionsana-

lys kan jag få synliggjort eventuella mönster som sker i de samspel som förekommer i barns 

lek. Dessa mönster kan vara kring turtagning, stöttning eller icke-stöttning, pedagogernas 

kommunikation med barnen, olika samspel och beteende mönster. Då det är pedagogernas 

handlingar i samspel gällande barns lek som jag tittar på, blir det väsentligt och betydelsefullt 

för min studie att använda interaktionsanalys som analysmetod. Det ger mig möjligheten att 

notera ifall pedagogerna genom sitt agerande stöttar barnen i leken eller inte. Det blir även 
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möjligt att påtagligt uppmärksamma vad som händer med leken utifrån pedagogernas hand-

ling. Min observationsmetod är filmning, och filmning är ett centralt verktyg i en interakt-

ionsanalys. Det ger mig som observatör och forskare möjligheten, att gå tillbaka, och se det 

som observerats flera gånger (Jordan & Henderson 1995). Det blir väsentligt för mig när jag 

väl ska filma att kameran inte blir ett störande moment. Jordan & Henderson (1995) skriver 

att det är av stor vikt att kameran inte på något sätt blir synlig för de som studeras. Därför 

kommer jag att placera kameran på en plats där är den inte blir uppmärksammad. Genom att 

använda filmning förefaller det sannolikt att jag blir varse de samspelssituationer som sker, 

och förhoppningsvis även se eventuella mönster inom samspelet. Dock är det av betydelse 

inom interaktionsanalys att inte bara filmning är den observationsmetod som används. Jordan 

& Henderson (1995) berör ett epitet som kallas för innehållsloggar. Dessa loggar kan inne-

hålla anteckningar som forskaren gör direkt efter observationen eller under tiden som obser-

vationen sker. Detta ger forskaren möjligheten att gå tillbaka i sina egna anteckningar och få 

syn på vad hen tänkte på under observationstillfället. Detta skulle inte bli tillgängligt ifall en 

sådan logg hade gjorts vid ett senare tillfälle (Jordan & Henderson 1995). Motsvarande logg 

har jag använt mig av i min observation (Se bilaga 1).  

 

 

4.6.Etiska ställningstaganden 

 

Som forskare är det viktigt att jag utgår utifrån individskyddskravet som innefattar fyra etiska 

principer. Alla individer som är involverade i min studie är informerade om dessa och har gett 

mig ett skriftligt samtycke. Jag informerade även all personal på förskolan samt förskolechef 

om min studie för att få ett godkännande. Principerna är enligt Vetenskapsrådet (2002) föl-

jande: Informationskravet, där jag informerar de berörda om studiens syfte. Jag påtalade att 

deltagandet är frivilligt, och kan avbrytas om deltagaren önskar detta. Samtyckeskravet, där 

de berörda ger sitt samtycke att vara med i min studie. Förvisso är det vårdnadshavarna till 

barnen som ger samtycke då barnen är under 15 år, men jag fattade beslut att fråga barnen 

själva, innan jag filmar, om de vill vara med, då jag anser att jag måste respektera individerna. 

Konfidentialitetskravet, där personuppgifter om deltagarna är skyddade så att inga obehöriga 

kan få veta vem som deltagit i studien. Här har jag brottats med ett etiskt dilemma. Då jag 

sparat filmerna på Google drive, finns en teoretiskt risk att denna kan kapas av andra personer 
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som besitter dessa datakunskaper. Icke desto mindre, utifrån att jag vill ha möjlighet att analy-

sera filmerna på olika platser, anser jag att detta är det bästa sättet. Dessa filmer kommer att 

raderas efter studien är färdig. Jag har även fingerat alla namn i studien. Nyttjandekravet, in-

nebär att mitt insamlade material endast kommer användas till min studie i enlighet med mitt 

syfte. 

 

4.7.Studiens trovärdighet 

 

I studien har jag använt mig av två verktyg, videodokumentation och fältanteckningar. Jag 

hävdar att studiens trovärdighet ökar genom detta val av tillvägagångssätt. Bryman (2011) 

beskriver dokumentationen som en triangulering. Det avser att forskaren använder sig av 

olika metoder och kombinerar dem i studier om sociala händelser. Jag såg i resultatet att jag 

kom fram till liknande resultat av bägge metoderna, och därför ökar arbetes trovärdighet. Jag 

har kunnat svara på mina forskningsfrågor genom mitt metodval. Studiens syfte var att se pe-

dagogernas handlingar i den fria leken. Utifrån detta valde jag observation. Resultatet hade 

kanske blivit annorlunda om jag valt intervju, och därigenom fått höra pedagogerna tala om 

sina handlingar, och tillika fått svar på deras tankar om sitt agerande. Bryman (2011) förklarar 

begreppet validitet som ett sätt att fråga sig själv om resultatet kan gälla andra förskolor. Ef-

tersom jag använt mig av ett bekvämlighetsurval är jag medvetna om att studiens resultat inte 

går att generaliseras. Då jag endast genomfört studien på en förskola blir det svårt att likställa 

mitt resultat med det som framkommit om jag breddat mitt forskningsarbete. Hade jag utfört 

min studie på fler förskolor på olika platser i Sverige under en längre tid hade resultatet 

kanske sett annorlunda ut. Bryman (2011) beskriver att det är viktigt att forskaren inte låter 

sina egna värderingar påverkat studien och dess resultat. Som forskare har jag lagt bort alla 

mina egna tankar och värderingar, och har inte medvetet påverkat genomförandet, slutsatserna 

eller resultatet. 

5. Resultat och analys 
 

I detta kapitel presenterar jag de resultat jag kommit fram till, samt mina analyser av resulta-

ten. Jag har valt att dela upp resultaten i två olika teman, stöttande handlingar och påverkande 

handlingar (handlingar som påverkar leken). Rubrikerna till varje sekvens är namngivna uti-

från vad sekvensen handlar om.  
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 Symbolnyckel 

((text))         Visar kroppsspråk och förklarar vad som sker 

text              Vad de säger 

VERSALER När någon pratar högt eller skriker 

 

5.1.Döden i leken 
I följande sekvens sitter barnen Ivar fyra år, Ola fyra år och pedagogen Anna och leker med 

bilar samt två legobarn som i deras lek heter Kalle och Lisa. Klockan är 09.30 och pedagogen 

har skickat ut resten av barnen på gården då hon vill fokusera på ett fåtal barn i den fria leken. 

Denna sekvens väljer jag att kalla för ”Döden i leken”, då leken slutligen handlar om döden.  

 

 

1.     Ola                 Polisen säger ni inte får stå på vägen 

2.     Ola                 ((Ser bestämd ut)) 

3.     Pedagog          ((Svarar med lugn röst och ler mot Ola)) 

4.     Pedagog          Nej precis det får de inte, kommer det någon bil på vägen? 

5.     Ola                 ((Sätter sig bredvid pedagogen)) 

6.     Ivar                ((Tittar på Ola)) 

7.     Ivar                ((Tittar runt om kring på bordet)) 

8.     Ivar                Ja 

9.     Ivar                ((Tar taxibilen och kör på legodockorna Kalle och Lisa)) 

10.   Pedagog         Oj vad hände nu? 

11.   Pedagog         ((Frågande röst)) 

12.   Ivar                ((Svarar med upprymd röst)) 

13.   Ivar                Tjuven körde på dem 

14.   Pedagog         ((Ser fundersam ut)) 

15.   Pedagog         Men man får väl inte köra på människor ju? 

16.   Ivar                ((Väntar några sekunder innan han svarar) 

17.   Ivar                Men vi kör ju på vägen 

18.   Pedagogen      Ska vi bygga ett sjukhus till Kalle och Lisa? 

19.   Alla                ((Bygger ett sjukhus till dockorna)) 
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20.   Pedagogen      ((Med frågande röst och ser undrande ut)) 

21.   Pedagogen      Kommer Kalle och Lisa att överleva? 

22.   Ola                 ((Skrattar lite)) 

23.   Ola                 De kommer inte att dö, bara tjuven. 

24.   Alla                ((Börjar bygga en bilverkstad och Ola viskar något till pedagogen)) 

25.   Ivar                Vad är det? 

26.   Pedagogen      ((Svarar med ledsen röst och uttryck)) 

27.   Pedagogen      Ola berättade precis för mig att Kalle och Lisa har dött. 

28.   Pedagogen      ((Håller händerna för ansiktet och ser väldigt berörd ut)) 

29.   Pedagogen      Åhh det är så hemskt, deras föräldrar har inga vänner kvar. 

30.   Ola                ((Ser ledsen ut)) 

31.   Ivar               ((Går och sätter sig i pedagogens knä)) 

32.   Ivar                Men tjuven kan vara deras vän.   

 

Analys 

Pedagogen och Ivar sitter vid ett bord och leker med bilar tillsammans. De har även legobar-

nen Kalle och Lisa som är uppställda på bordet. Ola kör en bit bort från de andra, men till slut 

går han fram till pedagogen och Ivar och säger med bestämd röst att polisen säger att Kalle 

och Lisa inte får stå på vägen (1-2). Det är möjligt att Ola kände sig lite utanför och ville vara 

med i leken då han tar kontakt med pedagogen och Ivar. Pedagogen tittar upp på Ola och ler 

mot honom och svarar med lugn röst att han har rätt. Hon frågar om de ser någon bil på vägen 

(3-5). Här bekräftar pedagogens försök att få delta i leken. Ola sätter sig bredvid pedagogen 

och Ivar tittar på Ola. Ivar ser sedan på bordet och reser sig och tar en bil och kör på Kalle och 

Lisa (6-9). Detta kan ha varit en reaktion av att Ivar tyckte att Ola kommit in och förstört 

Ivars lek med pedagogen. Pedagogen frågar med undrande röst vad som hände och Ivar svarar 

leende och upprymt att tjuven körde på Kalle och Lisa. Pedagogen ser förvånat på honom in-

nan hon uttrycker att man väl inte får köra på människor (10-15)?  Möjligtvis tycker pedago-

gen att Ivar har fel inställning, när han är så glad för att tjuven kört på Kalle och Lisa. Därför 

försöker hon med frågor få Ivar att tänka efter lite. Kanske för att öka hans medvetande för 

empati. Ivar ser fundersam ut och väntar med sitt svar några sekunder. Sedan svarar han att vi 

kör ju på vägen (16-17). Utifrån detta scenario är det tänkbart att Ivar menade att felet låg hos 

människorna, då de befann sig på körbanan. 
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Pedagogen leder in leken på ett nytt spår då hon frågar om de ska bygga ett sjukhus till Kalle 

och Lisa. Alla sätter sig ner och bygger med klossar. Pedagogen tittar upp och fångar barnen 

med en fråga om de tror att Kalle och Lisa kommer att överleva? Ola tittar på henne och 

skrattar och svarar att klart de gör det, bara tjuven dör (18-23). I denna situation är det möjligt 

att Ola anser att tjuven gjort en dålig handling och borde straffas genom att dö. Samtidigt 

skrattar han vilket tyder på att han är säker att Kalle och Lisa kommer klara sig. Det är ju en 

självklarhet. De fortsätter att bygga med klossar och bygger en bilverkstad istället. Plötsligt 

slutar Ola leka och viskar något till pedagogen. Ivar märker detta och frågar genast var som 

hänt. Pedagogen tittar upp och ser ledsen ut och i både röst och kroppsspråk berättar hon att 

Kalle och Lisa dött. Hon berättar även att Kalles och Lisas föräldrar är jätteledsna och de har 

inga vänner kvar (24-29). Det finns oklarheter kring varför Ola ändrade mening om varför 

Kalle och Lisa dog i alla fall. Han kanske ville ha ett nytt fokus i leken eller om han bara 

glömt vad han sagt några minuter tidigare. Genom pedagogens handlingar med sin röst och 

kroppsspråket att det tänkbart att hon strävar efter att barnen ska lära sig empati. Hon tar även 

upp hur Kalles och Lisas föräldrar känner sig och de är ensamma. Vilket gör att barnen får re-

flektera över andras situationer. Utifrån det som sker i denna filmsekvens kan det även tänkas 

att pedagogen försöker, genom leken, att få barnen att förstå vad döden innebär, vilket kopp-

las till hur det går när bilar kör på folk. Ola ser ledsen ut och Ivar går och sätter sig i 

pedagogens knä. Han säger sen att tjuven kan vara föräldrarnas vän (30-32). Ola kan ha ång-

rat sig då han ser ledsen ut. Möjligen tycker Ivar synd om föräldrarna och därför erbjuder att 

tjuven kan vara vän till föräldrarna.  

I denna sekvens som vi tidigare nämnde använde pedagogen ett speciellt sätt när hon kommu-

nicerar med barnen. Dock använde pedagogen inget speciellt kroppsspråk, utan hon uttryckte 

sina känslor främst genom sin röst. I leken befann sig inte pedagogen på avstånd, utan satt ner 

bredvid barnen. Pedagogen behöll sitt fokus på barnens lek under hela filmsekvensen och 

ställde hela tiden olika frågor till barnen gällande leken. Men barnen var som sagt mest sty-

rande genom hela sekvensen. Dock kan det tänkas att leken tog en annan riktning när 

pedagogen började uttrycka känslor gällande Kalle och Lisa. Som tidigare nämndes kan peda-

gogens handlande ha haft betydelse och påverkat vart fokuset i leken skulle ligga. Genom pe-

dagogens handlingar hamnade möjligtvis fokuset på Kalle och Lisa öde och inte på bilarna. 

Här är det möjligt att pedagogens agerande ändrade lekens fokus, då barnen tidigare var mer 

koncentrerade på att köra bilarna. Möjligtvis kunde detta haft en positiv påverkan på barnen, 
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då det kan tänkas att pedagogen ville få barnen att förstå vad döden innebär, och att de skulle 

känna empati. Det går att diskutera hur det hade blivit i leken ifall pedagogen inte hade befun-

nit sig där. Frågan är ifall leken hade haft samma utgång, eller om det hade blivit annorlunda. 

Det mönster som uppenbarar sig i denna sekvens är att fokuset i leken hela tiden byts genom 

pedagogens olika handlingar. Detta innebär att barnen får ett nytt fokus i leken att förhålla sig 

till. De handlingar som sker i denna sekvens är stöttande, vilket tydliggörs då pedagogen är 

aktivt deltagande i leken. Genom att pedagogen samtalar om leken tillsammans med barnen 

fick leken nytt fokus, och leken utvecklades. 

 

5.2.När barnen styr leken 

 

Det är efter lunch och barnen har precis haft läsvila. Det är dåligt väder, och på grund av detta 

har pedagogerna bestämt att barnen får vara inne fram till mellanmål och ha fri lek. Pedago-

gen Lovisa lägger fram en filt och säger till några av barnen att de kan ha picknick. Olga (4år) 

, Selma (3år), Tilda (3 år) och Xerxes (2 år) kommer direkt.  Sekvensen innehåller även peda-

gogen Isa som blir inbjuden av barnet Olga i leken. 

 

 

 

1. Lovisa           Jag tänkte att ni kunde ha en picknick 

2. Alla barn       Ja 

3. Lovisa           ((Försvinner ur rummet)) 

4. Olga              ((Lägger sig på filten)) 

5. Olga             Här kan vi sova allihopa 

6. Alla barn      ((Lägger sig på mattan)) 

7. Lovisa          ((Går förbi och tittar konstigt på barnen)) 

8. Lovisa          Det där är väl ingen picknick 

9. Lovisa          ((Ställer sig bredvid filten)) 

10. Olga           Alla vuxna med 

11. Isa              ((Går fram till barnen och ser nyfiken ut)) 

12. Isa              Vilka är det då? 

13. Olga           ((Tittar glatt på isa och pekar på Isa och Lovisa)) 

14. Olga           Det är ju ni 
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15. Lovisa        ((Lämnar rummet)) 

16. Isa              ((Lägger sig på filten bredvid barnen)) 

17. Isa              Vad ska vi göra här då? 

18. Xerxes       Vi ska mysa här 

19. Olga           ((Går och hämtar sin snuttefilt samt sin napp, och lägger sig sedan på filten )) 

20. Alla barn    ((Gör likadant som Olga)) 

21. Isa              ((Lägger sig på mattan)) 

22. Selma         ((Lägger sig på mattan bredvid Isa)) 

23. Selma         ((Går iväg från mattan en stund)) 

24. Tilda           ((Lägger sig bredvid Isa)) 

25. Selma         ((Kommer tillbaka till filten och börjar gråta)) 

26. Isa              ((Tittar på Selma och säger ingenting)) 

27. Selma        ((Fortsätter gråta och försöker pressa sig mellan Isa och Tilda)) 

  

Analys 

Lovisa startar upp en lek genom att lägga ut en filt, och säger att de kan ha en picknick. Bar-

nen som befinner sig i rummet visar glädje över Lovisas lek. De ropar ja och går direkt till fil-

ten (1-3). Sedan lämnar Lovisa rummet och ett barn tar över leken, samt säger till resten av 

barnen att de ska sova. Några barn kommer och lägger sig på filten (4-7). Det som konstateras 

i denna sekvens är att Lovisa startar upp leken, men deltar inte i den. Det går att diskutera ut 

ifall att denna handling var positiv eller negativ för barngruppen. Genom Lovisas handling 

gav det möjlighet till barnen att bli de som styrde aktiviteten, och med tanke på att Lovisa till-

förde material till leken kan det tolkas som en stöttande handling. Lovisa kommer in i rummet 

igen och kommenterar att det barnen leker inte är picknick, men gör inga försök till att ändra 

aktiviteten eller att vara med. Hon står endast vid filtens kant och tittar på barnen (8-10). Lo-

visa har en föreställning om hur en picknick ska vara och påpekar för barnen att de gör fel. 

Möjligtvis hade Lovisa en annan tanke gällande hur leken skulle vara. Barnen lägger sig ner 

och ett barn säger att de vill att de vuxna ska vara med och sova. Isa lägger sig ner på filten 

bredvid barnen och Lovisa lämnar rummet igen. Det är rimligt att anta att Isa är deltagande 

observatör i denna sekvens. Det är Lovisa som startat upp leken, men det är barnen som styr. 

Efter att Lovisa kommenterat leken gick hon in i ett annat rum, och det kan förefalla som att 

Lovisa då blev otillgänglig för barnen. Det är möjligt att ett mönster skapas här, med att peda-

gogen inte var tillgänglig för barnen, och att det i sig kan tolkas som att hon inte heller var in-

tresserad av vad barnen lekte. Isa verkar vara genuint intresserad i barnens lek och imiterar 
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det barnet som styr leken. 

 

Lovisa ställer en fråga om vad de ska göra på filten, och ett barn svarar att de ska mysa. Olga 

reser sig upp och hämtar napp, snuttefilt och lägger på filten på golvet. De andra barnen går ut 

och gör detsamma (18-22). Här är det ett barn som styr denna lek och de andra barnen tar ef-

ter henne. Det kan bero på att barnet är äldst och känner att hon har mer kunskap om hur en 

picknick ska gå till. Eller att hon är en van ledare. Men hon samspelar bra med de andra bar-

nen och de lyssnar på henne. Selma ser en ledig plats bredvid Isa och lägger sig där. Hon läm-

nar dock rummet för att gå på toaletten. Då passar Tilde på att lägga sig bredvid Isa (23-26). 

När Selma sedan återvände till filten ligger Tilda bredvid Isa. Det tänkas att Selma uttryckte 

ilska genom att börja gråta, då Tilda låg på den platsen som möjligtvis Selma ansåg var hen-

nes. Hon kommunicerar inget i ord utan bara gråter och gör läten. När Selma började gråta, 

gjorde pedagogen ingenting för att trösta, och pratade inte heller med Selma om varför hon 

var ledsen. Isa tittade dock på Selma hela tiden. Inte ens när Selma försökte pressa sig mellan 

Isa och Tilda reagerade pedagogen (27-28). 

 

Utifrån följande sekvens är det rimligt att anta att Isa kände osäkerhet kring hur hon skulle 

agera i den situationen som uppstod när Selma började gråta. Det är även möjligt att Isa var 

ointresserad och inte ville prata med Selma. Det kan tolkas som att det blev en negativ effekt 

för Selma av Isa handling. Isas handling kan uppfattas som passiv och det kan tolkas som att 

hon är ointresserad av vad som sker på filten. Å andra sidan kan det vara så att Isa observerar 

hur barnen löser konflikten utan inblandning av pedagogen. En stöttande handling som Isa 

kunnat göra var att be Selma prata med Tilda istället för att gråta och försöka pressa sig emel-

lan. I sekvensen synliggörs det att Olga är det barnet som skapar en ny lek, möjligtvis utifrån 

Lovisas idé om picknick. Olga tar otvetydigt mest talutrymme av alla barnen. Då Isa är 

passiv, samt möjligtvis osäker i sin roll och Lovisa frånvarande, får de andra barnen inte lika 

mycket talutrymme som Olga. De barnen som var med i denna lek imiterade Olga. När Olga 

la sig på mattan gjorde barnen likadant. Samma sak hände när Olga hämtade sin napp och 

snuttefilt. Det finns ett anknytande mönster i denna sekvens. Som tidigare nämndes är det 

möjligt att pedagogerna är ointresserade av barnens lek. Utifrån deras handlingar är det rim-

ligt att anta att det finns ett ointresse och begränsat engagemang från Isa och Lovisa. Utifrån 

barnens perspektiv blev inverkan av pedagogernas handlingar att leken inte utvecklades. Det 

visar sig utifrån denna sekvens att Lovisas och Isa handlingar inte hade någon större påverkan 

på barnen och deras lek. Den enda gången som barnen påverkades var när Lovisa startade upp 
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leken och gav dem material till leken. Det som framkommer i denna sekvens är en stöttande 

handling i form av tillförande av material, samt ett mönster av icke stöttande handlingar av 

pedagogerna. Lovisa startar upp leken men deltar inte, utan barnen får styra den själv. Isa del-

tar fysiskt i leken men är mer observerande.  Även ifall Isa var deltagande, tog leken ingen ny 

vändning och fick inget nytt fokus. Hade Isa tagit sig an en mer deltagande roll, är det troligt 

att leken kunnat få ett nytt fokus. En stöttande handling i detta hade kunnat vara att kommuni-

cerat mer med barnen och ställa frågor så att barnen själva kunde utveckla sin lek.  

 

5.3.Bultleken  

 

Denna situation innefattar barnen Niklas (3 år) och Tim (4 år) samt en pedagog som leker en 

lek som barnen har startat upp som benämns för Taurus. Efter en kort stund i leken introduce-

ras en ny karaktär (Bulten) av Tim som blir lekens nya huvudkaraktär. Bulten är som jag tol-

kar det en osynlig person som jagar barnen. Det mönster jag ser här är att pedagogen är delta-

gande, men sitter bara ner vid bordet där leken sker. Genom pedagogens handlande kunde 

barnet Tyra (4 år) bli involverad i leken då hon inte var med från början. 

 

 

1. Pedagog          Är det Taurus som kommer?  

2. Pedagog          ((Ser undrande ut))  

3. Niklas              Ja  

4. Tim                  ((springer fram till pedagogen och pekar på sin rygg)) 

5. Tim                  Bulten är bakom mig här  

6. Niklas              ((sitter vid bordet och lägger upp stenar))  

7. Niklas              ((Pekar mot taket)) 

8. Niklas              Titta bulten är där och det är slaim där  

9. Tim                  ((Pekar på pedagogen)) 

10. Tim                Bulten är bakom dig  

11. Tim                  ((Ser rädd ut och springer iväg ifrån pedagogen))  

12. Tim                  ((Går tillbaka till pedagogen))  

13. Tim                  Bulten  

14. Pedagog           ((Ser frågande på Tim  

15. Pedagog           Ja var är bulten någonstans  
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16. Tim                  ((Tim ser förskräckt på pedagogen)) 

17. Tim                  Han är bakom dig 

18. Pedagog           ((Ser rädd ut)) 

19. Pedagog           Bakom mig? Åh nej  

20. Tim                  ((Springer iväg)) 

21. Pedagog           ((Sitter kvar)) 

22. Tyra                  ((Går och ställer sig bredvid pedagogen och leker med en docka))          

23. Pedagog           Vet du var Bulten är någonstans Tyra? 

24. Tyra                  ((Behåller blicken och koncentrationen på dockan  

25. Tyra                  Ja 

26. Tim                   ((Pekar på Tyra och ser förskräckt ut)) 

27. Tim                   Han är bakom dig Tyra 

28. Tyra                  ((lyfter sin blick och tittar bakom sig)) 

29. Tyra                  ((Skriker)) 

 

 

Analys  

I denna situationen är det barnen som är styrande kring leken. Pedagogen som är med i leken 

sitter ner vid bordet och springer inte runt som barnen gör. Pedagogen pratar med barnen gäl-

lande leken, men kvarstannar på sin plats vid bordet och deltar inte aktivt med barnen. Denna 

handling kan tänkas vara negativ då leken inte får en utveckling och förblir densamma. Samti-

digt kan det tolkas som positivt för barnen att de fick vara de som bestämde leken. Leken som 

barnen kallade för Taurus kommer möjligtvis ifrån någonting relaterat till deras livsvärld. Det 

är tänkbart att denna lek kan ha påverkats och skapas utifrån det som barnen har med sig från 

deras livsvärld. I denna sekvens syns det att Tim är den som styr lekens utgång, och är den 

som får mest pratutrymme. Det är Tim som till huvuddel bestämmer vart Bulten finns någon-

stans i leken. Ofta säger Tim att Bulten befinner sig bakom pedagogen (10-11 & 16-17). Det 

kan tänkas att Niklas är med i leken, även då han sitter vid bordet och sorterar stenar. Det som 

syns i denna sekvens är att Niklas ibland inflikar och kommenterar leken (7-8). Interaktionen 

som sker mellan pedagogen och barnen handlar om lekkaraktären Bulten. Taurus är till en 

början lekens huvudkaraktär, men därefter blir det mer fokus kring karaktären Bulten som 

presenteras av Tim (4-5). 

Något som förefaller mycket intressant är när pedagogen frågar Tyra, som befinner sig bred-

vid pedagogen, om hon har sett Bulten (23-25). Tyra är inte med i leken, men här blir hon 
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möjligtvis inbjuden av pedagogen till att vara med. Detta kan vara positivt eller negativt. Pe-

dagogen frågar inte om Tyra vill vara med utan ställer en fråga som kan tolkas som att hon är 

med i leken. Det kan vara positivt att pedagogen var med i leken då pedagogen gav Tyra 

möjligheten genom sin handling att deltaga (22-29). Tyra verkar till en början inte visa något 

intresse, då hon behåller sitt fokus på dockan. Inte heller tittar Tyra på pedagogen när hon får 

frågan om vart Bulten befinner sig. Man kan dock föranledas att tro att hon blev intresserad 

då Tim säger att Bulten är bakom henne, vilket får henne att reagera.  Det visar en viss ut-

veckling i leken, då Tyra fick möjligheten att vara med i leken. Detta hade kanske inte varit 

möjligt ifall pedagogen inte hade varit där. Det mönster som syns i denna sekvens är att peda-

gogens närvaro säkerligen hade en påverkan på leken trots att fokuset förblev densamma. 

 

 

5.4.Billeken 

Barnen Ted (4 år) ,Björn (3 år), Evelina (3 år), Casper (4 år) och en pedagog leker med i bilar 

i bilrummet. Precis innan leken genomfördes, hade en saga lästs som handlade om olika bilar. 

Jag observerade denna aktivitet, men valde att inte ta med den, då det inte var en lek som bar-

nen hade startat upp. Denna lek som nedan beskrivs hade barnen själva startat upp utifrån 

sagan. 

 

1. Pedagog         ((Tittar förskräckt mot barnen))  

2. Pedagog         Ånej kompisar titta vad som har hänt med polisbilen  

3. Alla barn        ((Fortsätter leka med sina bilar och tittar inte på pedagogen)) 

4. Ted                 Titta vad som har hänt med den orangea bilen   

5. Alla barn       ((Tittar på Ted)) 

6. Pedagog        Vad har hänt med den orangea bilen  

7. Ted                ((Håller upp bilen och ler)) 

8. Ted                Den har kört upp på trädet  

9. Pedagog        ((Håller upp en vit racerbil)) 

10. Pedagog      Tror ni att den vita racerbilen kan hjälpa den?  

11. Casper         Nej 

12. Casper och Ted   ((Vänder sig mot en annan bilbana och leker med sina bilar))  

13. Björn           ((Kollar fundersamt på sin bil och går sedan fram till pedagogen))  

14. Björn           Vad hette den här bilen?  
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15. Pedagog      Den hette ju Ghost  

16. Ted              ((Vänder sig mot Pedagogen och håller upp en röd bil)) 

17. Ted.             Nej den här heter Ghost  

18. Pedagog      ((Tittar förvånat mot Ted)) 

19. Pedagog      Men den heter racerbilen  

20. Ted              Nej 

 

Analys 

I denna sekvens har barnen startat upp en lek utifrån en saga, som pedagogen precis innan le-

ken började läste för barnen. Pedagogen försöker inledningsvis fånga barnens intresse genom 

att ropa till dem att rikta uppmärksamheten mot hennes polisbil (1-3). Barnen visar dock inget 

intresse, och tittar inte ens åt pedagogens håll, utan fortsätter leka med sina bilar. Det skulle 

kunna vara att pedagogen genom sin handling försöker ändra lekens fokus genom att försöka 

rikta barnens uppmärksamhet till polisbilen. Det kan tolkas som en handling av pedagogen till 

att ändra leken till något annat. Det motsatta händer dock när Ted försöker uppmärksamma 

barnen och pedagogen gällande den orangea bilen (4-8). Här lyckas Ted fånga pedagogens 

och barnens uppmärksamhet, då det kanske fanns ett intresse kring vad Ted hade att säga gäl-

lande den orangea bilen.  Pedagogen erbjuder sig här att hjälpa den orangea bilen som har 

kört upp i ett träd med den vita racerbilen (9-11). Här säger barnet Casper nej direkt och åter-

går till sin lek med Ted. Det som är intressant i denna sekvens är att Casper, säger ett bestämt 

nej till den vita bilens hjälp. Det kan tolkas som att Casper inte trodde att den vita bilen kunde 

hjälpa den orangea bilen, eller är det möjligt att Casper ansåg att den orangea bilen inte be-

hövde hjälp.  

 

Det kan tänkas att det uppstod en konflikt mellan pedagogen och Ted då de har olika åsikter 

gällande bilarnas namn. Utifrån sagan som tidigare lästs hade bilarna bestämda namn. Kanske 

ville pedagogen att bilarna skulle ha de namnen som bestämdes i sagan. Pedagogens hand-

lingar kan ses som icke stöttande. Pedagogen förefaller inte uppmuntra barnens försök att 

ändra karaktärernas namn, vilket kan ses som en negativ handling. Det är rimligt att anta att 

pedagogen försökte bestämma över leken då pedagogen är beslutsam att bilen heter racerbi-

len. Det är trots allt en lek som pedagogen har startat upp utifrån den sagan som tidigare hade 

lästs. Sett ur detta perspektiv kan det vara så att leken hade förändrats ifall pedagogen inte 

hade varit där. 
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5.5.Sammanfattning av resultat och analys 

 

Sammanfattningsvis visar resultatet på att pedagogernas handlingar och närvaro har betydelse 

för hur leken utvecklas eller inte. I alla mina exempel ovan är pedagoger närvarande i leken, 

men inte alltid lika involverade. Mönstret jag sett i mina observationer är att leken utvecklas 

när pedagogerna är aktivt deltagande och involverade i den fria leken. Däremot ser jag ett an-

nat mönster när pedagogerna är involverade i leken, men inte aktivt deltagande. Mina obser-

vationer visar att leken sällan utvecklas utan mer upprepas eller stannar av. Ofta är pedago-

gerna inte deltagande i leken, utan framställer frågor för att höra barnens tankar eller att få in 

leken på ett annat spår. Leken förändras när pedagogen träder in som deltagare och inte bara 

är passiv och ser på eller kommer med språklig kommunikation. Jag ser att pedagogens hand-

lingar kan möjliggöra att fler barn involveras i olika lekar. I t.ex. leken Bulten, blev ett barn 

deltagande genom pedagogens kommunikativa handling, dvs. att pedagogen ställde en fråga 

till barnet gällande Bulten. Genom att pedagogen är aktivt deltagande i en lek, noter jag att ett 

nytt fokus kan framträda, och att leken utifrån detta utvecklas. När pedagogen inte är lika ak-

tivt deltagande i leken, visar de resultat jag fått fram att det blir ingen utveckling i leken och 

det förblir samma fokus.  
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6. Diskussion 
Studiens syfte var att utifrån ett sociokulturellt perspektiv undersöka inverkan av pedagoger-

nas handlingar i barnens fria lek. Till detta utformade jag två forskningsfrågor, Vilka peda-

goghandlingar påverkar leken, och på vilket sätt? Vad kännetecknar en stöttande handling 

som kan utveckla barnens lek? I följande kapitel presenterar jag det resultat som har fram-

kommit utifrån min observationer. Jag har delat upp resultatdiskussionen i två delar med ru-

brikerna ”Handlingar” och ”Pedagogens olika roller”. Här diskuteras även val av metod.  

 

6.1.Resultatdiskussion 
 

6.1.1. Handlingar 

 

Utifrån alla de observationer som har genomförts har jag fått syn på de handlingar som peda-

gogen utför gällande barns fria lek. Som tidigare bekräftat i kapitlet ”Tidigare forskning”, är 

pedagogernas handlingar viktigt för barns lärande och utveckling. Studier visar på att passiva 

handlingar leder till att barnen har svårt att koncentrera sig, och att det även skapar en stress 

hos barnen (Singer, Nederend, Penninx, Tajik och Boom 2012).  

 

I observationen “Döden i leken” ser vi stöttande handlingar från pedagogen som har en en 

betydelse för lekens utveckling och barnens lärande. Barnen på förskolan har pratat mycket 

om döden i samlingarna då en närstående till dem har gått bort några veckor innan. Utifrån 

min observation ser jag att pedagogen försöker bearbeta barnens upplevelser samt leder leken 

i nya riktningar. Pedagogen har mer livserfarenhet än barnen, och genom att pedagogen ut-

vecklar leken med frågor utvecklar barnen en ny förståelse. Sandèn (2005) beskriver att leken 

kan hjälpa barn att bearbeta negativa upplevelser. Persson (2012) menar dock att barnen inte 

leker utifrån sina erfarenheter utan att den avspeglas av deras observationer av vuxna. I en lek 

då handlingen är att bearbeta en negativ upplevelse, är det pedagogen som sitter på kunskapen 

av vad död är. Pedagogen kan med sin handling, med kroppen och rösten, förmedla att man är 

ledsen när någon gått bort. Pedagogen stöttar barnen i sitt sorgarbete genom leken, och visar 

att döden är något man kan prata om, och att det är okej att visa sina känslor om man är 

ledsen. Jag upplever utifrån min observation av denna sekvens att pedagogen är trygg i sig 

själv och på hur hon handlar i leken. Hon är närvarande och samspelar med barnen, samtidigt 
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som hon kommunicerar med dem. Leken stannar aldrig upp, utan tack vare pedagogens hand-

lingar och närvaro leds leken hela tiden i nya riktningar.  

Observationen “När barnen styr leken” tar pedagogen endast fram en filt och säger att barnen 

kan ha picknick. Den stöttande handlingen som vi kan se här är uppstarten av leken samt till-

förande av material. Öhman (2011) beskriver att barnen behöver leka fritt, Dock behöver bar-

nen en individ med mer kunskap som är aktiv i leken som kan tolka signalerna i den samma. 

Jag upplever att barnen är positiva till att leka picknick, men att de inte har kunskapen om vad 

det egentligen är. Williams (2006) belyser att det är viktigt att pedagogen är närvarande under 

barnens fria lek, då de kan stötta dem och ge barnen verktyg att samspela. Pedagogen startar 

upp leken och ger barnen material till leken, men då pedagogen sedan avlägsnar sig, upplever 

jag att pedagogen inte tänkt över sin handling. Hade pedagogen avsatt några minuter till att 

förklara för barnen vad en picknick var för någonting, är det möjligt att leken hade utvecklats 

till något annat. Å andra sidan kan hon ha ett syfte med att hon endast startar upp leken och 

låter barnen få styra. Tarman (2011) tar upp just detta i sin studie. Det kallas för “stage 

manager” när man startar upp en lek, och sedan lämnar den. Då jag i studien ser på handlingar 

som påverkar leken, ser jag i denna situation att då pedagogerna inte stöttar i leken utvecklas 

leken inte heller. 

I leken “Bulten” är pedagogen aktiv, men visar ingen vidare entusiasm. Hon deltar i leken 

men sitter stilla vid bordet och kommer med några frågor. Barnen leker en lek utifrån ett TV 

program de sett, och ett av barnen är styrande. Johansson & Pramling Samuelsson (2007) häv-

dar att ett lärande kan ske av barnens egna initiativ i den fria leken, om pedagogen fångar upp 

intresset och vidareutvecklar det. Pedagogen hade möjligen ett syfte att observera barnen för 

att se deras intresse när de fick styra leken själva.  

Detta examensarbetes syfte var att undersöka inverkan av pedagogernas delaktighet i barnens 

fria lek, där jag även ville se vad som sker med den fria leken utifrån pedagogernas handlin-

gar. Mitt resultat fick jag fram genom mina observationer, där jag ser att leken både utvecklas, 

och inte utvecklas, utifrån pedagogernas handlingar. I de lekar där pedagogen är aktiv, och 

samtalar med barnen i leken, får leken ett helt nytt fokus. Den stöttning jag kan se sker i form 

av samtalande och aktivt deltagande från pedagogen 

Det framgår även att leken inte utvecklas, eller får ett nytt fokus då pedagogen är passiv, och 

inte tar sig an en mer deltagande roll, som kan leda till att leken möjligtvis förändras. Genom 
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det resultat som framkommit i detta examensarbete, ser jag vikten av pedagogernas involve-

ring i barnens lek. Då pedagogernas handlingar har en påverkan på leken kan det leda till att 

ett lärande sker. Barnen leker utifrån deras specifika livserfarenheter, och för att utveckla det 

enskilda barnet är det viktigt att pedagogen är närvarande och aktiv i barnens lek.  Utifrån 

mina observationer har jag sett att barnen har imiterat pedagogen de efterföljande dagarna när 

de lekt ensamma, utan att pedagog som tidigare deltagit i den fria leken varit närvarande. Jag 

ser då att ett lärande har skett, utifrån att barnen erhållit ny erfarenhet.  

 

 

6.1.2. Pedagogernas olika roller 

 

Något som är ständigt återkommande i mitt resultat är de olika rollerna som pedagogerna tar 

sig an i de situationer jag observerat. Tarman presenterade i sin studie (2011) olika slags roller 

som pedagoger kan inta gällande barns lek. De roller som jag ser i mitt resultat kan kopplas 

till Tarmans olika roller. Bland annat påvisades det som Tarman kallar för “stage manager”. 

Detta skedde i sekvensen “Vi leker picknick”, då leken startades upp av pedagogen och där 

pedagogen inte deltog i leken. Utifrån denna sekvens noterar jag att då pedagogen inte befann 

sig i leken, fördes leken inte vidare. Ur en kritisk synvinkel kan detta ses som negativt då bl.a. 

Bygdeson-Larsson (2010) påtalar vikten av att barnen ska bli utmanade i deras lärande och 

utveckling i t.ex. samspelssituationer. I tidigare forskning beskrivs en osäker pedagog som 

någon som inte vet hur de ska leda i vissa situationer (Tarman 2011). I sekvensen “Vi leker 

picknick” visas ett exempel då en av pedagogens rolltagande tolkas som osäkerhet. Barnen får 

i denna sekvens inte den hjälp som de kunde tänkas behöva, framförallt då det uppstod en 

konflikt mellan två barn. Tillgängligheten från pedagogernas sida framtonas i tidigare forsk-

ning som ett måste för att barnen ska kunna utvecklas, och få den stöttning som krävs (Jons-

dottir 2007). I sekvensen “Billeken” är pedagogen behjälplig då de frågar efter hjälp. Genom 

att pedagogerna tar sig an en stöttande roll kan barnen få känna sig delaktiga och bekräftade i 

sin omgivning (Jonsdottir 2007). I “Bultleken” blir barnen som är med bekräftade genom pe-

dagogens rolltagande. Samtidigt erbjuder pedagogen delaktighet till ett barn som ej var med i 

leken, vilket påvisar den stöttande pedagogen som beskrivs i Tarmans studie (2011). Utifrån 

forskning visar det sig att barnen själva vill att pedagogerna ska vara med i deras lek. Detta 

sker då barnen kräver uppmärksamhet av något slag (Samuelsson och Johansson 2009). Jag 

ser exempel på detta i mitt resultat, i sekvensen ”Vi leker picknick” där ett barn försöker få 
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pedagogens uppmärksamhet på olika sätt.   

 

Då jag i tidigare forskning bland annat beskrivit det som Tarman (2011) kallar för “Den 

styrande pedagogen” har jag i mina observationer fått med en sekvens där pedagogen styr 

helt. I ”Döden i leken” ser jag hur pedagogen, som jag tolkar det, genom en styrande roll änd-

rar lekens fokus.  Det framkommer i resultatet att pedagogerna har i vissa sekvenser uppvisat 

en deltagande roll i barnens lek. Det visar sig att genom deltagande från pedagogen förändras 

leken.  I t.ex. filmsekvensen “Döden i leken” ser jag att skeendet får en vändning, då pedago-

gen tar med känslor och empati in i leken. Det visas i detta arbete att pedagogens val av roll 

har stor betydelse för vad som kommer att ske i en lek. Det är med handlingar i form av frågor 

och samtal, samt en aktiv roll som pedagog kan ändra fokuset.   

 

 

6.1.3. Metoddiskussion 

 

Det har under arbetets gång funnits tankar om att vara på förskolan heldagar, istället för kor-

tare perioder. Detta i syfte att få mer material till studien. I efterhand har jag kommit fram till 

att det varit ett bättre alternativ. Om denna studie genomförts ytterligare en gång hade även 

intervjuer med pedagogerna ingått. Ur en kritisk aspekt kan man se att observationen av peda-

gogernas handlingar inte gav hela bilden. Det hade varit intressant för studien att även delges 

pedagogernas motiv gällande deras handlingar i barnens lek. Genom observation framgick hur 

pedagogerna handlade, men inte motivet bakom det, eller om det var en medveten handling. 

Då samspelet mellan pedagogerna och barnen är det centrala i studien, där metoden ostruktu-

rerad observation åskådliggjort ett detaljerat skeende, har mina observationer varit opåver-

kade av vissa problem kopplade till en strukturerad metod (Bryman 2011). Inga problem av-

seende tolkning av frågor, eller missuppfattningar av de samma, har påverkat studien. Inga ef-

terkonstruktioner eller förlorad skärpa av vad som verkligen hände i den faktiska situationen 

har haft någon inverkan. Varje observation har varit en unik händelse, vilken ej påverkats av 

tidspannet mellan det faktiska genomförandet och en efterföljande intervju.  
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7. Slutsats 
I denna studie synliggörs betydelsen av pedagogernas involvering och handlingar i den fria 

leken, och dess påverkan på den samma. Pedagogens närvaro är till huvuddel stöttande för 

barnen i leken. Med passivitet sker ingen utveckling. Pedagogerna kan påverka leken i olika 

riktningar, och ge den ett nytt fokus. Beroende på val av pedagogik som nyttjas kan leken ut-

vecklas, eller stagnera. Denna studie visar att stöttande handlingar av pedagogerna är mest gi-

vande och utvecklande, för barnen, och för leken. Stöttande handlingar kännetecknas av 

pedagogens närvarande i leken, och att genom samtal med barnen, och tillförsel av material, 

möjliggöra en utveckling. Utifrån studiens resultat kan det även konstateras att när barnen 

själva leker, utan deltagande från pedagogerna, blir det inget nytt fokus i leken. För 

förskoleverksamheten visar detta att ifall leken ska kunna utvecklas är det av vital betydelse 

att pedagogerna är närvarande i leken. Det påvisar även vikten av samtal kring leken, och att 

pedagoger bibehåller en deltagande roll som inte tar över leken.  

 

8. Didaktiska implikationer & vidare forskning 
Denna studie avser att göra pedagoger medvetna om att deras handlingar har stor betydelse 

för barnen. En strävan är även ge ett bidrag till kunskap avseende de olika roller som pedago-

gerna intar i barnens lek, vilket har belysts i detta examensarbete. Detta ämne är relevant i da-

gens förskola, då lek och samspelssituationer förekommer dagligen i förskolans verksamhet. 

Då denna studie synliggör olika handlingar som pedagoger gör i barns fria lek, är det tänkbart 

att de pedagoger som läser detta arbete får en fördjupa kunskap kring vilka handlingar som 

kan stötta barnen i deras fria lek. En aktiv roll i leken som pedagog, vilken även omfattar 

samtal med barnen i leken, bidrar till att lekens fokus ändras. Det blir viktigt att pedagogerna 

använder sig av stöttande handlingar för att kunna stödja barnen samt för att leken ska utveck-

las.  

 

Mer forskning behövs inom detta område, och det förefaller troligt att fler kvalitativa studier, 

vilka innefattar både observation och intervju av pedagoger, behövs. Detta i syfte att pedago-

ger skall bli medvetna om deras egna handlingar och reflektera kring desamma. I denna studie 

har enbart observationer genomförts av samspelet mellan pedagoger och barn. Bakomlig-

gande intentioner utifrån pedagogernas perspektiv och handlingar har ej berörts. Därför hade 

det varit intressant att även genomföra fördjupade intervjuer för att utröna dessa intentioner. 
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10. Bilaga  
 

Situation  

Vad är det som observeras? Pedagogens handling 

Hur agerar pedagogen? 

Hur kommunicerar pedagogen? Vad händer med leken? 

 

Effekterna av pedagogens agerande i leken 

Fortsätter leken eller avstannar den? 

 Anteckningar 

Övriga anteckningar som förts under observationstiden 

Barnen Ola, Ivar och pedagogen Anna som leker med bilar, och legobarnen Kalle och Lisa.

 Pedagogen sitter still bredvid barnen men är deltagande i leken 

 

Pedagogen kommunicerar genom att prata med barnen  

 

Använder inget kroppspråk.  

 

Låter barnen delvis få styra leken  

 

Inflickar med olika frågor till barnen 

 

Får barnen att fokusera mer på Kalle och Lisa än på bilarna 

 

Uttrycker känslor genom rösten Leken får en helt annan riktning 

 

Leken fortsätter med ett nytt fokus på Kalle och Lisa  

 



Besöksadress: Kristian IV:s väg 3
Postadress: Box 823, 301 18 Halmstad
Telefon: 035-16 71 00
E-mail: registrator@hh.se
www.hh.se

Oscar Agholt


