
 
 

Högskolan i Halmstad 
Sektionen för lärarutbildning 
Lärarutbildning – Språk, kommunikation lek och lärande, 210 p 
 

 

 

 

 

 

 

 

Pedagogen i leken 
En undersökning i förskoleklass om 
pedagogens deltagande i den fria leken 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Examensarbete lärarprogrammet 
Slutseminarium 120112 
Författare: 
Andreas Mitsis 
Diana Ljesic 
Handledare: 
Emilia Aldrin 
Ove Svensson 
Medexaminatorer: 
Kristina Holmberg 
Lotta Fritzdorf  
Examinator: 
Ole Olsson 



 
 

ABSTRACT 

 

Syftet med denna studie är att  undersöka hur pedagoger i förskoleklass deltar i den fria leken. 

Vi vill även studera om pedagogerna skapar lärandesituationer för barnen under lekens gång. 

Vårt syfte är att genom egna observationer av fri lek, analysera olika lektillfällen och hur 

pedagogerna agerar vid dessa situationer. Studien utgår från två frågeställningar: Hur deltar 

pedagogerna vid fri lek? Skapar pedagogerna lärandesituationer för barnen i deras fria lek? 

I studien har vi inspirerats och använt oss av en sociokulturell teoriram. Vi har genomfört 

strukturerade iakttagande observationer av olika fria lektillfällen. Resultatet visade att 

pedagogernas delaktighet i leken skiljde sig åt, beroende på om den fria leken ägde rum i en 

inomhus eller utomhusmiljö. Inomhus var deltagandet mer aktivt än utomhus. 

Lärandesituationer skapas för barnen av pedagogerna först och främst när de själva bjuder in 

sig till barnens lek och är aktiva inom den. Dessutom visar studien att ett pedagogiskt 

deltagande i leken kan se ut på många olika sätt.   

 

Nyckelord: Lek, lärande, pedagog, förskoleklass. 
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1. Inledning 
Vi har under vår lärarutbildning ofta hört lärare som förespråkat om det viktiga sambandet 

mellan lek och lärande, att barn utvecklas och lär på många sätt genom leken. Lek och lärande 

är något vi själva har ett starkt intresse för, då vi anser att barn behöver leka för att släppa ut 

sina fantasier och erhålla nya kunskaper och erfarenhetsvärldar. 

”Skapande arbete och lek är en väsentliga delar i det aktiva lärandet. Särkilt under de tidiga 

skolåren har leken stor betydelse för att eleverna ska tillägna sig kunskaper.”  

(LGR 11:6) 

Citatet ovan är taget från läroplanen för grundskola, förskoleklas samt fritidshem och 

betonar lekens betydelse för lärandet. Kort sagt, den nya läroplanen bekräftar att leken är en 

viktig del i att barnet ska tillägna sig kunskaper och erfarenheter under de tidiga skolåren. 

Vår nyfikenhet har därmed växt sig starkare för hur pedagoger tillämpar lek och lärande för 

barnen i förskoleklass. Då vi ser det som en självklarhet att leken skall smälta ihop med 

lärandet vill vi forska mer kring hur pedagoger i förskoleklassen länkar samman dessa två 

begrepp i sin verksamhet. Vid somliga tillfällen under våra VFU-perioder har vi ibland haft 

svårt för att tolka pedagogers syn på lek och lärande. Det finns gånger då pedagogerna låter 

barnen leka fritt utan att de själva är närvarande eller delaktiga på något sätt där leken äger 

rum. Därför  har vi försökt begripa oss på och tolka pedagogers förhållningssätt till leken 

som ett lärande, utan någon större framgång. Det har krävts längre verbala samtal med 

pedagogerna för att på något sätt tolka deras synsätt på lek och lärande. Ibland har vi hört 

pedagoger säga att det handlar om brist på tid. De hinner inte engagera sig i barnens fria 

aktivitet till fullo, då de under den fria leken får tid över för att  hinna göra planeringar, 

samtala med kollegor och utföra diverse pappersarbeten som berör verksamheten. Men vi 

frågar oss om det verkligen handlar om brist på tid? Eller om pedagogerna väljer att inte 

delta p.g.a ett oengagemang för barns lek? Detta har blivit ett dilemma för oss, då vi anser 

att med hjälp av aktiva, engagerade och delaktiga pedagoger kan leken få en djupare mening 

och bidra till en mer givande lärprocess för barnen. Därför vill vi undersöka hur pedagoger 

ute i verksamheten deltar under den fria leken. 

Löfdahl (2004:72) talar om att det är en nödvändighet men inte tillräckligt att bara iaktta och 

lyssna på barnens lek. Hon menar att det är i samtal med barnen som en kunskap om lekens 

innehåll formas. Vidare nämner hon även viken av ett aktivt engagemang av den vuxne på 

barnens villkor, då barnen är som mest angelägna att prata om leken när den pågår. 
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  1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med vår studie  är att undersöka hur pedagoger  i förskoleklass deltar vid barnens 

fria lek tillfällen i förskoleklassen.Vi vill även studera hur pedagogerna i verksamheten 

tar vara på den fria leken ur ett lärandeperspektiv. 

Nedan följer våra frågeställningar i studien: 

•  Hur deltar pedagogerna vid fri lek? 

• Skapar pedagogerna situationer för lärande i barnens fria lek? 

 

1.2 Disposition 

Vi har delat in vårt arbete i sju kapitel. Inför varje kapitel kommer ni att kunna ta del av 

några inledande rader kring det som kommer presenteras i kapitlet. Detta har vi med för 

att ni ska kunna få en inblick i vad som ska komma på varje kommande textstycke. 

Vi kommer börja med kapitel 2 som består av fakta om förskoleklassen som skolform 

och vad läroplanen tar upp om lek och lärande. I detta kapitel har vi även med ett stycke 

som beskriver begreppet fri lek. Kapitel 3 består av en litteraturgenomgång och tidigare 

forskning. I kapitel 4 beskriver vi det sociokulturella perspektivet. Vidare till kapitel 5 

kommer vi gå igenom metoden i arbetet. Kapitel 6 består av resultat och analys där vi 

redogör för våra observationer. I det sista kapitlet 7 kommer vi att lyfta våra 

frågeställningar i arbetet och diskutera dem. Vi kommer även diskutera vår metod och 

vad en vidare forskning kring ämnet skulle kunna beröra. 
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2. Bakgrund 

I  kommande kapitel kommer vi att presentera fakta och historik om förskoleklassen. 

Dessutom kommer vi att ta upp vad läroplanen säger om lek och lärande, samt vad 

begreppet fri lek innebär.  

 

2.1 Förskoleklassen 

Lumholdt & Klasén (2006:5) skriver att förskoleklassen infördes år 1998 som en egen 

skolform i det offentliga skolväsendet. Enligt författarna (2006:7) är det alla barns rättighet att 

kunna gå i förskoleklassen, däremot är den inte obligatorisk. Skolverket (2011) skriver att 

förskoleklassen är en frivillig skolform som ska stimulera barnens utveckling och lärande och 

förbereda de inför kommande utbildning. Det centrala för förskoleklassen är att lek och 

skapande ska genomsyra den dagliga verksamheten (ibid). Att integrera förskolepedagogiken 

med skolans pedagogik och att influera skolan med förskolans arbetsmetoder är enligt 

Ackesjö (2011:30) ett av förskoleklassens uppdrag. Vidare skriver Ackesjö (2011:140) att 

förskoleklassen ska ses som en arena för lärande, både när det gäller sociala kompetenser och 

i ämnesspecifika kunskaper där barnen lär genom lek och skickliga pedagoger. 

Lumholdt & Klasén (2006:7) talar även om att förskoleklassen ska ses som en brygga mellan 

förskola och skola. Tanken är att barnen ska få  vänja sig vid skollivet och allt som hör där 

till. Det vill säga att de sakta ska förberedas för läsning, skrivning, skolgård, skolmat och så 

vidare. Ackesjö (2011:18) skriver om förskoleklassens roll i skolsystemet. Hon menar att 

förskoleklassen ska utgöra det första steget för att uppfylla den obligatoriska skolans mål, 

men står fortfarande utanför det obligatoriska skolsystemet.  

 

2.2 Vad säger läroplanen om leken och lärandet? 

I den nya läroplanen LGR 11 som berör grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet är 

leken ett inte allt för omfattande inslag. Det stod inte mycket om hur pedagoger kan arbeta 

med leken som verktyg. Det som styrdokumentet berör angående leken är citatet som finns 

med i inledningen av arbetet. Det vill säga att lek är en väsentlig del  i det aktiva lärandet hos 

barnen och att det är speciellt under de tidiga skolåren som leken har stor betydelse för att 
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barnet ska tillägna sig kunskaper (LGR 11 2011:6). Detta ger pedagoger en stor frihet att på 

egen hand bestämma hur stor plats leken ska få i den dagliga pedagogiska verksamheten. 

Begreppet lärande är däremot ett nyckelord i läroplanen och förekommer desto oftare. I LGR 

11 (2011:11) skrivs det bland annat att samtliga som arbetar i skolan skall samverka för att 

göra skolan till en god miljö för utveckling och lärande. 

 

2.3 Begreppet fri lek  

Fri lek är ett ständigt återkommande begrepp inom förskoleklassverksamheter. Vid 

dessa tillfällen får barnen på egen hand avgöra vad de vill leka. Det kan likväl vara 

inomhus som utomhus och barnen får bestämma om de ska leka ensamma eller leka 

med andra klasskamrater. Beroende på pedagogernas uppbyggnad av verksamheten 

läggs det olika mycket tid på den fria leken i förskoleklassen.  

Begreppet fri lek går att spåra ända tillbaka till den tyska pedagogen Friedrich Fröbel som 

levde under 1800-talet. Lindqvist (1996:51-52) talar om att Fröbel år 1840 öppnade en lek och 

sysselsättningsanstalt. Fröbels syn på fri lek beskrivs av Lindqvist som det naturliga sättet för 

barn att uttrycka sig på. Hon berättar att Fröbelpedagogiken utgick från arbetsmedelpunkten 

vilket var dåtidens temaarbete samt fri lek som gick ut på att barnen på egen hand fick välja 

bland olika sysselsättningar (ibid.).  

Lillemyr (2002:42) beskriver den fria leken som självinitierad. Han menar att den fria leken 

säger mycket om barnens lärande, utveckling samt socialisation inom olika områden och att 

det är den typ av lek som tilltalar barnen allra mest. Den engelska lekpedagogiken har enligt 

Lindqvist (1996:63) ett kritiskt förhållningssätt till den fria leken. Här vill den engelska 

skolan istället ha en aktiv pedagog där leken används som en metod för att lära barnen de 

grundläggande färdigheterna i bl.a. skrivning, läsning och matematik. 

Hangaard Rasmussen (1993:35) menar att enligt den psykoanalytiska lekteorin är inte leken 

alltid förbunden med frihet. För att leken ska ses som "fri" måste vissa betingelser vara 

uppfyllda. Detta genom att barnen som leker måste lita på varandra, att de ger sig hän i leken 

och vill att den ska fortlöpa. Genom att de lekande kompromissar och strävar efter att 

samordna sina handlingar förvandlas leken till en frivillig verksamhet (ibid). Enligt Hangaard 

Rasmussen (1993:32) finns begreppet "fri lek" med på många planeringsscheman. Han menar 
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att på många instutioner finns det oftast ett schema på hur dagen ser ut för barnen. Oftast 

brukar morgonen bestå av "fria lekar" (ibid). 

 

3. Litteratur och forskningsgenomgång 

Nedan kommer ni kunna ta del av litteratur som berör lek och lärande. Vi har valt ut delar 

som vi anser är relevanta för vår studie. Sist i kapitlet redogörs även forskning som har gjorts 

inom ämnet. 

Broström (1990:54) talar om leken som något fiktivt och inbillat. Barnet lever sig in i en 

fantasivärld där konkreta föremål tappar sitt verkliga innehåll och förvandlas till något helt 

annat i stället. Vidare berättar Broström (ibid.) att barn tillägnar sig kunskap om människor 

och ting genom leken som blir en typ av avspegling av omvärlden. Barn har ett omedvetet 

motiv till leken men syftet är medvetet. Leken är frivillig och självständig där barnen kan 

skapa sin egen handling, genom att de planerar och organiserar tillämpar de sina kunskaper. 

Liknande tanke kring leken har även Lindqvist (2002:44) som talar om att lek är fantasi som 

blir till handling. I leken möts barnets inre känslor och tankar till den yttre verkligheten.  

 

Även Johansson & Pramling Samuelsson (2002:123) beskriver leken som något symboliskt 

där barnet kan leva sig in i sin förställningsvärld. De talar om leken som en viktig del i 

lärandeprocessen. Att medvetet använda sig av lek främjar utveckling och lärande samt att 

barnen genom leken stimuleras på många plan. De får använda sin fantasi och sitt tänk 

samtidigt som de lär sig samarbeta, kommunicera och lösa problem.   

 

Hwang & Nilsson (1995:176) beskriver leken som en oftast engagerande aktivitet bestående 

av både ord och handlingar. Den har en psykologisk, pedagogisk och social betydelse. Genom 

leken kan barnet bearbeta sin omvärld och införskaffa sig kunskaper om den. Leken bidrar 

även till att barnet lär sig hantera konflikter, relationer, problem och utveckla sin identitet och 

självkänsla. Pramling Samuelsson & Mårdsjö Olsson (2007:172) menar att en viktig uppgift 

för skolan och förskolan är att det specifika barnet skall kunna lita på sina egna idéer samt 

resonemang. Pramling Samuelsson och Mårdsjö Olsson (ibid.) redogör för att det är på 

barnens egen tillit som de baserar sina kunskaper och att den tilliten är viktigare än att 

hon/han litar till en traditionell auktoritet.   
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3.1 Pedagogens roll i leken  

Pramling Samuelsson & Sheridan (2006:87) refererar till Johnson, Christie & Wardle (2005) 

som talar om att leken inte har någon åldersgräns för deltagande, alla kan leka. Genom att 

pedagogen deltar i barns lek utvecklas och stimuleras barnen i deras lärandeprocesser. Vidare 

talar Pramling Samuelsson & Sheridan (ibid.) om att pedagogens uppdrag är att involvera alla 

barn i leken. De barn som inte är lekkompetenta, d.v.s. inte har lätt för att vara med och delta i 

leken, kan behöva pedagogens aktiva stöd och engagemang för att hjälpa barnet leka 

tillsammans med andra. Lindqvist (2002:17-18) talar om att barn tycker det är spännande att 

ha vuxna som lekkamrater. Genom att den vuxne intar en fiktiv roll i leken vet barnet att det 

är lek och behöver inte känna sig osäker på den vuxnes regler. Lindqvist (ibid.) berättar vidare 

att den vuxne kan lämna sin "fröken roll" i leken och prova på olika attityder genom 

improvisation och förvandlingar. 

Knutsdotter Olofsson (1992:39) beskriver att sambanden mellan barnens lek och 

vuxenkulturen är komplicerade och ständigt beroende av varandra. Att pedagogen har ett 

intresse för barnets lek menar Knutsdotter Olofsson (1992:132) är viktigt för att få ett 

gemensamt lekområde. Pedagogen kan få en kontakt med barnen och genom ett deltagande i 

leken kan man få gemensamma upplevelser på ett djupare plan som inte är alltför närgånget, 

(ibid). Johansson & Pramling Samuelsson (2007:222-23) benämner att pedagogens 

deltagande möjligtvis kan leda till att leken förstörs. Pedagogen ska inte göra intrång i eller 

överta barnens lek. Författarna menar att det krävs ett möte med barns livsvärldar på barns 

villkor för att ett lärande ska ske. Detta genom att pedagogen reflekterar över hur han eller 

hon kan delta i leken med respekt och lyhördhet. 
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3.2 Tidigare forskning kring lek och lärande 

Lillemyr (2002:97) talar om hur uppfattningarna kring barnens utveckling och lärande med 

tiden har förändrats inom forskningen. Vidare berättar Lillemyr (ibid.) även om hur forskning 

pekar mot att leken är viktig för att barn i åldrarna 0-12 år i deras utvecklings och 

lärandeprocess. Lillemyr (2002:155) hänvisar även till forskning av Convigtion 1998; Deci & 

Ryan 1994 som pekar på att trygghet och sociala ramförutsättningar spelar en viktig roll för 

lärandet både hos yngre och äldre barn. 

Tullgren (2003:107) berättar även i sin doktorsavhandling att barn genom leken kan uttrycka 

sina innersta känslor och tankar. Barn anses genom leken kunna uttrycka sådant som de 

annars inte kan sätta ord på.  Tullgren (2003:112) talar även om hur barnen blir ett lärande 

subjekt där deras lek är en väg till lärandet. Detta menar hon (ibid.) blir påtagligt  när leken 

handlar om samhällsfrågor där moralen spelar en stor roll, exempelvis lära sig hur samhället 

fungerar samt att inte bruka våld. 

I sin forskningsrapport skriver Lindqvist (1995:28) om hur leken kan betraktas. Om den som 

betraktar leken utgår från en barnkultur som vill hävda sig mot vuxenvärlden, anser denne att 

den vuxnes deltagande och påverkan i leken kan vara ett hinder för barnet. Den som däremot 

ser leken som ett sätt för barnet att lära sig de sociala spelreglerna och har en lekfull attityd 

anser att det är den vuxne som ska lära barnet att leka.  

Tullgren (2003:108) skriver däremot om hur viktigt det är för pedagogen att delta i leken. 

Enligt henne så kan pedagogerna anamma kunskaper om barnen genom att pedagogen ser och 

lyssnar på barnet som leker. Pedagoger som själva deltar i leken och ställer frågor till barnen 

om hur de tänker sig  att leken ska lekas, får en möjlighet att förstå barnens tankar samtidigt 

som pedagogerna  får kunskaper om deras idéer och erfarenheter. Vidare skriver Tullgren 

(2003:83) att pedagogerna skapar det fria aktiva barnet genom att stötta och uppmuntra de 

lekande barnen. De lockar även barnen till aktivitet och deltagande. 
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4. Teoretiskt perspektiv på lek och lärande 

Under detta kapitel kommer vi att redogöra för det sociokulturella perspektivet på lek och 

lärande som vi har haft som vetenskapsteoretisk utgångspunkt och inspirerats av under vår 

studie. 

 

4.1 Sociokulturellt perspektiv 

Lev Semjonovitj Vygotskij föddes i Vitryssland 1896. Vygotskij var insatt i arbeten som 

involverade beteendepsykologi, psykoanalys och talade om lärandet ur ett sociokulturellt 

perspektiv. Vygotskijs sociokulturella teori förklarar att människan alltid har lärt och delat 

med sig av sin kunskap till omvärlden. Det är genom våra yttre aktiviteter som vi skapar oss 

underlägg för inre processer. Vi kan inte undvika att lära, däremot är frågan vad vi lär i olika 

kontexter och situationer (Strandberg 2006:10-11). Fortsättningsvis talar Strandberg 

(2006:11-12) om att Vygotskij ansåg att det som barn gör i skolan som är betydelsefullt och 

avgörande för deras lärande och utveckling. Han förklarar att aktivitet är det centrala 

begreppet som bidrar till barns utveckling och lärande. Enligt Vygotskij finns det märkbara 

kännetecken för att ett lärande ska ske. 

• Sociala - Jag lär mig först med andra, det inre tänkandet att glädje och regler är viktiga 

kännetecken i leken. Det förekommer av det yttre tänkandet tillsammans med andra 

individer. 

• Medierande - Människans relation till världen är medierad, d.v.s vi använder oss av 

medierande artefakter (verktyg och tecken) som hjälper oss lösa problem, utföra ett 

arbete, minnas, läsa och skriva. 

• Situerande - Människans aktiviteter är situerade, d.v.s människan utför aktiviteter i 

olika kulturella kontexter, rum och platser.  

• Kreativa - Människan kan omskapa världen med hjälp av sin kreativitet. 

Vygotskij menar att individen är en läraktig varelse som lär på både en individuell och 

kollektiv nivå (Säljö 2000:13). Inom det sociokulturella perspektivet på lärande, spelar 

språket en viktig roll i det sociala lärandet och det är genom språkligt samspel som vi kan 

utvecklas individuellt och intellektuellt (Strandberg 2006:48). Han menar att kommunikation 

och språkanvändning är centrala aspekter som sammanlänkar barnet med omgivningen. 
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Genom att använda sig av kommunikation om vad som händer i leken blir barnet delaktigt i 

hur omgivningen förnimmer och förklarar företeelser (Säljö 2000:67). 

”Kunskap lever först i samspel mellan människor och blir sedan en del av den enskilde individen 

och hans eller hennes tänkande/handlande. Och sedan kommer den tillbaka i nya kommunikativa 

sammanhang.” (Säljö 2000:9) 

Vygotskij hade en idé om att vi människor ständigt befinner oss i utveckling och förändring. 

Han menar att vi kan tillägna oss- appropriera kunskaper från omgivningen i situationer där 

samspel råder. De tankegångar han hade om barnens lek var att den var en psykologisk 

process för barnen. Den innefattade lägre processer som omvandlades till högre, s.k. 

utvecklingszoner (Säljö 2000:119).  

Fortsättningsvis talar även Vygotskij om att det är genom leken barnet kan  leva ut sina 

önskningar som inte alltid kan förverkligas i det "riktiga" livet. Med detta menar han att det 

väsentliga i barns lek är att de skapar en låtsasvärld. I barnets låtsasvärld skapas regler för hur 

leken ska lekas och dessa regler är viktiga då barn utspelar sitt tänkande i aktiviteten, 

samtidigt som barnet blir medvetet om vissa saker som annars hade passerat ganska obemärkt 

förbi (Strandberg 2006:160). Barnen är enligt Vygotskij inte bara aktiva i leken, de är även 

uppslukade av den. Med hjälp av sin kreativitet kan barnen utforska, upptäcka, utveckla och 

omforma leken. De kan förhålla sig till regler och normer och kan undersöka något som de 

inte vet för att erhålla mer kunskap inom något område. De använder sig av språklig 

kommunikation samtidigt som de gör saker tillsammans utan att egentligen veta vad det är de 

gör, eller varför de gör det. Detta är enligt Vygotskij, den grundläggande förutsättningen för 

utveckling och lärande i barns lek (Strandberg 2006:67). 

Vidare talar Vygotskij om att ett visst föremål, en artefakt kan ha många relationer till ett 

barn. Han skildrar betydelsen av en stol för barnet och förklarar att genom  leken kan barnet 

se rakt igenom stolen och leva ut sin tanke om att stolen är en "bil". Den givna formen är i 

bakgrunden och barnet lever ut sin tanke och skapar mening åt föremålet. Det är inte längre 

objektet som dominerar, nu är det meningen som dominerar objektet. Leken kan innehålla 

olika metoder för att utveckla tänkandet och i leken finns det olika metoder som utvecklar 

barnets tänkande. Genom att låta barnen använda sig av lekens metod, det vill säga att de får 

ha sin imaginära värld och omskapa ett visst föremål till sin egen tanke kan övergången 

mellan olika abstraktionsnivåer underlättas (Strandberg 2006:163).   

Förutom artefakt talas det om mediering som ett annat grundläggande begrepp inom det 
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sociokulturella perspektivet på lärande. Det förklaras genom att artefakterna 

medierar/förmedlar verkligheten för oss människor i konkreta verksamheter. Vidare berättas 

det om att medieringen innebär att vårt tänkande och våra föreställningar är skapade och 

färgade av kulturen samt de intellektuella samt fysiska redskap/artefakter som finns. 

Individens intellektuella redskap kan däremot mediera verkligenheten på olika sätt beroende 

på vad personen bland annat har för erfarenheter (Säljö 2000:81). Ett exempel på detta är när 

två vänner besöker en fotbollsmatch och att en av vännerna är väldigt entusiastisk och insatt i 

fotboll samt har kunskaper inom taktik och regler, medan vännen  låtit sig övertalas till att 

följa med på matchen och egentligen inte har några direkta kunskaper kring fotboll. Trots att 

vännerna ser precis samma match så ser de ändå helt olika saker, om du ser fotboll som en 

organiserad mänsklig verksamhet (Säljö 2000:90). 

Vygotskij och det sociokulturella perspektivet menar att lärandet börjar i tidig ålder, redan 

innan barnet börjar i skolan. De finns två utvecklingsnivåer. Den redan existerande 

utvecklingsnivån och den potentiella utvecklingsnivån. Den potentiella utvecklingsnivån kan 

barnet nå genom att till exempel leka och samarbeta med andra barn som har mer erfarenheter 

eller tillsammans med vuxna personer (Lillemyr 2002:145). 
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5. Metod 

I detta kapitel kommer vi att börja med att presentera val av metod och motivera varför vi har 

valt just detta arbetssätt. Vi  kommer att nämna vilka som medverkat i observationerna. 

Därefter fortsätter vi med att gå igenom etiska ställningstaganden och reliabiliteten i studien. 

Dessutom presenteras genomförandet av observationer samt hur vi bearbetat det empiriska 

materialet. 

 

5.1 Val av metod 

Vi har i vår studie valt att samla in data genom strukturerade, iakttagande observationer. 

Enligt Patel & Davidson (2011:93) måste forskaren vid denna typ av observationer tänka på 

vad han/hon observerar, hur observationerna ska registreras samt hur observatören förhåller 

sig under observationstillfället. Vidare talar författarna (ibid.) om att en strukturerad 

observation innebär att forskaren i förväg har klart för sig vad för beteenden och situationer 

som ska studeras.  

Genom våra observationer ville vi studera och bygga upp en förståelse om hur pedagoger i 

praktiken agerar och deltar i den fria leken. Under observationstillfällena befann vi oss ute i 

verksamheten och var synliga för alla. Vi var passiva observatörer i bemärkelsen att vi var på 

plats i verksamheten men inte aktiva i den. Kom något barn fram och frågade vad vi gjorde så 

svarade vi givetvis barnet men vi var aldrig aktiva och deltog i leken eller undervisningen. Vi 

utgick från Denscombe (2009:81) som talar om att observatören ska ha minsta möjliga 

interaktion med dem som ska observeras. 

Under observationerna använde vi oss av penna och papper för att dokumentera det vi 

skådade. Tanken bakom valet av dessa redskap var att vi ville vistas i en naturlig miljö, utan 

användning av t.ex. videokamera. Detta för att vi anade att det fanns en risk för att kameran 

skulle vara ett störande moment under observationen och genom videofilmning kunde 

deltagarna kanske känna sig mer iakttagna av vårt filmande, vilket skulle kunnat leda till ett 

ändrat beteende hos dem. Däremot menar vi att  en observation med papper och penna skulle 

få pedagogerna och barnen att känna sig mer bekväma och avslappnade i situationen i hopp 

om att vi samlar på oss så reliabel data som möjligt. Denscombe (2004:283) talar om att den 

huvudsakliga prioriteringen vid en deltagande observation är att bibehålla den naturliga 
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miljön, d.v.s att minimera störningsmomenten vilket gör det möjligt att se saker på det sättet 

som det normalt framträder. Vi var inte deltagande i den bemärkelsen, utan vi var passiva 

iakttagande observatörer, men som vi nämnde ovan anser vi att en videokamera hade varit ett 

större störningsmoment för de medverkande än vår närvaro med penna och papper.  

 

5.2 Urvalsgrupp 

De pedagoger vi valde ut till vår undersökning är verksamma inom en förskoleklass på en 

grundskola i Hallands län. Denna skola valde vi gemensamt ut då en av oss har kontakter där 

sedan tidigare. Eftersom en kontakt och relation redan existerade, kunde det enligt oss bidra 

till att pedagogerna kände sig mer bekväma med situationen. Förskoleklassen bestod av 3 

pedagoger och 18 barn. Samtliga tre pedagoger har lärarexamen. Vi strävade efter att finna 

pedagoger som skulle agera precis likadant som de brukar i verksamheten trots att vi 

observerade. Det hoppades vi skulle göra att vi samlade på oss så tillförlitlig data som möjligt.  

 

5.3 Etiska ställningstaganden 

Densombe (2004:211) nämner att begreppet etik är nära kopplat till ordet moral som kommer 

från latinets moralis och står för sed, beteende eller karaktär. Dessa två begrepp kan kopplas 

samman genom att etiken står för individens plikter och ansvar som följs av moraliska 

principer och regler för uppträdandet. Vidare skriver Denscombe (ibid.) att forskaren ska ta 

hänsyn till de individer som berörs av forskningen och tänka på att deltagarens identitet och 

intressen bevaras anonymt.  

”Deltagarna ska inte påverkas på ett negativt sätt genom att delta i forskningen” 

(Denscombe 2004:217)  

När det gäller etiska ställningstaganden har vi utgått från de fyra forskningsetiska reglerna 

inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning som vi kommer följa i vår forskning. Dessa 

är enligt Stingerfonden (2011): 

• Informationskrav  (Forskaren ska informera de som är berörda av forskningen 

om den aktuella forskningsuppgiftens syfte.) 
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• Samtyckeskrav (Deltagare i en undersökning har själva rätten att bestämma över 

sin medverkan.) 

• Konfindentialitetskrav (Uppgifter samtliga i en undersökning ingående personer 

skall ges största möjliga konfidentialitet samt att personuppgifterna skall förvaras på ett 

sådant sätt att obehöriga ej kan ta del av dem. )  

• Nyttjandekrav (Uppgifter insamlade om enskilda individer får endast användas 

för forskningsändamål.) 

För oss var det betydelsefullt att skapa en god kontakt med de pedagoger som skulle delta i 

vår studie. Deltagarna skulle känna att de var fria att ställa frågor till oss när som helst under 

hela processen och att vi fanns tillgängliga för dem om det skulle uppstå några funderingar. 

Då Denscombe (2009:196) tar upp att det är viktigt att forskaren uppträder öppet och tydligt 

med sin forskning var vi noga med att presentera oss och informera barn och medverkande 

pedagoger om vårt syfte och tillvägagångssätt, samt gå igenom de etiska koderna som gäller 

för studien. Vi delade även ut blanketter till barnens vårdnadshavare där vi ansökte om 

godkännande för deras barn att medverka i studien. Vi förklarade både muntligt och skriftligt 

för alla medverkande att deras identitet skulle vara skyddad under hela processen och att de 

när som helst var fria att dra sig ur studien. 

 

5.4 Reliabilitet 

Trost (2007:64) beskriver begreppet reliabilitet som en stabil mätning där situationen ska vara 

likadan för alla. Han talar om fyra komponenter som hör samman med begreppet reliabilitet. 

Dessa är : 

• Kongruens som berör frågor som har en liket i avseende att mäta samma sak. 

• Precisison handlar om hur forskaren registrerar svaren, kan även handla om 

hur den svarande kryssa i frågorna i en enkät. 

• Objektivitet har att göra med hur olika forskares sätt att tolka och registrera. 

(Om de registrerar samma sak är objektiviteten hög.) 

• Konstans handlar om att fenomenet eller attityden förblir densamma och inte 

ändrar sig. 



19 
 

Ejvegård (2003:69) talar om att forskaren genom sin närvaro i en observation, kan påverka det 

händelseförlopp som studeras. Våra observationer ägde rum i en påverkad miljö d.v.s  barn 

och pedagoger var medvetna om att vi var där och vi var synliga under alla 

observationstillfällen. Även Denscombe (2009:81) menar att människor troligtvis förändrar 

sitt beteende om de observeras. Ur ett kritiskt perspektiv kunde vår närvaro leda till att de 

kände sig iakttagna och obekväma under observationen. Det fanns en risk att de ändrade sitt 

beteende och agerade annorlunda än vad de vanligtvis gör. För att undvika detta har vi som 

tidigare nämnt uteslutit användning av videokamera och valt en verksamhet som det finns en 

relation till tidigare.  

Denscombe (2004:136) talar om interobservatör-reliabilitet i observationsstudier. Han menar 

(ibid.) att en förutsättning för denna pålitlighet är att  två olika observatörer som betraktar 

samma fenomen eller händelse,  registrerar data  identiskt. Denscombe (ibid.) berättar vidare 

att två forskare som använder ett observationsschema ska följaktligen producera exakt samma 

data, under förutsättning att de såg samma sak, vilket är avgörande, att schemat är ett pålitligt 

forskningsinstrument. Han berättar dock även att överensstämmelsen mellan vad de två 

forskarna registrerar är sällan perfekt, men graden av korrelationen i observationer av samma 

situation är en användbar och okomplicerad indikator på metodens tillförlitlighet. 

Reliabiliteten i vår studie anser vi blir starkare i och med faktumet att det var fyra ögonen som 

studerade händelseförloppen och inte enbart två. Ibland kan det exempelvis vara lätt hänt att 

en av forskarna missar något intressant under observationen, då kan forskarkollegan istället ha 

lyckats att dokumentera det som inträffat. 

  

5.5 Genomförande 

Efter att ha tagit kontakt med behörig skola och personal och fått deras godkännande av 

undersökningen,  började vi med att sätta samman blanketter för ansökan om 

vårdnadshavarens tillstånd. När detta var klart åkte vi med god tidsmarginal ut till den 

aktuella skolan och delade ut blanketterna till pedagogerna som vidarebefodrade dem till 

föräldrarna. Samtliga vårdnadshavare godkände att deras barn fick närvara under våra 

observationer. Vi informerade alla berörda om att själva vår observation skulle rikta in sig på 

pedagoger och inte så mycket på barnen, men att vi behövde observera både barn och 

pedagoger i studien för att få en helhetsbild av de olika situationerna.  
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Vi utformade ett observationsschema som vi använde oss av under våra observationer. 

Eftersom vi observerat en del tidigare under utbildningen var det inga problem att forma en 

för oss givande mall som vi kunde använda oss av. Denscombe (2009:275) menar att 

punkterna i ett observationsschema måste inrikta sig mot det allra viktigaste och mest 

relevanta, eftersom det inte är möjligt att ta med allt. Att välja ut de viktigaste händelserna var 

något vi hade i åtanke under observationerna och som enligt oss är en av grunderna till att 

genomföra bra observationer. Denscombe (2004:198) talar även om att objektivitet kan 

betyda neturalitet och att i samhällsvetenskapliga sammanhang innebär det att inte ta parti. 

För att undvika ta parti när vi observerade, hade vi tydliga punkter i observationsschemat där 

vi kunde ha egna tankar och inte blanda ihop reflektioner med den objektiva beskrivningen av 

det som inträffat. 

Vi utförde våra observationer under två heldagar i förskoleklassen, c.a. 5tim/dag. Vi vill 

poängtera att observationerna ägde rum när barnen fick ha sin fria lek, vilket innebar att vi 

hade pauser där vi kunde samtala med varandra och ha en gemensam reflektion om våra 

observationer. Samma dag som vi skulle påbörja våra observationer började vi med att 

presentera oss för barnen, vi berättade att vi skulle vara där och ”titta på” när de leker. Även 

pedagogerna på plats poängterade för barnen att de inte skulle störa oss under tiden vi var där. 

Överlag lyckades barnen bra med att inte störa oss under  pågående observationer, förutom 

vid något enstaka tillfälle när ett barn försökte inleda en konversation med oss. Vi förklarade 

för barnet att vi inte kunde prata med henne/honom då vi var upptagna med att skriva och titta 

på när alla leker. Vi försökte alltid hålla lite utrymme mellan oss och pedagogen som vi 

observerade, dock inte för långt utrymme för då hade vi inte kunnat höra konversationerna 

som pågick. Vi samlade på oss flertalet observationer av fria lektillfällen och vi har valt att 

mer utförligt analysera fyra av våra observationer. Detta  p.g.a. tidsbrist inom 

uppsatsskrivandet men även för att vi upplevde en viss mättnad, då vi ansåg att pedagogernas 

agerande inom den fria leken var snarlika varandra vid alla tillfällen. Dessa utvalda 

observationer var enligt oss, mest intressanta sett till våra frågeställningar i arbetet. 

 Här följer en kort beskrivning av de fyra utvalda fria lek observationerna: 

• Observation 1 - Under den första observationen följde vi pedagogen ”Britta” under en 

tidsperiod på 25 minuter. Observationerna var inomhus och Britta pendlade mellan ett 

stort lek/samlingsrum och ett dockrum. 
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• Observation 2 - Vid denna observation var det pedagogen ”Anna” som befann sig 

utomhus på skolgården. Observationen varade i drygt 20 minuter. 

  

• Observation 3 - I vår tredje observation observerade vi pedagogen ”Malin” som 

befann sig i det stora lek/samlingsrummet i 30 minuter.  

 

• Observation 4 - Under denna sista leksituation var det pedagogen ”Malin” som var 

utomhus på skolgården. Tidsperiod: 25 minuter 

 

5.6 Bearbetning av material 

Vi har valt att bearbeta våra fyra utvalda observationsscheman genom sammanhållna 

fallbeskrivningar. Nylén (2005:93) beskriver att en sammanhållen fallbeskrivning innebär att 

forskaren med en kronologiskt och temamässigt strukturerad berättelse ger en överblick av ett 

historiskt förlopp. Nylén (ibid.) nämner även att forskaren kan låta aktörerna själva komma 

till tals genom frekventa citeringar för att stärka empirins röst och göra den levande i texten. 

Efter att vi har presenterat observationerna följer en analys av varje observationstillfälle. Allt 

material har vi bearbetat och sammanställt tillsammans och vi har haft stor nytta av varandra, 

då vi kunnat samtala och reflektera kring våra observationer och anteckningar. 
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6. Resultat och analys 

Nedan kommer resultat och analys av observationerna att presenteras. Tanken bakom våra 

observationer var att vi ville se hur pedagoger i praktiken uppträder i barnens fria lek. Vi har 

fiktiva namn på de pedagoger och barn som förekommer i texten, det vill säga att vi har hittat 

på ett namn åt varje pedagog och barn. 

 

6.1 Observation 1 - Fri lek inomhus med Britta  

Vi befinner oss i ett stort rum där barnen brukar ha fri lek. På ena sidan av rummet finns det 

träbänkar. Bänkarna är utformade som en läktare och här brukar barnen ha sina samlingar. 

Vid ett annat hörn finns en blå soffa och jämte den en hylla som är fylld med spel, lego och 

andra leksaker. Vid rummets ingång finns det även ett skrivbord med b.la dokument och 

pärmar. De lekredskap som finns tillgängliga i rummet finns på hyllan och även i lite större 

lådor. I ett skåp nära skrivbordet finns alla spel. På plats i rummet finns 13 barn samt 

pedagogen Britta. Barnen är utspridda i hela rummet och leker i mindre grupper (2-3 barn i 

varje grupp). Britta inleder med att sätta sig ned på golvet bredvid två pojkar (Björn och 

Anton) som tagit fram ett schackspel. Britta befinner sig på samma våglängd som barnen och 

Björn berättar högt att han inte vet hur spelet går till vilket gör Britta  medveten om att han 

inte kan spelreglerna. Därefter säger Britta följande till hans medspelare Anton ”Berätta hur 

han ska göra, lär honom” Efter att Britta sagt detta till Anton lämnar hon pojkarna och går 

vidare till tre flickor (Lisa, Emma och Rebecca) som leker vid träbänken. Flickorna leker med 

dockor och dem samtalar om vem som ska ha vilka dockor. Britta sätter sig ned på bänken 

jämte flickorna, ”Nu vill jag höra här” säger hon. Hon lyssnar på flickorna en i taget som 

berättar om dilemmat. När alla flickorna fått prata med Britta frågar hon dem ” Så hur tycker 

ni att ni ska lösa problemet?” Samtidigt kommer det fram en kollega till Britta och 

pedagogerna börjar samtala med varandra i två-tre minuter.  

När kollegan går vänder sig Britta återigen till flickorna och säger ” Ni får välja ut tre dockor 

var, turas om att välja” Efter detta reser sig Britta upp och är på väg ut ur rummet. Hon 

stannar till och får syn på Björn, som sitter själv med några Dominobrickor. Britta frågar 

”Vad gör du Björn, spelar du inte schack längre?” Hon får inget svar av pojken och beger sig 

sedan ut från rummet. Barnen är nu utan någon pedagog i rummet.  
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Britta har gått in till rummet jämte, som är en liten dockvrå. I dockvrån finns det ett litet bord 

och tre små stolar samt en mindre säng. Här finns leksaker som dockor, barbiedockor, 

köksredskap m.m. Här pågår en roll lek mellan fyra barn (Peter, Caroline, Anna och Kalle) 

som leker affär och familj. Britta sätter sig ner på huk och frågar Peter, ”Vad säljer du?”  Hon 

får inget svar av honom som sitter bakom en kassaapparat. Därefter får Britta en docka av 

Caroline som säger ”Här får du ett par shorts till henne”. Pedagogen börjar klä på dockan och 

frågar Caroline om dockan har något namn. ”Madelene” svarar Caroline omgående. Britta 

fortsätter att klä på dockan och blir tyst i några minuter. Intill henne fortsätter Peter sortera 

pengar i sin kassaapparat och säger till Anna ”Det blir 50 kronor”. Britta säger till Peter att det 

var en dyr affär och frågar Anna ”Fick du 40 kronor tillbaka?”. Anna svarar att hon fick en 

guldpeng tillbaka och Britta berättar för henne ”Då kostade din banan 40 kronor”. Britta 

lämnar rummet och beger sig tillbaka mot det stora lekrummet. Väl inne i rummet sätter hon 

sig ned på huk och säger till barnen att de ska börja städa för att de ska ut. Hon ställer sig upp 

och berättar för två barn att de inte behöver ta fram någon leksak och ber dem istället gå ut 

och börja klä på sig. Barnen börjar plocka ihop leksaker, spel o.s.v. och Britta upprepar för 

några barn att det är dags att städa och sedan avslutas lektillfället. 

 

6.2.1 Analys av observation 1 

Vi lade märke till att Britta intog flera olika roller i leken. Hon kunde i ena stunden vara 

barnets kompis för att kort därefter kliva in i en mer bestämd auktoritär ledarroll. I 

observationen såg vi hur Britta rörde sig runt i rummet och smältde in i barns lek på deras 

villkor. Hon lade stor vikt vid att komma ned på deras våglängd, då hon bland annat satte sig 

ned på huk vid vissa konversationer med barnen.  

Utifrån observationen med Britta kunde vi tyda att hon var mån om att hinna med att få en 

inblick i samtliga lekar som pågick. Hon satt bredvid barnen och lät dem berätta om deras lek. 

Genom att hon var delaktig under en stund i den leken som pågick i dockvrån kunde Britta bli 

medveten och bygga upp en förståelse om vad för lek som pågick. När Britta såg lekens 

utforming och vad barnen samtalade med varandra, byggde hon vidare på sin information och 

skapade lärande situationer. Ett exempel på detta var när hon med Peter och Anna talade om 

priset på bananen som den sistnämnde köpte.  
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Vi kunde i observationen se att Britta var noga med att lyssna på barnen och vid några 

tillfällen lät hon de lösa sina dilemman själv. I exemplet med de tre flickorna som inte kom 

överens om vem som skulle ha vilken docka, utmanade hon flickorna att lösa dilemmat på 

egen hand genom att fråga hur de tyckte att dem skulle lösa problemet. Hon gav flickorna 

möjligheten att själva lösa ”problemet”, men efter en kort stund utan någon lösning mellan de 

säger hon till de att de får välja ut tre dockor var att leka med. Genom Brittas agerande är vi 

överens om att hon försöker vara ett stöd till barnen, ställa frågor och involvera sig själv utan 

att ta för mycket plats. Vi upplevde det som att Britta försökte gå runt till alla barnen i 

rummet, se och lyssna på de samtidigt som hon tog för sig i deras lekar.  

 

6.2 Observation 2- Fri lek utomhus med Anna 

Under detta fria lektillfälle är vi utomhus med pedagogen Anna som är med barnen ute på 

skolgården. Hon inleder med att promenera runt en stor innebandyplan och plockar upp en 

rockring som hon hänger om sin ena arm. Anna placerar sig vid sidan om planen och tittar ut 

över bandymatchen som pågår mellan barnen. På planen är det 10 barn som spelar. I pågående 

spel går Anna in på planen och tar tag i ett barn. Hon förklarar för barnet att inte svinga för 

högt med bandyklubban då något barn kan ta skada. Parallellt med detta dyker en kollega upp 

och inleder en konversation med Anna så fort hon pratat färdigt med barnet. Bägge 

pedagogerna samtalar och gör det  inne i ett av hörnen på bandyplanen. Efter cirka fem 

minuter har pedagogerna pratat färdigt och Anna går tillbaka till platsen vid sidan om planen 

igen där hon stod från början.  

När hon ser att något av barnen svingar för högt med klubban ropar hon ”ner med klubban”! 

Matchen fortsätter och Anna står fortfarande stilla utanför planen och tittar på. Bandybollen 

skjuts ut ur planen och ett barn springer fram till Anna och frågar ”Vems boll?” Pedagogen 

besvarar inte frågan men bollen hämtas snabbt upp av en av pojkarna och spelet fortsätter.  

Efter nästan 20 minuter av pågående lek går Anna iväg till ett förråd som ligger intill planen. 

Några av barnen lämnar planen samtidigt som Anna och lämnar in sina klubbor i förrådet. 

Anna lämnar rockringen och samtidigt annonseras det genom skolans högtalare att barnen ska 

städa och förbereda sig för att gå in. 
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6.2.1 Analys av observation 2 

Det vi upplevde under denna situation med Anna var att hon stod stilla på en och samma plats 

under i stort sett hela observationstillfället. Hon var en åskådare för leken som pågick framför 

ögonen på henne. Då Anna stod så pass nära intill innebandyspelet var hon medveten om vad 

barnen gjorde och sa. Däremot kunde hon inte ha någon fullständig uppsikt under tiden som 

hon samtalade med sin kollega. Vi såg att Anna var psykiskt närvarande genom att följa 

barnen med blicken och iaktta spelet.  

Anna vidtog under leken ett större omsorgsperspektiv än lärandeperspektiv. Hon påpekade 

konstant under innebandymatchen att barnen inte skulle svinga för högt med sin klubba och 

hon lade tyngdpunkten på barnens säkerhet istället för att till exempel instruera de  praktiskt 

om hur innebandyklubban används och vilka regler som gäller vid innebandyspel.  

 

6.3 Observation 3 - Fri lek inomhus med Malin 

I denna observation befinner vi oss i det stora lek/samlingsrummet. Pedagogen Malin är 

närvarande tillsammans med 6 barn. Malin står vid skrivbordet och tittar ner i papper medan 

barnen leker i mitten av rummet. Hon lämnar skrivbordet efter 2-3 minuter och går fram till 

en pojke och säger ”Vill du leka med riddare, djur?” Malin får inget svar och går vidare till en 

annan pojke och flicka (Sara och Anders). ”Ska vi spela spel?” frågar Malin. Sara nickar och 

tar fram ett spel (Pingvinspelet) ur ett skåp. Malin säger till Sara och Anders att dem kan spela 

tillsammans och barnen tar med sig spelet och sätter sig ned på golvet. Malin står kvar vid 

skåpet och börjar sortera spelregler. När hon sorterat färdigt lämnar hon rummet under 4-5 

minuter. När hon återvänder ställer hon sig vid skrivbordet och läser i papper. Efter en stund 

lägger hon ifrån sig papprena och intar position i mitten av rummet. Hon tittar på lekarna som 

pågår i rummet och går fram till Sara och Anders. Malin sätter sig på knä och Sara säger ”Vi 

vill inte spela detta spelet mer”.  

Pedagogen går till skåpet och plockar fram ett annat spel. ”Har ni spelat detta spelet någon 

gång?” säger Malin. ”Ja men det är inte kul” svarar Anders. Pedagogen ställer tillbaka spelet i 

skåpet och plockar fram ett annat spel (Memory). ”Vill ni vara med på detta spelet?” frågar 

Malin. Sara och Anders tar spelet och går och sätter sig ned på golvet igen. De börjar sortera 

korten och Sara undrar vem som ska börja. Malin som nu sitter bredvid barnen säger att Sara 

kan få börja. Under spelets gång får Malin flera gånger påminna Anders om att det är hans tur 
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att välja två kort. När Sara hittar det första paret berättar Malin ”Ni får ta en gång till om ni får 

ett par”.  

Två pojkar som sitter intill och spelar ett annat spel börjar gapa på varandra. Malin vänder sig 

åt pojkarna och säger ”Kanske ni inte ska spela det, om ni inte kommer överens?”. Pojkarna 

blir tysta och Malin återvänder till memory spelet med Sara och Anders.  När det är Saras tur 

att vända på korten säger hon högt ”Nej dem var inte lika”. Malin frågar Anders och Sara hur 

många par de har samlat på sig. ”Tolv” svarar flickan. Malin tittar på Saras kort och förklarar 

för barnen att ett par är två stycken likadana kort. Malin frågar därefter ”Vem av oss vann 

då?”. ”Jag!” ropar Sara. De börjar att plocka ihop spelet tillsammans och Malin upptäcker en 

trasig del på spelets lock. Hon går iväg och hämtar tejp. När Malin kommer tillbaka sätter hon 

sig på golvet och börjar tejpa ihop det trasiga locket. Sara sitter mittemot och tittar på när 

Malin säger till henne ”Du kan hjälpa till och hålla”. Sara tar tag i kartongen och håller den 

medans Malin tejpar den.  När de tejpat färdigt kartongen lägger dem tillbaka spelet i skåpet 

och Malin berättar för alla barnen att det är paus för fruktstund. Hon meddelar även att de kan 

låta sina spel/leksaker vara kvar där dem är för att de ska fortsätta leka en liten stund efter 

frukten. Barnen lämnar rummet för att hämta sin frukt och Malin sätter sig på golvet för att 

invänta dem. 

 

6.3.1 Analys av observation 3 

Under denna observation fick vi känslan av att pedagogen Malin hade saker att göra emellanåt 

som att titta i papper, gå iväg från rummet och var därmed inte delaktig i leken inledningsvis. 

Däremot var hon mån om att bjuda in Sara och Anders i leken genom att erbjuda de att spela 

ett spel. Flickan Sara valde ut Pingvinspelet och de bägge barnen satte sig ned på golvet för 

att påbörja spelet utan att Malin blandade sig i något mer. Då Sara efter en stund tröttnat på 

Pingvinspelet försökte Malin att bjuda in barnen genom att erbjuda ett annat spel från skåpet. 

Barnen ville spela ett annat spel men det var Malin som plockade ut Memory-spelet. Det kan 

uppfattas som att Malin försökte styra barnen till vad de skulle spela. Detta kunde bero på att 

hon tänkte på svårighetsgraden i själva spelet, eller så ville hon välja ut något spel som hon 

trodde barnen skulle tycka var roligt.  

Eftersom skåpet med spel var väl synligt i rummet och barnen själva hade tillgång till att 

plocka fram något som föll dem i smaken såg vi inte det som ett problem att Malin på egen 
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hand valde ut ett spel som hon ansåg lämpligt för barnen. Möjligen kände hon av att Sara och 

Anders ville leke ihop men inte visste vad de skulle sysselsätta sig med och Malin kunde 

komma med förslag för att hjälpa dem på traven. Tillsammans med barnen satte sig Malin för 

att spela Memoryt och talade med dem och reglerna och var själv delaktig under spelets gång. 

Under spelets gång försökte Malin även lära barnen vad ett par innebär. Genom att hon var 

delaktig och frågvis i spelet fick hon reda på att Anders och Sara inte visste vad ett par var 

och kunde därefter förklara innebörden av par för dem. 

Malin bjöd även in barnen till att hjälpa henne med att laga kartongen tillhörande 

memoryspelet. På så vis kunde barnen uppleva känslan av att de ”kan” genom att hjälpa till att 

fixa kartongen som var sönder.   

 

6.4 Observation 4 - Fri lek utomhus med Malin 

Vår sista observation utspelar sig utomhus, även denna gång vid innebandy planen. Vid det 

här tillfället är det pedagogen Malin som vi följer och hennes agerande i leken. På innebandy 

planen befinner sig 10 barn. Malin promenerar runt planen, hon tittar på när barnen spelar 

men emellanåt tittar hon även sig omkring på skolgården. Två pojkar kolliderar med varandra 

och Malin går in på planen och säger till de ”Ta det lugnt, det är en lek”! Pojkarna springer 

ifrån Malin och fortsätter spelet. Hon återgår till sin stillastående position utanför planen och 

tittar ut över skolgården. På bandyplanen börjar två barn (Björn och Johan) att putta på 

varandra vilket medför att Björn springer ut från planen och slänger ifrån sig klubban. Malin 

som har blicken riktad mot ett annat håll får syn på Björn och greppar tag i honom. ”Björn, 

om du inte ska spela mer får du sätta tillbaka din klubba i förrådet” säger Malin. Björn står 

kvar tills Anna  pratar färdigt och sedan springer han iväg till andra sidan av skolgården.  

Malin står vid planen när en annan pedagog kommer fram och de börjar prata med varandra. 

Under tiden kommer det fram en flicka som undrar om hon kan få Malins klubba som hon 

håller i handen. Malin ger klubban till flickan och fortsätter prata med sin kollega. På planen 

börjar två pojkar (Martin och Jonathan) boxas med varandra och Malin som står vid sidan av 

planen fortsätter samtalet med den andre pedagogen. Martin och Jonathan slutar att boxas och 

går åt varsitt håll bort från innebandyplanen. Nu befinner sig endast fem barn på planen och 

Malin börjar promenera mot andra delen av skolgården. Hon tittar till barnen som leker vid 

gungorna och i sandlådan. Kort därpå meddelar en röst genom högtalarsystemet att det är  
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dags för barnen att gå in. Malin står utanför skolporten och väntar på att barnen ska gå in. När 

alla barnen som befunnit sig utomhus är inne går även Malin in. 

 

6.4.1 Analys av observation 4 

Malins agerande var snarlikt pedagogen Annas  under observation 2. Malin deltog inte aktivt i 

lekarna som pågick på skolgården utan vandrade omkring och befann sig en bit från lekarna. 

Prioriteten låg på att upprätthålla ordning och reda, samt att inga barn skulle komma till 

skada. Trots att Malin visade uppmärksamhet missade hon när två pojkar började boxa på 

varandra och det hela började att urarta ordentligt mellan dem. Malin missade detta på grund 

av att hon delvis hade placerat sig med ryggen mot skolgården (och pojkarna) och förde 

samtal med en kollega. En likhet som vi kunde se under utomhusobservationerna med Malin 

och Anna var att dem förde samtal med andra pedagoger, något som inte var lika frekvent 

förekommande under den fria leken inomhus. Till skillnad mot Anna var dock Malin mer 

rörlig av sig och gick runt på gården och det medförde att hon inte låste sig vid en och samma 

lek utan kunde ha överblick över många lekar.   
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6.5  Sammanfattande analys av observationerna 

Det vi kan fastställa utifrån våra observationer är att pedagogernas aktiva deltagande i barnens 

fria lek varierar beroende på vilken miljö de befann sig i. Observationerna två och fyra som 

utspelade sig utomhus visade på ett mindre aktivt deltagande av pedagogen, trots att denne 

befann sig nära leken. Här såg vi att pedagogen hade en mer passivt observerande roll och 

hoppade in i barnens lek när osämja eller konflikter uppstod mellan dem. För oss var det svårt 

att se ett lärandeperspektiv från pedagogerna under den fria leken utomhus. De agerade mer 

som rastvakter som skulle se till att lekarna inte urartade på något sätt och de vidtog ett större 

omsorgsperspektiv än lärandeperspektiv. Det vi upplevde med pedagogerna som befann sig 

inomhus var att de kände en förväntan på sig att prestera något som kunde leda barnen till 

lärande. Pedagogerna utomhus strävade istället först och främst efter att upprätthålla ordning 

och reda bland barnen.  

 Under lekarna inomhus var pedagogerna mer aktivt deltagande och lärandeperspektivet på 

leken kunde synas tydligare från deras sida. Det förekom att pedagogen försökte skapa ett 

lärande i form av att ställa didaktiska frågor till barnen under pågående lek. Genom att dem 

själva var med i leken kunde de skapa en uppfattning om leken och ställa frågor till barnen. 

Det kunde därefter leda till att pedagogerna kunde skapa lärande likt Malin i observation 3 då 

hon genom frågor och deltagande i leken fick vetskap om att barrnen inte visste vad ett par 

var och kunde förklara detta för dem. Vi såg även konkreta exempel på att pedagoger lade 

vikt på att barnen skulle hjälpa varandra i leken. 

Vi märkte att pedagogen Britta intog flera olika roller i leken. Pedagogen kunde i ena stunden 

vara barnets kompis för att kort därefter kliva in i en mer bestämd auktoritär ledarroll. I 

observationen såg vi hur Britta rörde sig runt i rummet och smälte in i barns lek på deras 

villkor. Hon lade stor vikt vid att komma ned på deras våglängd då hon bland annat satte sig 

ned på huk vid vissa konversationer med barnen. Vi kunde se hur Britta hjälpte de att lösa 

olika dilemman som uppstod i leken. Hon gav barnen dock en chans att på egen hand finna en 

lösning och komma med förslag, men om inget skedde tog  hon tillbaka ansvaret och 

berättade för barnen vad som gällde. Även pedagogen Malin i observation tre skapade 

förutsättningar för att involvera sig själv i leken. Hon hjälpte barnen att plocka fram spel som 

de kunde vara intresserade av, för att sedan själv vara delaktig i spelet.  
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7. Diskussion 

I diskussionen kommer vi utifrån våra frågeställningar i studien att diskutera resultat och 

analys kopplat till egna reflektioner, litteratur samt tidigare forskning inom ämnet. Därefter 

följer en diskussion av metoden, slutsatser, förslag på vidare forskning samt ett par avslutande 

ord om studien. 

 

7.1  Hur deltar pedagogerna vid fri lek? 

Något som vi uppmärksammade i våra observationer inomhus var att pedagogen gärna tog del 

av barnens lek. Många gånger bjöd pedagogen in sig själv i den fria leken men även barnen 

var mottagliga för att den vuxne skulle vara med. Löfdahl (2004:44) refererar till Lindqvist 

(1995;1996;1997) som menar att pedagogerna tillsammans med barnen skapar rum och 

möjligheter till lek, så kallade lekvärldar. Det vi såg i observationerna med Britta och Malin 

inomhus, var att de klev in i barnens lekvärld, men bägge pedagogerna hade kvar sin 

"pedagog roll" utan att ta en annan rollgestalt i leken. Enligt Löfdahl (ibid.) menar Lindqvist 

(1995;1996;1997) att lekvärlden skapar ett kulturellt sammanhang som barn och vuxna 

förhåller sig till. Att pedagogerna kan gestalta en rollfigur i leken gör att barnen kan prova på 

att hantera olika känslor. Vidare i våra observationer, kunde vi se hur pedagogerna Britta och 

Malin steg in lugnt och försiktigt i barnens lek. I första hand lyssnade de på barnens samtal i 

leken. Därefter deltog pedagogerna stundvis i samtal med barnen. Samtalen berörde vad 

barnen lekte, hur ett visst spel gick till och konflikthantering mellan olika barn som inte kom 

överens. Pedagogen intog därmed på en kort tid roller som auktoritär ledare, konfliktlösare 

och barnens kompis i leken.   

Av observationerna framkom det att pedagogerna uppmuntrade barnen att lära sig av 

varandra. Vid vår observation med Britta såg vi hur hon önskade att Anton som kunde spela 

schack skulle lära ut spelreglerna till Björn, då han tydligt berättade att han inte visste hur 

schack skulle spelas. 

Johansson & Pramling Samuelsson (2007:222-23) menar att pedagogens deltagande  kan leda 

till att leken förstörs, de ska inte göra intrång i eller försöka överta barnens lek. De talar om 

att det behövs ett möte med barns livsvärldar på barns villkor för att ett lärande ska ske. Vi 

såg även hur pedagogerna deltog i barnens lek genom att dem blev inbjudna eller att själva 



31 
 

bjöd in sig på barnens villkor. Under observation ett bjöd pedagogen Britta in sig själv i 

många lekar och då kan möjligen frågan uppstå hur fri och självinitierad leken är för barnen 

när hon på eget behag tar för sig i den? Enligt oss är det positivt att pedagogen deltar i barnens 

fria lek då det kan bidra till lärande och pedagogerna bland annat får en inblick i hur barnen 

agerar i leken samt hur lekarna formar sig. Detta så länge pedagogen  kliver in i leken på 

barnens villkor och inte med t.ex. avsikt att byta lek eller liknande intentioner. Vi håller med 

exempelvis Tullgren (2003:108) som i sin doktorsavhandling talade om hur vikten av 

pedagogens deltagande i leken. Detta för att bland annat får en ännu större inblick i lekarna 

och ta del av barnens idéer. Dessutom anser vi likt Lindqvist (2002:17) att barn tycker det är 

spännande att vuxna deltar i leken. När barn som är försiktiga och blyga av sig ser att vuxna 

leker, kan det enligt oss öka chanserna till att barnet ifråga själv vågar att delta.  

Vi såg en skillnad på hur pedagoger agerade i leken inomhus och utomhus. Pedagogerna 

inomhus var mer engagerade i leken med barnen, de pratade med barnen samtidigt som de vid 

vissa tillfällen var med och deltog aktivt i lekarna. Utomhus såg vi pedagogerna Anna och 

Malin som båda var passiva deltagare vid innebandy planen, de stod vid sidan av leken och 

tittade på,  men deltog inte själva i den. Varför det var en sådan markant skillnad på deras 

aktiva deltagande i leken inomhus och utomhus anser vi kan bero på att förskoleklasserna är 

implanterade i skolmiljö. Skolverket (2001:9) tar upp att förskoleklassen skolifierats sedan 

dess införing. Rapporten talar om att förskoleklassens organisering i stor utsträckning blivit 

väldigt lik skolans, d.v.s uppdelad i arbetspass och raster. Trots att det kallades för fri lek ute 

upplevde vi det som att förskoleklassens pedagoger agerade som rastvakter likt övrig personal 

på skolan. Ytterligare ett skäl till att pedagogerna var passiva i leken utomhus kan vara att 

lekaktiviteterna ute  är mer fysiskt krävande. Barnen springer, hoppar, klättrar och använder 

sin motorik mycket mer utomhus än inomhus. Detta kan bero på att äldre pedagoger/ 

pedagoger med dålig kondition har sämre fysiska förutsättningar än barnen och får därmed 

svårt att vara aktiva deltagare i vissa lekar. Trots att viljan i pedagogen finns att delta och 

pedagogen är medveten om att ett pedagogiskt deltagande är givande för leken, kan 

deltagandet begränsas beroende på vilket fysiskt tillstånd pedagogen befinner sig i. Vi tog oss 

själva som exempel och menar på att om vi hade varit i pedagogens situation hade vi gått in i 

leken som en spelare eller domare i ett av lagen.  
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7.2 Skapar pedagogerna situationer för lärande i barnens fria lek? 

 Lindqvist (1999:8) menar att Vygotskijs tankar genom åren har influerat den svenska skolan 

och att hans texter har haft ett positivt inflytande på pedagogiken. Vygotskij har haft stor 

påverkan på pedagogiken och vi var inte speciellt förvånade över att samspel och samarbete 

var något som prioriterades av pedaogerna för att barnen skulle lära sig saker. Ett exempel 

kan hämtas från den första observationen med Britta där hon bad tre flickor att tillsammans 

försöka komma fram till en lösning om vem som skulle ha vilka dockor. Även fast dem inte 

lyckades komma överens gav Britta dem möjligheten att göra det och att utvecklas socialt. 

Den sociala kompetensen är av stor betydelse för barnen och att börja bygga upp den i tidig 

ålder är enligt oss ett måste. Detta då exempelvis barn från många olika förskolor kan placeras 

i samma förskoleklass. Barnen måste därmed lära sig att fungera som en social individ i ett 

kollektiv bestående av nya bekantskaper, där många av barnen kan ha olika typer av bakgrund 

och kultur. Eftersom hela vårt samhälle är berikat med ett socialt nätverk och vi människor 

kommunicerar dagligen med varandra, anser vi likt det sociokulturella perspektivet att leken 

är ett utmärkt redskap för att barnen ska utveckla sig socialt inför det kommande vuxenlivet. 

Vi kunde genom våra observationer konstatera att pedagogerna vid inomhuslek ställde 

lärande/didaktiska frågor till barnen och fanns med som stöd för de barnen som kunde ha 

svårt att ta kontakt med andra barn i leken. Ett exempel på detta kan hämtas från observation 

tre i vår studie när pedagogen Malin bjöd in Sara och Anders till lek där hon själv deltog och 

ställde lärande frågor till dem om hur spelet gick till. Bland annat instruerade hon för dem vad 

begreppet ”par” innebar genom att fråga hur många par barnen hade. Pramling Samuelsson & 

Sheridan (2006:87) menar att en pedagogs uppdrag är att involvera samtliga barn i leken. De 

talar om hur ett barn som har svårigheter att komma med i leken kan behöva hjälp av en 

pedagog  för att få vägledning. För oss blev det tydligt med pedagogen  Malin att hon ville få 

Sara och Anders till att leka med varandra. Detta gjorde hon med hjälp av att skapa en dialog 

och att inbjuda de till lek genom att spela ett spel. Vi menar likt Pramling Samuelsson & 

Sheridan (ibid.) att barnen ibland behöver en ”knuff” från pedagogen för att leken ska skapas. 

Vidare kunde vi se hur pedagogen Britta från observation ett, skapade en situation för 

ämnesspecifikt lärande under den fria leken. Då  hon bjöd in sig själv i ett lektillfälle där fyra 

barn lekte, kunde hon skapa en lärandesituation med Peter som agerade kassör och Anna som 

var kund i affären. Britta påbörjade ett samtal med Peter och Anna som berörde matematik, 
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hon pratade om pengasummor. Anna köpte en banan och fick tillbaka en summa från Peter 

vilket, Britta snappade upp detta och började diskutera ämnet.  

Ackesjö (2011:140) talar om  att förskoleklassen ska vara en arena där barn genom lek ska 

tillägna sig social kompetens samt ämnesspecifika kunskaper. Precis som pedagogerna i 

studien var aktivt delaktiga i leken inomhus och skapade förutsättningar för just detta som 

Ackesjö talar om borde de även enligt oss vid sina tillfällen försöka ingå i leken utomhus för 

att stimulera barnen och försöka skapa fler lärande situationer likt inomhus. 

 

7.3 Metodreflektion 

Vi är nöjda med hur vårt upplägg på observationerna såg ut. När vi var ute och observerade 

hade vi ett bra och avslappnat samarbete där vi i förväg hade diskuterat om var i rummet vi 

skulle befinna oss. Eftersom vi var två stycken som observerade kunde vi ta in fler intryck och 

händelser än om forskaren skulle varit ensam observatör. Det är även viktigt att två forskare 

kommer överens om hur arbetet och materialet ska presenteras, detta genom att lyssna på 

varandra och ge varandra lika mycket utrymme i arbetet. Vi bedömer även att analysen av det 

empiriska materialet inte var någon svårighet för oss. Eftersom vi har tidigare erfarenheter av 

denna metod hade vi en förkunskap om hur vi skulle utföra och bearbeta observationerna. 

Som vi nämnde ovan  hittade vi en lämplig plats som vi försökte hålla under hela 

observationen. Dock bytte framförallt en av pedagogerna vid något tillfälle rum och då fick en 

av oss observatörer följa pedagogen till rummet intill. Däremot upplevde vi svårigheter med 

att observera pedagogerna utomhus då det fanns mer störande moment under vår 

observationstid. Barn som högljutt sprang omkring på hela skolgården, tre flickor som var 

nyfikna på varför vi var på deras skola och skrev etc. Efter varje observation samtalade vi 

med varandra om vad vi hade sett i den fria leken och kunde lyfta saker som den andre 

observatören kanske hade missat att se. 

 

7.4 Slutsats 

Vi kan konstatera att pedagogens deltagande har en enorm betydelse för att bland annat skapa 

förutsättningar till läranden inom barnens lek. Pojken Björn (observation ett) som inte visste 

hur man spelade schack, kunde genom pedagogens engagemang och uppmärksamhet stanna 
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kvar i leken och få möjligheten att lära sig schackspelet av kompisen Anton. Genom våra 

observationer kunde vi även märka en skillnad på hur pedagoger deltar i leken beroende på 

om de är inomhus eller utomhus. Pedagogerna Britta och Malin som vi observerade inomhus, 

var aktiva i barnens lek. De ställde frågor till barnen, lyssnade på deras samtal och visade ett 

intresse för barnens pågående lek.  

Pedagogerna Anna och Malin som vi observerade utomhus, höll sig nära barnens lek men 

utan att själva vara aktiva eller visa engagemang för leken. Att pedagogerna agerade 

annorlunda ute behöver inte betyda att de inte är medvetna om att barnen leker. Vi vill lyfta 

att både Malin och Anna befann sig vid innebandy planen under hela leken och att båda 

pedagogerna med jämna mellanrum blickade ut över den pågående leken. Denna studie visar 

att ett pedagogiskt deltagande i leken kan visa sig på olika sätt. Kroppsligt, själsligt, 

avvaktande, inbjudande etc. Beroende på miljö, antal barn/pedagoger och tid varierar sig 

pedagogernas aktiva delaktighet i den fria leken. 

 

7.5 Förslag på vidare forskning 

Vi ser ett behov av att pedagoger kontinuerligt reflekterar både individuellt och kollektivt 

över sitt förhållningssätt och agerande i barnens lek. Det hade varit intressant att  undersöka 

djupare hur olika pedagoger i arbetslag såväl inom förskola, förskoleklass och fritidshem 

förhåller sig till den fria leken. Detta hade man enligt oss kunnat verkställa genom att skapa 

en större enkätstudie/intervju där pedagoger får svara på frågor som berör den fria leken och 

lärandet.  På så sätt hade forskaren kunnat skapa sig en djupare och subjektivare förståelse om 

pedagogernas tankar och förhållningssätt. Dessutom hade du då kunnat göra en 

jämförelsestudie och undersökt om tankarna skiler sig åt beroende på om du arbetar inom 

förskola eller förskoleklass/fritidshem. 

Med tanke på att våra resultat av observationerna bland annat visade att det fanns ett högre 

aktivt deltagande i den fria leken inomhus än utomhus, hade det varit optimalt att göra 

ytterligare fördjupade studier där förskoleklasspedagoger skulle kunna intervjuas om sitt 

förhållningssätt till barnens fria lek utomhus gentemot inomhus.  
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7.6  Avslutande ord 

Att barn lär genom lek var något som vi både var överens om innan påbörjad studie. Däremot 

ville vi få en fördjupad inblick i hur vi som kommande pedagoger kan skapa bredare 

förutsättningar för att barnen ska lära genom leken. Det som är viktigt enligt oss, är att som 

pedagog reflektera över sitt egna förhållningsätt till leken. Hur pedagogen agerar, samtalar 

och beter sig i leken spelar en stor roll i verksamheten. Som vuxen är det lätt att glömma bort 

hur rolig leken kan vara om man inte själv deltar i den.  Då vi snart är färdigutbildade 

pedagoger kommer vi komma ut i en skolverksamhet där leken genomsyrar vardagen. Vi som 

pedagoger måste därför kunna "fånga" ögonblicket" i leken, utan att förstöra, ändra eller 

avbryta den. Genom att pedagogen med ett engagemang, visar barnen att det finns ett 

ömsesidigt intresse för leken, kan ett lärande utvecklas för alla som deltar. Det har varit en 

spännande resa för oss under terminens gång. Vi som har skrivit denna studie har fått 

samarbeta, samtala, kompromissa, planera och hjälpa varandra dagligen. Vi har varit enormt 

viktiga för varandra under hela processen då vi har mottagit mycket lärdomar av varandra, 

därför kan vi starkt rekommendera att utföra en forskning i par. Med hjälp av denna studie har 

vi fått en större kunskap om hur pedagoger använder leken som ett lärande och hur dem 

agerar inom leken. Vår studie avslutas med ett tänkvärt citat om förskoleklassen som Ackesjö 

(2011:141)  tar upp. 

           "Kanske ska man betrakta förskoleklassen som en idyll, där som en oas där läraren ständigt är närvarande 

och där barnen får vila mellan kunskapsorienteringen i förskolan och skolan. På det sättet kan man 

betrakta förskoleklassen som en ö mellan förskola och skola, där lärarna arbetar för att upprätthålla och 

bevara verksamhetens särart och där barnen är lekande, lärande och fria barn" 

Ackesjö (2011:141) 
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Bilaga 1 

Ansökan om tillstånd för ert barn att medverka i en undersökning inom 

ramen för ett examensarbete vid Halmstad Högskola. 

Vi är två lärarstudenter vid namn Andreas Mitsis och Diana Ljesic. Just nu är vi inne på vår 
näst sista termin i utbildningen och för tillfället håller vi på med ett examensarbete. Syftet 
med vårt examensarbete är att undersöka hur pedagoger i förskoleklass förhåller sig till lek 
och lärande, detta genom att genomföra observationer av pedagoger vid tillfällen med fri 
lekaktivitet. Fokus i observationerna som genomförs med penna och papper, kommer vara på 
att studera pedagogernas agerande under lekstunderna. Är pedagogerna delaktiga?  Isåfall på 
vilket sätt och vilka konsekvenser får det för leken? Om de inte är delaktiga, vad gör 
pedagogerna i så fall och kan de påverka leken i alla fall på något sätt via sin fysiska närvaro?     

Observationer kommer att ske under ett par dagar i höst. Vi skulle därför genom detta brev 
vilja be er vårnadshavare om tillstånd för ert barn att medverka i studien. Medverkandet  är 
givetvis helt frivilligt. Alla barn garanteras anonymitet i undersökningen. 

Vi ber er vänligen att kryssa i något av de  nedanstående alternativen och sedan lämna in 
blanketten till personal i förskoleklassen senast vecka 45. 

 

[   ]  Jag godkänner att mitt barn medverkar i studien. 

[   ] Jag godkänner inte att mitt barn medverkar i studien. 

 

………………………...........................       …………………………………........... 

Vårdnadshavares namnteckning  Barnets namn 

……………………… 

Datum 

 

Skulle ni ha några funderingar kring arbetet är det bara till att kontakta oss på något av 
nedanstående telefonnummer. 

Diana:       eller    Andreas: 

Tack på förhand! 

Med vänliga hälsningar Andreas Mitsis och Diana Ljesic. 


