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FÖRORD 

Arbetet med föreliggande studie har under hela processen gjorts gemensamt. På så sätt har vi 

kunnat diskutera och problematisera vår text tillsammans för att slutligen komma fram till den 

färdiga produkten.  

Vi vill ge ett stort tack till våra handledare Marie-Helene Zimmerman Nilsson och Claes 

Ericsson som genom konstruktiv respons har väglett oss fram i vårt arbete med studien. Vi 

vill även tacka pedagogerna och barnen som medverkat och gjort studien möjlig. Slutligen vill 

vi tacka våra kära familjer och vänner som har stöttat oss under hela vår utbildning. Tack!  

Halmstad den 7 januari, 2015 

Isabelle Buvari & Jennie Persson  

 

 

  



 
 

ABSTRACT 

I denna undersökning står pedagogers förhållningssätt till barns lek på förskolans utegård i 

centrum. Vi menar att detta är ett angeläget område eftersom leken anses viktig för barnens 

lärande och utveckling. Syftet med studien är att undersöka hur pedagogerna samspelar, 

agerar och förhåller sig till barnen och barnens lek på utegården. Genom att undersöka 

pedagogernas förhållningssätt kan deras sätt att möjliggöra barnens lek synliggöras. Det 

empiriska materialet har producerats på två olika förskolor och metoden som använts har varit 

videoinspelning. Studien utgår från ett sociokulturellt perspektiv där begreppen samspel, zone 

of proximal development (ZPD), scaffolding, medierande redskap, artefakter och 

appropriering är centrala. Dessa begrepp har använts som analysverktyg i föreliggande studie. 

Resultatet visar att pedagogerna förhåller sig till barnens lek och lärande på flera olika sätt. 

Pedagogerna har visat olika grad av engagemang i barnens lek både gällande verbalt samspel 

och kroppsligt agerande. Vid vissa tillfällen förhöll sig pedagogerna helt observerande till 

barnens lek på förskolans utegård medan de vid andra tillfällen var deltagande.  Utifrån detta 

är vår slutsats att pedagogernas olika förhållningssätt till barnens lek på förskolans utegård har 

betydelse för barnens egna möjligheter att agera i leken och att pedagogernas olika 

förhållningssätt är betydelsefulla för att skapa en variation för barnens lek och lärande.  

Nyckelord: samspel, lek, pedagogers förhållningssätt, förskolans utegård, sociokulturellt perspektiv  
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1.0. Inledning 

Några barn och en pedagog leker Batman på utegården. Ett barn har blivit  

tillfångataget och sitter under ett bord som är fängelsehålan. Pedagogen säger nyfiket 

 ”Vad händer sen i denna lek?” Barnet svarar upprymt ”Jag springer iväg när de  

sover”. Pedagogen bekräftar genom att säga ”Så när fångvaktarna somnar då  

är det dags för dig att smita” sedan fortsätter hon ”Är det dags att sova nu? 

 Har det blivit kväll?” Ett barn säger ”Mm”. Pedagogen säger glatt ”Då går vi och  

lägger oss allihop. God natt alla fångvaktarna!” Barnen svarar ”God natt!” 

Den här observationen gjordes på en förskola en dag i november år 2014. Leken är 

framträdande i observationen och vi ställer oss därför frågan vilka förhållningssätt det finns 

till barnens lek. FN:s barnkonvention belyser att leken är varje barns rättighet (UNICEF, 

2009). Dock har lek betraktats på olika sätt genom tiderna. Redan under antikens Grekland 

beskrev Platon leken som ett sätt att lära genom lustfyllda aktiviteter. Han menade också att i 

samspel med andra utvecklar man sin egen självkännedom. Detta synsätt dominerade fram till 

mitten av 1800-talet då leken istället sågs som meningslöst tidsfördriv. I slutet av 1800-talet 

förändrades synen på lek igen och det utvecklades flera olika teorier om varför barn leker. 

(Welén, 2003, ss. 12-16). Numera är flera forskare eniga om att leken är en viktig del i barns 

liv eftersom leken anses gynna barns lärande och utveckling (Engdahl, 2014; Eriksson 

Bergström, 2013 & Mårtensson, 2004). Engdahl (2014, s. 88) menar att leken främjar barnens 

förmåga att samarbeta, kommunicera och att få inflytande. Detta går att knyta an till Lillemyr 

(2002, s. 148) som beskriver Vygotskijs tankar om att leken utvecklar barns sociala 

kompetens, vilket i sin tur skapar förståelse för samhällets olika regler och normer. Säljö 

(2000, s. 20) hänvisar också till Vygotskij som använder begreppen verktyg och redskap. 

Dessa begrepp syftar då både till språket och fysiska artefakter som betydelsefulla i leken för 

att kommunicera med omvärlden.  

Moser & Martinsen (2010, ss. 8, 13) menar att barn på förskolor vistas mycket utomhus och 

att den tiden oftast består av fri lek. Utifrån detta är avsikten med denna studie att undersöka 

hur pedagogerna förhåller sig till barnens lek vid vistelse på förskolans utegård. Flera studier 

har berört hur pedagoger ser på sin roll i förhållande till barnen och deras lek på förskolans 

utegård (Blanchet-Cohen & Elliot, 2011; Engdahl, 2014 & Peng, 2011). Dock har dessa 

studier använt intervju eller enkät som metod och resultatet visar då endast pedagogernas 

uppfattningar om hur de förhåller sig till barnen på utegården. Hur pedagogerna beskriver 

deras förhållningssätt behöver inte vara detsamma som hur de verkligen agerar i sådana 

situationer. Vår studie har därför genomförts med hjälp av observationer för att synliggöra hur 

pedagogerna agerar när de befinner sig utomhus tillsammans med barnen. I föreliggande 

studie används ordet pedagog genomgående och syftar på både barnskötare och förskollärare. 

En studie som fokuserar på pedagogernas förhållningssätt på utegården, trots att detta inte var 

syftet med studien är skriven av Engdahl (2014, ss. 150-151). Hon menar att det varierar 

huruvida pedagogerna bör vara delaktiga i barnens lek. Hon menar att det är betydelsefullt att 

vara aktiv i barnens lek eftersom pedagogerna då kan inspirera barnen. Vidare menar Engdahl 

(2014, ss. 150-151) att genom att inte delta i barnens lek får barnen möjlighet att ta egna 

initiativ. Dessutom belyser förskolans läroplan (Skolverket, 2010, s. 11) att förskolläraren har 
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skyldighet att skapa förutsättningar för barnens lek, utveckling och lärande genom att erbjuda 

barnen en varierad miljö, bland annat utomhus.  

Avsikten med denna studie är alltså att undersöka pedagogers förhållningssätt till barns lek på 

förskolans utegård med observation som metod. Den tidigare forskning som gjorts inom detta 

område har använt andra metoder och därför saknas det forskning som gjorts med hjälp av 

observation. Leken anses vara en förutsättning för barns lärande och utveckling och genom 

denna studie är vår förhoppning att synliggöra hur pedagogers olika förhållningssätt möjliggör 

barnens lek på förskolans utegård.  

1.1. Syfte och forskningsfråga 

Syftet med studien är att undersöka hur pedagogerna samspelar, agerar och förhåller sig till 

barnen och barnens lek på utegården, eftersom leken anses viktig för barnens lärande och 

utveckling. Genom att använda observation för att undersöka pedagogernas olika 

förhållningssätt kan deras sätt att möjliggöra barnens lek synliggöras. Studiens 

forskningsfråga är följande: 

 Hur förhåller sig pedagogerna till barnens lek och lärande på förskolans utegård? 

2.0. Tidigare forskning  

I följande avsnitt beskrivs tidigare forskning som är relevant för föreliggande studie. De 

teman som tas upp handlar om hur pedagogerna ser på sin roll i förhållande till barnens lek 

och lärande, hur lek kan definieras utifrån tidigare forskning, samspel mellan pedagoger och 

barn samt miljöns och materialets betydelse för barnens lek och lärande.  

2.1. Pedagogers förhållningssätt till barnens lek och lärande på utegården  

Flera studier belyser pedagogernas syn på deras roll i förhållande till barnen. Pengs studie 

(2011, s. 138) visar att en del pedagoger menar att det är viktigt att först observera barnen för 

att kunna ställa reflekterande frågor, förse barnen med material samt att sedan utmana barnen 

i deras lärande genom leken. Till skillnad från detta anser pedagogerna i Blanchet-Cohen & 

Elliots studie (2011, s. 15) att många pedagoger ofta ser vistelse på utegården som rasttid där 

de står med varm dryck, pratar med varandra i arbetslaget och övervakar barnen på håll. 

Däremot menar de tillfrågade pedagogerna i deras studie att de själva inte agerar på detta sätt 

utan att de aktivt skapar möjligheter för barnen att samspela med dem i leken. På så sätt kan 

pedagogerna ta tillvara på barnens intressen och frågor som uppkommer. Detta gör att barnen 

får möjlighet att reflektera över upptäckter i leken och på så vis kan ett lärande ske. (Blanchet-

Cohen & Elliot, 2011, ss. 14, 20). Även Boström, Johansson, Sandberg & Frøkjærs (2012, s. 

9) belyser att det finns en variation i hur pedagogerna ser på sin roll i förhållande till barnen. 

De menar att pedagoger som gjort färdigt sin utbildning innan 1980 ser lugn och ro som det 

viktigaste för barns lärande. Pedagogerna som utbildat sig mellan 1980 och 2000 anser att det 

viktigaste för barns lärande är att de vuxna förklarar och visar. Pedagoger som utbildades efter 

2000 beskriver barnens lärande genom samspel mellan vuxna och barn. Det handlar om att 

pedagogerna leker tillsammans med barnen, att pedagogerna utmanar barnen i leken och att 

det finns ett gemensamt intresse mellan pedagogerna och barnen. Detta går att koppla till 

Engdahls studie (2014, ss. 150, 151) där även hon belyser att det finns en variation i hur 
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pedagogerna ser på barns lek och lärande och också på sin roll i förhållande till barnen. Vissa 

pedagoger i Engdahls undersökning berättar om sitt förhållningssätt till barns lek som ett 

aktivt samspel. De menar att genom att vara delaktiga i barnens lek kan de inspirera barnen 

och vara en del i barnens utforskande. På så sätt menar pedagogerna att det skapas möjligheter 

till lärande. Andra pedagoger i Engdahls studie ställer sig däremot kritiska till att vara 

delaktiga i barnens lek. De anser att genom att inte starta upp aktiviteter tillsammans med 

barnen får barnen tillfälle att ta egna initiativ. Löfdahl, Segerblom, & Wagnsson (2012, s. 19) 

belyser också barns egna initiativ i sin studie. De menar att alla barn inte tar egna initiativ och 

att det då är viktigt att pedagogerna stöttar dessa barn för att främja barnens lärande och 

utveckling. Vidare menar de att pedagogerna ska göra sig medvetna om verksamhetens 

organisering för att kunna reflektera över huruvida de ska vara aktiva eller passiva i 

förhållande till barnens initiativtagande för att främja lärandet.  

Maynard & Waters studie (2007, ss. 6, 8) är gjord i Wales och visar till skillnad från Mosers 

& Martinsens studie (2010, ss. 8, 13), som genomförts i Norge, att barnen och pedagogerna 

till största delen av dagen befinner sig inomhus. Om de skulle vistas på utgården är det vid 

fint väder samt för att barnen ska få frisk luft under tiden de leker. I dessa situationer är 

pedagogerna inte involverade i barnens lek och de ser sin roll som övervakande för att inte 

olyckor ska inträffa. I likhet med detta menar även Engdahl (2014, s. 94)  att vissa pedagoger 

intar en mer iakttagande roll i förhållande till barnen och hon beskriver att pedagogerna sällan 

bidrar till att barnens lek upphör när de befinner sig utomhus.  

Belysas bör att dessa studier antingen är gjorda med intervju eller enkäter som metod och 

därför är det endast beskrivningar av hur pedagogerna upplever deras förhållningssätt och 

agerande i förhållande till barnens lek och lärande. Alternativt har studiernas syften inte 

handlat om pedagogernas förhållningssätt till barnen utomhus. Vi har därför uppmärksammat 

att det finns en kunskapslucka gällande hur pedagogerna verkligen förhåller sig till barnens 

lek och hur de agerar vid vistelse på utegården och det är detta föreliggande studie har 

ambitionen att bidra med. 

2.2. Lek och lärande på förskolans utegård 

Pengs studie (2011, s. 99) visar att pedagoger definierar lek på olika sätt. Lek beskrivs av 

pedagogerna bland annat som en rolig aktivitet på grund av att leken kan möjliggöra att 

barnen inspireras på många olika sätt. Lek handlar om att barnen själva får bestämma vad de 

ska göra och med vilket material. På så sätt får barnen möjlighet att utforska och undersöka 

leken på eget initiativ. (Peng, 2011, s. 105). Ett annat sätt pedagogerna beskriver lek på i 

Pengs studie (2011, s. 100) är att det måste finnas en balans mellan lek och lärande eftersom 

lek inte alltid leder till lärande. Dock finns det olika perspektiv på huruvida lek leder till 

lärande och andra pedagoger i studien menar att genom leken får barn möjlighet att lära med 

alla sina sinnen och utveckla sin sociala kompetens. (Peng, 2011, ss. 104-105).  

Szczepanski (2008, ss. 42-43) belyser att för att barn ska förstå och för att det ska ske ett 

lärande är det betydelsefullt att det finns en växelverkan mellan teori och praktik. För att få en 

förståelse för teorin är det viktigt att det finns en verklighetsförankring. Vidare framhåller 

Szczepanski (2013, ss. 11, 13) att det ska finnas variation mellan inomhus- och 
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utomhusmiljön.  För att få en tydligare förståelse för ett lärandeobjekt hävdar Szczepanski att 

det är viktigt att befinna sig i den naturliga kontexten för lärandeobjektet. Ett exempel på detta 

är när man arbetar med naturkunskap och skapar en verklighetsanknytning genom att vara ute 

i naturen istället för att sitta inne i en konstruerad naturkunskapssituation.  

En studie som belyser barns lek och lärande är Williams studie (2007, ss. 26-27) där några 

barn får i uppgift att lära sina kompisar en lek. De barn som lär ut leken kunde leken från 

början. Barnen använder sig av olika strategier för att lära ut leken och barnen som lär sig 

leken gör det genom de olika strategierna. Oavsett vilken strategi barnen använder sig av har 

alla barn lärt sig leken när studien var slut. Detta kan kopplas till Szczepanski (2008, ss. 43, 

47)  som poängterar att barn lär sig på olika sätt och det därför är viktigt med en varierande 

miljö för att möjliggöra lärandet för alla.   

2.3. Samspel mellan pedagoger och barn  

Johansson & Pramling Samuelsson (2009, s. 7) beskriver fem olika kategorier för samspel och 

anser att det är genom dessa fem kategorier som samspel mellan pedagoger och barn tar form. 

Den första kategorin handlar om att samspel skapas genom att barnet vill ha hjälp av en 

vuxen. De menar att barn ser vuxna som mer kunniga och vänder sig då till vuxna för att få 

hjälp. I en situation där barnet inte vet hur hen ska handla, till exempel i en konflikt, kan 

barnet behöva stöd från en vuxen. Den andra kategorin som Johansson & Pramling 

Samuelsson (2009, s. 8) beskriver är när samspel skapas på grund av att barnet vill bli sett 

som kompetent och bli bekräftat av den vuxne. När ett sådant samspel skapas handlar det om 

att barnet vill visa något som hen har gjort eller något som barnet vill visa att hen kan. Den 

tredje kategorin för samspel skapas genom att barnet vill upplysa den vuxna om att någon 

annan bryter mot gemensamma regler (Johansson & Pramling Samuelsson, 2009, s. 9). Det 

kan vara både barn och vuxna som bryter reglerna. Den fjärde kategorin berör 

informationsutbyte. Johansson & Pramling Samuelsson (2009, s. 10) belyser att samspel kan 

skapas genom att barnet behöver information genom verbal kommunikation. Det kan handla 

om en situation då barnet behöver få bekräftat att hen till exempel har förstått en uppgift rätt. 

Den femte och sista kategorin handlar om när vuxna samspelar med barnen i barnens lek som 

en lekkamrat (Johansson & Pramling Samuelsson, 2009, s. 11). Detta samspel skapas ofta 

genom ett gemensamt intresse, till exempel en saga.  

En annan studie som belyser betydelsen av samspelet mellan pedagoger och barn är skriven 

av Sheridan & Pramling Samuelsson (2013, s. 7). De beskriver förskolor med låg eller hög 

kvalitet. Förskolor med låg kvalitet kännetecknas av brist på samspel och kommunikation 

mellan pedagoger och barn samt trånga utrymmen och begränsat med material. De beskriver 

även pedagogerna som passiva i barnens lek och där deras roll är att övervaka och kontrollera 

verksamheten. En förskola av hög kvalitet ska erbjuda en miljö som är stimulerande för barns 

lärande. Pedagogerna är delaktiga i barnens aktiviteter, utgår från barnens intressen samt delar 

ett gemensamt intresse tillsammans med barnen.   
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2.4. Miljöns betydelse för lek och lärande 

Moser och Martinsen (2010, s. 14) och Blanchet-Cohen & Elliot (2011) poängterar att genom 

att miljön erbjuder ett varierande utbud av material kommer barnen ha möjlighet att skapa 

meningsfulla lekar. Likaså belyser Mårtensson (2004, s. 75) vikten av att det finns ett varierat 

material på förskolegården och att detta material med fördel ska placeras på samma plats. 

Detta möjliggör möten mellan barnen och platsen kommer att fungera som en knutpunkt 

mellan barnen och deras olika lekar. Mårtensson (2004, ss. 76-77, 148, 160) menar också att 

formbart material möjliggör för barnen att utforska materialen på en mängd olika sätt. Hennes 

resultat visar att barnen använder formbart material på ett målinriktat sätt och att de 

inspirerades av varandra i sitt utforskande.  

Eriksson Bergström (2013, s. 98) skriver att de fysiska materialen har betydelse för vilka 

roller barnen intar i leken. Vidare anser hon att materialen uppfattas olika av de barn som 

använder sig av dem. Blanchet-Cohen & Elliot (2011, s. 13) belyser också att barnen 

använder sig av material på olika sätt i sina lekar och barnen använder dessa på andra sätt än 

vad dem är tänkta att användas till. Även Storli & Løge Hagen poängterar att barnen använder 

miljöerna och materialen på olika sätt beroende på vad dessa inbjuder.  

2.5 Tidigare forskning i förhållande till vår studie 

I forskningsöversikten har vi fokuserat på tidigare forskning om pedagogers syn på deras 

delaktighet i barns lek. Detta är relevant eftersom det är grunden till vår studie. Skillnaden 

mellan tidigare forskning och föreliggande studie är att en annan metod används. Vidare 

beskrivs lek ur olika perspektiv. Leken är också central i vår studie och därför är det relevant 

att redogöra för vilka olika synsätt det finns på lek. På grund av att studien utgår ifrån ett 

sociokulturellt perspektiv är det även relevant att beskriva tidigare forskning som berör 

samspel mellan pedagoger och barn. Anledningen att vi har fokuserat på just samspelet 

mellan pedagogerna och barnen är för att det är detta samspel som studiens forskningsfråga 

berör. Avslutningsvis beskrivs även materialet på förskolans utegård i förhållande till barnens 

lek. Detta är relevant eftersom att de sociala situationer vi observerar äger rum i en viss miljö 

och därför blir materialet i miljön en del av det som sker.  

3.0 Teoretisk utgångspunkt 

I detta avsnitt presenteras den teoretiska utgångpunkt som studien har utgått ifrån, det vill 

säga teorier utifrån ett sociokulturellt perspektiv. Denna studie utgår främst från Säljös och 

Williams tolkningar av Vygotskijs tankar och idéer om lärande och utveckling, som i sin tur 

utgår från socialkonstruktivistiska traditioner. I studien är begreppen samspel, zone of 

proximal development (ZPD), som också kan kallas den proximala utvecklingszonen, 

scaffolding, medierande redskap, artefakter och appropriering centrala och kommer att 

beskrivas nedan. Eftersom studien handlar om att undersöka pedagogernas sociala samspel i 

förhållande till barnen, vilket har tydliga beröringspunkter med ett sociokulturellt perspektiv, 

har just denna teoretiska utgångspunkt valts.  
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Williams (2006, ss. 40-41) beskriver ett sociokulturellt perspektiv utifrån Vygotskijs tankar 

om att samspel mellan människor är grunden för lärande och utveckling. Vidare menar 

Williams (2006, ss. 40-41) att det mesta av allt vi lär oss, lär vi oss genom att samspela och 

imitera andra. Början på en utvecklingsprocess kan vara att barn imiterar varandra eftersom 

Williams menar, utifrån Vygotskijs tankar, att imitation är en medveten handling. Dessutom 

imiterar barn varandra för att få en känsla av gemenskap. Inom ett sociokulturellt perspektiv 

brukar man säga att lärandet är situerat vilket betyder att hur samspelet mellan människor 

formas, vad man samtalar om samt vilka handlingar som görs beror på kontexten. (Williams, 

2006, s. 48). Vi menar att ur ett förskoleperspektiv kan samspel inom ett sociokulturellt 

perspektiv handla om att pedagogen utmanar barnen i deras tankar genom att ställa 

reflekterande frågor som leder till det som fortfarande är okänt för barnet. Detta hör samman 

med begreppet ZPD. 

Vygotskij (1978, s. 79) beskriver ZPD, den proximala utvecklingszonen som 

utvecklingszonen mellan vad ett barn klarar av på egen hand och vad hen skulle kunna klara 

av med stöttning från en mer kunnig person. Vidare menar Säljö (2000, ss. 120, 123) att med 

vägledning kan barn många gånger genomföra uppgifter som de inte hade kunnat utan 

stöttning av kunnigare personer. Stöttningen, som på engelska kallas scaffolding kan, till 

exempel vara i form av att hjälpa barnet att dela upp uppgiften i mindre delar för att helheten 

sedan kan vara enklare att förstå och uppmärksamma barnet på hur de kan börja för att lösa 

uppgiften. Denna typ av stöttning sker alltså verbalt och det handlar om att hjälpa barnet att 

hålla sig till det som är viktigt för att uppgiften ska kunna lösas. Dessutom beskriver Williams 

(2006, s. 40) Vygotskijs idéer om att när barn handleds av vuxna eller barn med mer kunskap 

än de själva, ges goda förutsättningar till lärande. När det rör sig om situationer då barn 

hjälper barn möjliggörs inte bara lärande inom barnens utvecklingszoner utan de får också öva 

på att ingå i ett socialt sammanhang.  

Säljö (2000, s. 119) belyser att Vygotskij anser att det konstant pågår en utveckling hos 

människor. Eftersom utveckling sker i samspel med andra skapas alltid tillfällen att erövra 

kunskaper och göra dem till sina egna, det vill säga appropriera. På så vis kan kunskaperna 

bli till erfarenheter som sedan kan användas med nya syften och på andra sätt. Utifrån detta 

kan man aldrig se människan som färdig i sin utveckling. Människor approprierar hela tiden 

ny kunskap i förhållande till de sammanhang som människan befinner sig i. Hur detta sociala 

sammanhang ser ut beror inte bara på vilka personer som befinner sig i den utan det beror 

också på i vilken kontext personerna befinner sig i och vilka artefakter som finns där.   

Artefakter är de fysiska redskap som är skapade av människor i förhållande till den kultur där 

människorna lever. Genom dessa fysiska redskap kan en person ta tillvara på tidigare 

erfarenheter av andra artefakter och sociala sammanhang för att förstå artefakten och på så 

sätt skapa ett nytt eget syfte för den (Säljö, 2000, ss. 29-30).  Med hjälp av dessa artefakter 

kan en person sedan få nya kunskaper och artefakterna blir då medierande redskap.  
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I ett sociokulturellt perspektiv är inte bara fysiska redskap centrala utan också intellektuella 

redskap. Fysiska redskap kan exempelvis handla om datorer, spadar och pinnar medan 

intellektuella redskap handlar om språk och tankar. Alla dessa redskap kan vara medierande, 

det vill säga att de används för att få nya kunskaper om och förstå omvärlden.   Mediering 

innebär att våra tankar och handlingar speglas i den rådande kulturen och i de fysiska och 

intellektuella redskap som finns där (Säljö, 2000, s. 81).  

Följande begrepp som presenterats har fokus på samspel, lärande och stöttning vilket är 

centralt i förhållande till föreliggande studies forskningsfråga, eftersom forskningsfrågan 

handlar om att undersöka hur pedagogerna förhåller sig till barnens lek och lärande på 

förskolans utegård.   

4.0. Metod 

I detta avsnitt diskuteras den valda metoden. Här redogörs för studiens 

empiriproduktionsmetod, urval, analysverktyg, etiska ställningstaganden samt studiens 

trovärdighet.  

4.1. Empiriproduktionsmetod  

Studien är kvalitativ och empiriproduktionsmetoden har varit ostrukturerad observation med 

hjälp av videoinspelning. Bryman (2011, ss. 263, 264) menar att när det är människors sociala 

beteenden som undersöks kan det vara problematiskt att använda sig av intervjuer eller 

enkäter. Det kan vara stora skillnader mellan hur en person beskriver att hen agerar och hur 

hen faktiskt gör det. Utifrån detta och utifrån att den tidigare forskning som gjorts har haft 

fokus på intervjuer och enkäter som metod har vi valt att använda oss av observation. Genom 

att vi observerade pedagogerna kunde vi synliggöra hur de faktiskt förhöll sig till barnens lek 

och lärande på utegården. Enligt Bryman (2011, s. 266) används ostrukturerade observationer 

i studier där det handlar om hur deltagarna agerar i en miljö. Han menar även att 

ostrukturerade observationer oftast används vid observationer där forskaren är icke-

deltagande. Vi har valt att vara icke-deltagande observatörer vilket betyder att forskaren 

betraktar situationen utan att själv engagera sig i den. Detta har valts i denna studie på grund 

av att det är pedagogernas agerande som har undersökts (Bryman, 2011, s. 266). Vi har även 

använt oss av öppen observation vilket beskrivs av Lalander (2011, ss. 89-90) som en 

observation där personerna som studeras är medvetna om att studien genomförs. Vidare 

menar Lalander att det kan finnas en nackdel med öppen observation vilket han kallar 

”forskareffekt” (Lalander, 2011, s. 90). Detta betyder att när personerna som studeras är 

medvetna om att det pågår en observation kan det ha betydelse för deras beteende. Trots detta 

användes öppen observation så att etiska principer, så som informations och samtyckeskravet, 

kunde följas.  

Observationerna har gjorts på två olika förskolors utegårdar med barn 1-5 år. På den första 

förskolan medverkade totalt 10 barn och 4 pedagoger. På den andra förskolan medverkade 

totalt 16 barn och 4 pedagoger. Observationerna skedde vid två olika tillfällen på vardera 

förskola och pågick under drygt trettio minuter. Observationerna gjordes med hjälp av 

videoinspelning. Lindgren (2012, ss. 57-58) belyser att videoinspelning gör det möjligt att se 

på samma situation flera gånger ur olika perspektiv och på så sätt kunna stanna upp och 



8 

 

reflektera över händelsen. Vi vill dock belysa att videokameran aldrig kan fånga allt som 

händer på utegården. Hur vi placerade kameran och vad vi fokuserade på avgör vad som blev 

dokumenterat.  

Innan varje observation genomfördes en kort presentation av undersökningen för pedagogerna 

där det förklarades hur observationen skulle gå till samt att pedagogerna tillfrågades ännu en 

gång om de ville medverka i studien. Presentationen av observationen bestod av en 

sammanfattande förklaring av forskningsfrågan utan att avslöja den specifika inriktningen. 

Studien presenterades på detta sätt för att undvika forskareffekt (Lalander, 2011, s. 90). 

Pedagogerna och barnen befann sig redan utomhus när observationerna påbörjades. 

Videoinspelningarna skedde med två olika videokameror för att fånga så mycket som möjligt 

av det som skedde på utegården. Videokamerorna hölls på olika delar av gården för att 

undersöka olika situationer. I början av videoinspelningen var fokus på helheten för att få en 

överblick över vad som skedde. När samspel mellan pedagoger och barn uppmärksammandes 

gick vi närmre för att fånga samtalet. I dessa situationer befann vi oss så pass nära att samtalet 

hördes men utan att störa samspelet i situationen.  

När videoinspelningarna genomfördes var vissa barn nyfikna och frågade vid upprepade 

tillfällen vad vi gjorde. Vi förklarade vad vi gjorde och dessa barn fortsatte att visa intresse för 

både oss och kameran. Andra barn visade inget intresse för oss utan fortsatte att leka.  

4.2. Urval 

Urvalet har gjorts genom bekvämlighetsurval vilket betyder att miljön och de personer som 

har studerats samt vi som forskare var kända för varandra sedan tidigare projekt (Bryman, 

2011, s. 194). Eftersom både pedagoger, barn och föräldrar visste vilka vi var kunde detta 

skapa bättre förutsättningar för att få personerna att vilja delta i undersökningen. Å ena sidan 

kunde det vara problematiskt att framförallt barnen kände till oss sedan tidigare på grund av 

att vissa barn då var intresserade av oss och av kameran. Å andra sidan skulle barnen kunna 

visa intresse för oss även om vi var okända för dem. När observationerna gjordes deltog de 

barn som befann sig på förskolan vid observationstillfället och vars föräldrar hade gett sitt 

samtycke. Pedagogerna fick i arbetslaget komma överens om vilka pedagoger som skulle 

delta i observationerna utifrån vad som passade verksamheten.  

Pedagogerna på förskolorna fick även bestämma när observationerna skulle ske utifrån vad 

som passade deras verksamhet bäst. Det ledde till att observationerna gjordes under en 

förmiddag och en eftermiddag på vardera förskola.  

4.3. Analysverktyg 

För att kunna analysera studiens empiri gjordes först en transkribering av 

videoinspelningarna. För att veta vilka situationer som skulle transkriberas tittade vi på 

videoinspelningarna ett flertal gånger och valde därefter ut situationer som skulle kunna vara 

relevanta i förhållande till vårt syfte och forskningsfråga. Detta resulterade i fler 

transkriberingar än vad som redovisas i resultatet. Alla transkriberingar sorterades i teman 

utifrån pedagogernas olika förhållningssätt. Rennstam & Wästerfors (2011, s. 194) beskriver 

detta moment som ett sätt att skapa ordning i empirin. De menar att sorteringsprocessen är en 

aktiv handling av forskaren för att få en överblick över den insamlade empirin. På så sätt går 
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det sedan att knyta an till begreppen som analysen ska utgå ifrån. Nästa moment kallar 

Rennstam & Wästerfors (2011, s. 202) för att reducera. Detta betyder att situationer väljs ut ur 

den sorterade empirin som är relevanta för studien utan att helheten av resultatet blir 

vilseledande. Vidare menar de att det inte går att ta med allt utan det handlar om att ta 

ställning till vilka situationer i empirin som kan ge en god bild av helheten. Utifrån detta 

valdes situationer ur transkriberingarna ut som var relevanta i förhållande till 

forskningsfrågan. Dessa situationer beskrevs ytterligare genom att förklara hur pedagogerna 

och barnen uttryckte sig i sitt agerade. Detta kunde till exempel handla om att beskriva 

minspel och tonfall. Detta betyder att vissa transkriberingar som gjorts även sållades bort 

eftersom de situationer som valdes ut ändå ger en helhet av resultatet. De situationer som togs 

bort hade stora likheter med de utvalda situationerna. De situationer som redovisas i resultatet 

valdes ut eftersom de visar en variation i pedagogernas förhållningssätt till barnen. Efter det 

analyserades de valda transkriberingarna utifrån begreppen samspel, ZPD, medierande 

redskap, artefakter och appropriering. Det empiriska materialet har varit vägledande för vilka 

begrepp som har använts utifrån ett sociokulturellt perspektiv. Detta sista steg kallar 

Rennstam & Wästerfors (2011, s. 206) för att argumentera. De hävdar att för att studien ska 

kunna bidra med något inom forskningsområdet är argumentation och problematisering av 

resultatet betydelsefullt.   

4.4. Etiska ställningstaganden  

Studien har utgått från Vetenskapsrådets forskningsetiska principer. Informationskravet 

handlar om att forskaren har gett information om vad studien kommer att handla om samt att 

undersökningen är frivillig och att de medverkande när som helst har rätt att avbryta. 

Samtyckeskravet betyder att deltagarna i studien har gett sitt medgivande (2002, ss. 7-9). 

Innan studien påbörjades delades samtyckesblanketter med information ut till samtliga 

föräldrar med barn på de två förskolorna där studien skulle genomföras. Pedagogerna fick 

muntligt information om undersökningen och fick samtidigt ge sitt medgivande. 

Konfidentialitetskravet handlar om att skydda det insamlade materialet och de medverkandes 

personuppgifter (Vetenskapsrådet, 2002, s. 12). Under studien har allt material sparats på en 

lösenordskyddad dator. Dessutom är alla namn på deltagande personer och förskolor 

fingerade. Den sista av Vetenskapsrådets forskningsetiska principer är nyttjandekravet. Detta 

innebär att all data som samlats in endast kommer att användas i forskningssyfte 

(Vetenskapsrådet, 2002, s. 14). Den empiri som har samlats in under studien kommer enbart 

användas i arbetet med studien av oss som forskare.  

På grund av att videoinspelning har använts som metod har det varit av stor vikt att under 

inspelningarna vara observant ifall en pedagog eller barn visade tecken på att inte vilja delta i 

undersökningen. När ett barn drog sig undan och undvek kameran ställdes frågan till barnet 

om hen inte ville vara med och det förtydligades också vad och varför det pågick en 

videoinspelning.  
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4.5. Trovärdighet 

Bryman (2011, s. 355) hävdar att för att en kvalitativ studie ska ses som trovärdig är det av 

stor vikt att det går att följa hela forskningsprocessen i redovisningen av studien. Utifrån detta 

ville vi vara noga med att beskriva hur vi har gått tillväga i arbetet med undersökningen. 

Processen går att följa från att problemområdet beskrivs i ett historiskt perspektiv till att 

resultatet problematiseras. Vidare menar Bryman (2011, s. 355) att trovärdigheten för en 

kvalitativ studie stärks genom att forskaren inte formar studiens resultat efter sina egna 

åsikter. I denna studie har resultatet istället problematiserats i förhållande till tidigare 

forskning och till den valda vetenskapsteoretiska utgångspunkten.  

Ahrne & Svensson (2011, s. 27) anser att kvalitativa studier blir mer trovärdiga när forskaren 

ställer sig kritisk till sina resultat. Genom att vi ställer oss kritiska till vår studie, till exempel 

genom att problematisera metodval och resultat, visar det en medvetenhet om studiens 

eventuella svagheter vilket kan ge en mer trovärdig syn på studien. Denna medvenhet visar 

även att vi inte bortser ifrån eventuella svagheter  

Genom att det tydligt framgår var studien är gjord och på vilket sätt, skulle det möjligtvis gå 

att tillämpa det som Bryman kallar överförbarhet. Det vill säga att beskrivningarna av denna 

studie gör det möjligt att använda sig av dess resultat i liknande kontexter där denna studie är 

gjord.  Undersökningens överförbarhet är betydelsefull för dess trovärdighet eftersom andra 

då kan ta del och använda sig av resultaten i sina verksamheter.  

5.0. Resultat  

I detta avsnitt presenteras studiens resultat. För att resultatet ska ge en helhetsbild av alla de 

observationer som gjordes har pedagogernas olika framträdande förhållningssätt valts ut och 

analyserats. Detta resulterade i fem teman som belyser pedagogernas olika förhållningssätt. 

Dessa teman är beskrivna under var sin underrubrik. Varje tema börjar med ett utdrag från 

observationerna med efterföljande analys. Utdragen är tematiserade utifrån hur aktiva 

pedagogerna är i sitt agerade med barnen. I det första temat som beskrivs är pedagogen helt 

observerande. I efterföljande teman ökar successivt graden av deltagande, stöttning och 

styrning från pedagogerna. Några teman kan påminna om varandra gällande pedagogernas 

delaktighet men skiljer sig då åt i frågan om stöttning och/eller styrning.  Trots att vi har ett 

pedagogperspektiv tar barnens samspel med varandra också utrymme i resultatet eftersom 

detta samspel också är en del av de situationer som observerades. Även om samspelet i vissa 

observationer äger rum mellan barnen har pedagogerna ett visst förhållningssätt till detta och 

det är därför relevant att beskriva just barnens samspel. Dessutom gör dessa beskrivningar att 

en helhet av de situationer som observerades skildras.     

5.1. De observerande pedagogerna  

Nästan alla barn som befinner sig på förskolans utegård leker på en stor stock som ligger på 

gården. De leker att stocken är en båt. Det hörs skratt och glada rop från barngruppen. Barnen 

jagar varandra och klättrar upp och ner på stocken. En bit från barnen står två pedagoger och 

pratar avslappnat med varandra. Pedagogerna tittar på barnen som leker på stocken men ser ut 

att tycka att det som sker är okej och fortsätter samtalet. Vid ett tillfälle vänder pedagogerna på 

sig så att de står med ryggarna mot barngruppen. De fortsätter prata men vänder på sig igen så 

att de ser barnen. Tre barn, Kalle, Casper och Ebba, börjar jaga ett annat barn, Esther, alla i 4-5 
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årsåldern. Esther springer mot pedagogerna och ställer sig vid en av dem. Pedagogerna fortsätter 

att prata med varandra. Kalle, Casper och Ebba kommer springandes mot pedagogerna och alla 

fyra barn springer iväg. Barnen skrattar medan de springer. Pedagogerna fortsätter prata med 

varandra en bit från barnen.  

Under hela situationen finns ett starkt samspel mellan alla barnen. De befinner sig allihop på 

en liten yta och har ett gemensamt intresse, det vill säga att leka att stocken är en båt. Genom 

att många barn samspelar i leken samtidigt kan de ta tillvara på varandra kunskaper och idéer 

om leken och kan på så sätt inspirera och lära av varandra. Dessutom fungerar stocken som ett 

medierande redskap när barnen låtsas att den är en båt. Dock håller sig pedagogerna under 

hela situationen observerande till detta samspel. De övervakar barnen på håll och det finns 

därför inget samspel mellan pedagogerna och barnen. Vid de tillfälle då Esther kommer 

springandes mot pedagogerna går det att tolka som att hon söker trygghet och skydd hos 

pedagogerna när hon blir jagad. Å ena sidan fortsätter pedagogerna då att prata med varandra 

och tar inte kontakt med Esther när hon kommer springande till dem. Å andra sidan kan 

Esther känna trygghet genom att endast stå i närheten av pedagogerna, framförallt eftersom 

hon inte tilltalar pedagogerna när hon befinner sig vid dem. När Kalle, Casper och Ebba också 

kommer mot pedagogerna och Esther fortsätter springa gör hon det med ett skratt vilket kan 

tolkas som att Esther fortfarande är med på leken. Genom att Esther börjar springa igen och 

genom att hon samtidigt skrattar inbjuder det de andra barnen att fortsätta jaga henne. När 

pedagogerna hela tiden håller sig observerande i förhållande till barnen och deras lek, får 

barnen å ena sidan möjlighet att ta egna initiativ och styra över sin egen lek. Å andra sidan får 

barnen inte möjlighet att ta tillvara på pedagogernas kunskaper och idéer om leken.  

Sammanfattningsvis har pedagogerna ett observerande förhållningssätt till barnens lek och 

lärande vilket leder till att barnen själva kan bestämma över leken och vad som ska hända i 

den.   

5.2. Verbalt samspel  
Pedagogen Madde frågar oengagerat ett barn, Agnes, 4 år, om de ska hämta en bräda och lägga 

mot rutschkanan. Agnes svarar inte. Madde går då bort till brädan och Agnes följer efter. 

Ytterligare ett barn, John, 3 år, följer med och alla hjälps åt att lyfta upp brädan och gå med den 

till rutschkanan. När de kommer fram till klätterställningen där rutschkanan är tar Madde brädan 

och lutar den mot klätterställningen. Hon frågar nyfiket om barnen ska åka själva eller om 

bilarna ska åka på brädan. ”Vi ska åka själva” säger Agnes glatt. ”Då lägger vi den (brädan) 

såhär” säger Madde och vänder på brädan så att den plana ytan är vänd uppåt. John säger 

missnöjt ”Nej, man kan inte göra så!” ”Jo”, svarar Madde kort. John går fram mot brädan och 

fortsätter ”Jag vill inte åka då”. Madde svarar att Agnes vill åka så och ställer sig några meter 

från barnen med ett kroppspråk som signalerar oengagemang. Båda barnen klättrar upp och 

Agnes ställer sig vid kanten på brädan. ”Ni kan ju stå upp. Vågar du det?” säger Madde med 

mjukare röst. Agnes håller i sig och sträcker fram foten. Hon undrar försynt ”Menar du såhär?”. 

Madde ändrar sig och säger att det ser lite lurigt ut och fortsätter: ”Du får åka på rumpan”. 

Agnes sätter sig försiktigt ner och då börjar brädan kana ner. ”Det är så svårt.” säger hon oroligt. 

Madde, som hittills stått en bit ifrån barnen med händerna i fickorna, går då fram och håller fast 

brädan medan Agnes hasar ner. John säger ännu en gång att han inte vill åka så och då vänder 

Madde på brädan. John försöker hasa ner på rumpan och då säger Madde återigen ”Eller så kan 
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du ju gå ner”. John åker ner på rumpan ändå.  Efter det visar Madde hur John kan gå upp för 

brädan istället och han gör likadant. Madde utbrister glatt och förvånat ”Ja, han klarar det!”. 

Den här situationen börjar med att pedagogen Madde tar första initiativet till leken, trots att 

hon inte får något svar från Agnes. Även om Agnes inte svarar följer hon med Madde direkt, 

vilket betyder att Madde fångar Agnes nyfikenhet. Dessutom inspirerar det ytterligare ett barn 

att följa med för att se vad de ska göra med brädan. Det finns därför ett samspel direkt när 

pedagogen Madde ställer frågan som visar sig genom pedagogen och barnens agerande. 

Samspelet blir extra tydligt när de alla tre hjälps åt att lyfta upp brädan och gå med den till 

rutschkanan. Genom att pedagogen tar initiativ till den här leken visar det att det finns 

erfarenheter av hur brädan kan användas trots att det inte är det primära användningsområdet 

för brädan. När barnen använder brädan på olika sätt leder det till nya erfarenheter om 

omvärlden och brädan fungerar då som ett medierande redskap. För ett fortsatt samspel då 

brädan är på plats ställer Madde frågan om barnen ska åka själva. Detta visar att Madde är 

intresserad av att samspelet mellan henne och barnen ska fortsätta. Frågan som Madde ställer 

ger barnen olika valmöjligheter i leken och barnen har då inflytande gällande hur leken ska gå 

vidare. Barnen väljer att använda sig själva och utesluter att använda ytterligare redskap. 

Däremot tar pedagogen initiativ till att bestämma hur brädan ska ligga i förhållande till de 

svar hon får från Agnes. Madde lägger då brädan på det håll hon anser lämpa sig bäst när 

barnen själva ska åka på brädan. Dock blir John missnöjd med detta men det är inget som 

Madde tar hänsyn till då hon kort svarar ”Jo” och utan att agera till Johns fördel. Å ena sidan 

hindrar hon då Johns inflytande i leken. Å andra sidan agerar Madde efter Agnes svar, vilket 

är en bekräftelse till henne. Även då John säger att han inte vill åka när brädan är på det hållet 

argumenterar Madde för att brädan ska ligga kvar på det håll den gör genom att hon hänvisar 

till Agnes svar. Både Agnes och John klättrar sedan upp på klätterställningen vilket betyder 

att John just då accepterar beslutet om brädan. Madde kommer med förslag på hur Agnes kan 

ta sig ner för brädan. Hon säger detta på ett uppmuntrande sätt för att göra Agnes nyfiken och 

intresserad samt för att Agnes ska få en känsla av att hon kan klara det. När Agnes då vill ha 

bekräftelse på att hon gör så som Madde tänkte går det att tolka som att det var ett nytt sätt för 

Agnes att använda brädan. Maddes förslag ger Agnes nya erfarenheter om hur brädan kan 

användas. När Agnes ställer den här frågan, visar det en osäkerhet på hur hon ska göra, vilket 

leder till att Madde ändrar åsikt om huruvida Agnes kan gå ner för brädan. Detta går att tolka 

som att Maddes sätt att stötta Agnes anpassas efter hur Agnes agerar i förhållande till Maddes 

stöttning. När Agnes visar tecken på att hon inte riktigt vågar, backar Madde i sina förslag på 

hur Agnes ska ta sig ner för brädan. Vidare stöttning sker när Agnes oroar sig över att brädan 

kanar när hon sitter på den och Madde då går fram och håller fast brädan. På så sätt kan 

Agnes hasa ner. När det sedan är Johns tur påpekar han åter igen missnöjt att han vill vända 

på brädan när han ska åka. Denna gång får han inflytande i leken eftersom Madde vänder på 

brädan utan att ifrågasätta honom. Madde uppmuntrar även John till att gå ner för brädan, 

trots att hon precis har sagt till Agnes att det kan vara lurigt. Vi tolkar det som att Madde 

fortfarande anpassar sina frågor och påståenden efter barnen. Dock väljer John att inte prova 

det sätt som Madde föreslår utan hasar på eget initiativ ner för brädan på rumpan. Däremot 

när Madde använder sin kropp och visar hur John kan gå upp för brädan, istället för att endast 

verbalt förklara vad och hur han kan göra, imiterar John Maddes agerande och gör likadant. 
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John får en uppmuntrande bekräftelse av Madde när han klarar att gå upp för brädan, i form 

av ord och ett stort leende. Detta går att tolka som att gå upp för brädan är en handling som 

befinner sig inom Johns proximala utvecklingszon. När han ser hur Madde gör kan han lära 

av henne och efteråt göra likadant.  

Sammanfattningsvis förhåller sig Madde aktiv verbalt till barnens lek och lärande och till viss 

del är hon även aktiv i sitt agerande i samspelet med barnen men utan att agera som en 

lekkamrat i förhållande till barnen. Genom detta förhållningssätt utmanar Madde barnen i 

deras lek och lärande samtidigt som det finns utrymme för barnen att även själva bestämma 

över leken.  

5.3. Vargen skapar samspel 

Pedagogen Barbro sitter tillsammans med Cajsa, 2 år, vid ett lågt bord bredvid sandlådan. Cajsa 

har lagat mat av sand och säger ”Varg, varg” vid upprepande tillfällen. Barbro frågar nyfiket 

”Har vargen ätit upp maten?”. Cajsa säger ”Ja” och Barbro säger inlevelsefullt med ett leende 

”oj, oj, oj!”. Cajsa fortsätter att säga ”Varg, varg, väg”. Barbro säger då uppmuntrande ”Ja, 

skräm iväg vargen Cajsa!”. Cajsa utbrister då glatt ”Mommo!” och Barbro frågar med ett skratt 

”Sprang vargen till mormor?”. Cajsa springer iväg och ropar ”Vargen!”. Hon vänder sig om och 

springer tillbaka mot Barbro. Barbro reser sig upp varpå Cajsa springer iväg igen och Barbro går 

efter. Cajsa letar efter vargen och Barbro håller sig tätt bakom.      

I den här observationen finns det ett tydligt samspel genom hela situationen. Cajsa inbjuder 

pedagogen Barbro till samspel när hon säger ”Varg, varg”. Barbro tar tillvara på möjligheten 

att samtala med Cajsa. Barbro tar dessutom Cajsas perspektiv och anpassar sig till det Cajsa 

säger och till den kontext där de befinner sig just nu, nämligen sandlådan där de har gjort mat 

av sand. Barbro stöttar Cajsa i hennes lek med hjälp av frågor som handlar om deras 

gemensamma intresse. När Cajsa svarar ger Barbro henne en positiv bekräftelse genom ett 

leende och verbalt. När Cajsa sedan springer iväg för att leta efter vargen följer Barbro med 

vilket är ytterligare en bekräftelse till Cajsa att hennes lek är viktig. Dessutom visar det att 

Barbro är intresserad av Cajsas lek och månar om att samspelet och det gemensamma 

intresset inte avbryts. Barbros agerande under hela situationen tyder på att hon förhåller sig 

som en aktiv lyssnare till Cajsa och hennes lek. Genom att Barbro inte kommer med egna 

förslag på hur leken ska fortsätta är det upp till Cajsa att ta initiativ och styra leken. Barbros 

frågor handlar om att förstå det Cajsa vill berätta om leken.  

Sammanfattningsvis genomsyras Barbros förhållningssätt till Cajsa av scaffolding då Barbro 

verbalt samspelar och utmanar Cajsa i hennes lek. Barbro har ett aktivt förhållningssätt då hon 

är genuint nyfiken när hon ställer frågor till Cajsa och även följer med henne för att leta efter 

vargen. Barbros sätt att ställa frågor och agera skapar ett samspel där Barbro förhåller sig som 

en lekkamrat gentemot Cajsa. 

5.4. Batman och de reflekterande frågorna 

Tre barn, Viktor, Elias och Gustav, leker en rollek med spadar som redskap på utegården. 

Pedagogen Anita och ett fjärde barn, Julian, går fram till barnen som leker. Alla barnen är 4 år 

gamla. Anita sätter sig på huk och säger lugnt att Julian vill fråga en sak. Han frågar då 

försiktigt om han får vara med i leken. Anita ber barnen förklara vad de leker och Viktor 

berättar att de leker Batman. Anita pekar då på spaden som Viktor har stuckit in i jackärmen och 
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frågar nyfiket ”Måste man ha en sådan om man är Batman?”. Viktor svarar ”Ja, för den visar 

vägen till skurkarna”. Anita säger till Julian att han ska titta om han hittar en spade vid 

sandlådan. Julian går iväg. Anita säger ”Kan du förklara vad man ska göra i leken?”. Viktor 

berättar om leken och Anita upprepar det Viktor har sagt. Julian kommer tillbaka med en spade 

och Anita återberättar vad leken handlar om. Barnen börjar leka på det sätt som de precis har 

berättat. Anita går efter och ställer då och då frågor till barnen om leken och om vad som ska 

hända. 

Det finns ett tydligt samspel från början mellan de tre pojkarna. När pedagogen Anita och 

Julian går in i situationen förstörs inte samspelet mellan pojkarna. Anita anpassar sig till 

barnen och tar deras perspektiv när hon sätter sig på huk och försöker med hjälp av frågor 

inkludera Julian i leken. Genom att berätta för barnen att Julian har en fråga, stöttar hon 

Julian, vilket tolkas som scaffolding, att bli inbjuden i leken. När pedagogen Anita visar 

intresse och nyfikenhet för pojkarnas lek, blir de villiga att berätta om den och på så sätt får 

både Anita och Julian en förståelse för vad leken handlar om. Detta är ytterligare ett sätt för 

Julian att komma in i leken. Viktor blir ombedd att berätta om vad spaden är till för eftersom 

den har varit ett centralt redskap i barnens lek tidigare. När Julian får veta hur och varför de 

använder spadarna, approprierar han dessa kunskaper och kan då använda spadarna på sitt 

sätt. Hur barnen använder spaden är egentligen inte det sätt som spaden är tillverkad för att 

användas på. Barnen använder sina erfarenheter, för att skapa ett nytt syfte för spaden. Julian 

blir stöttad av Anita när han inte hittar en spade. Hon berättar då var han kan hitta en så att 

han kan vara med i leken. Viktor är den som tar initiativ att berätta och leda leken eftersom 

det är han som har kunskap om hur leken ska gå till. Anita accepterar att barnen är mer 

kunniga i leken och hon tar hela tiden deras perspektiv. Genom att hon upprepar de Viktor 

berättar är detta som en bekräftelse till Viktor att han blir hörd och att det han säger är viktigt. 

När leken startar på riktigt är nu Julian inkluderad i leken efter att han har fått stöttning av 

Anita. Trots att alla barn nu är inkluderade i leken fortsätter Anita att följa med barnen. På så 

sätt behåller hon samspelet mellan sig och barnen och kan även stärka samspelet mellan 

barnen genom att ställa frågor till dem så att de utmanas vidare i leken.  

Sammanfattningsvis förhåller sig Anita aktiv till barnens lek, främst genom att hon ställer 

reflekterade frågor till barnen för att först hjälpa Julian in i leken och sedan för att utveckla 

leken. Även om Anita är aktiv i barnens lek finns det fortfarande utrymme för barnen att ta 

egna initiativ i leken, framförallt på grund av att Anita hela tiden försöker ta barnens 

perspektiv. I den här observationen synliggörs pedagogen Anitas förhållningssätt genom att 

hon värnar om barnens samspel med varandra, inte bara samspelet mellan sig själv och det 

enskilda barnet. 

5.5. Den starka styrningen 

Pedagogen Annelie och två barn, Felicia och Elsa, 4 och 5 år gamla, går tillsammans till 

förrådet. Ytterligare ett barn, Sofie, 2 år, upptäcker dem och följer efter. Annelie, Felicia och 

Elsa hämtar en låda med ett stort Memory i. Sofie tittar nyfiket på vad de gör och följer efter 

dem till gräsmattan där de bestämmer sig för att placera spelet utan att någon av de andra 

uppmärksammar henne. Annelie plockar bestämt ut brickorna ur lådan och sorterar dem så att 

de ser att alla par finns. Barnen tittar på och ett fjärde barn, Jim, 3 år, ansluter sig till gruppen. 

Elsa ber om att få hjälpa till vilket går bra. Sofie och Jim sträcker sig fram för att också hjälpa 
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till att sortera brickorna. Då säger Annelie bestämt ”ni kan ju gå och hämta en annan låda”. 

Sofie går då till förrådet. Jim säger besviket att han också vill spela och går iväg när Annelie 

inte svarar. Annelie, Felicia och Elsa böjar spela. Annelie bestämmer turordningen. Sofie och 

Jim kommer tillbaka med en ny låda och ställer ner den bredvid barnen som spelar.  Annelie 

frågar bestämt Felicia och Elsa gång på gång ”Vems tur är det nu?” och ”Vilken siffra är det på 

den brickan?” så att de kommer vidare i spelet. Hon är noga med att spelets regler följs. Annelie 

går fram och tar den nya lådan och säger bestämt till Sofie och Jim ”Kan jag flyttar på er lite 

grann?”. Utan att barnen hinner svara tar Annelie och flyttar den till en annan gräsplätt på 

gården. De två barnen följer med och börjar leka med lådan på den nya platsen. Annelie går 

tillbaka och fortsätter spela med Felicia och Elsa. När spelet är slut startar Annelie upp en ny 

spelomgång men går sedan iväg. Felicia och Elsa vänder några brickor men lämnar sedan 

platsen.  

Observationen börjar med att pedagogen Annelie och de två barnen går till förrådet 

tillsammans. När de går tillsammans finns det ett samspel mellan personerna eftersom de 

håller ihop och går åt samma håll. De har alla ett gemensamt mål, vilket är att gå till förrådet. 

När Sofie uppmärksammar följet blir hon nyfiken på vad de ska göra vilket leder till att hon 

ansluter sig till gruppen. När pedagogen Annelie, Felicia och Elsa hämtar lådan i förrådet och 

går iväg med den fortsätter Sofie att följa med utan att de andra reflekterar över att hon är där. 

De tilltalar henne inte och hon blir därför inte heller inbjuden i leken. Trots detta behåller 

Sofie sin nyfikenhet och vilja att vara med i leken och stannar kvar hos de andra. Under tiden 

börjar pedagogen Annelie plocka upp brickorna ur lådan och sortera dem utan att be barnen 

om hjälp. Här är det pedagogen som styr och barnen får först inflytande i leken när en av dem, 

Elsa, frågar om hon får hjälpa till. Vid detta tillfälle får Elsa inflytande och hon tar eget 

initiativ att sortera några brickor. Samtidigt försöker Sofie och Jim sträcka sig efter brickorna 

för att också hjälpa till men blir då nekade i sina handlingar av Annelie. När Annelie då ber 

Sofie och Jim att hämta en egen låda anpassar sig Sofie till detta och går direkt iväg till 

förrådet. Jim däremot blir besviken då han inte får någon respons när han ber om att få vara 

med. Han tappar intresset och lämnar gruppen. När spelet sedan startar är det fortfarande 

Annelie som styr över leken eftersom det är hon som bestämmer turordningen och hur spelet 

ska gå till. Annelie är noga med att upprätthålla reglerna i spelet genom att hela tiden ställa 

frågor till barnen som gör att de kommer vidare i spelet. Samtidigt som leken pågår kommer 

Sofie och Jim tillbaka och har då hämtat en ny låda från förrådet. När de ställer lådan precis 

bredvid de spelande barnen går det att tolka som att de fortfarande gör försök till att bli 

inbjudna i Felicias och Elsas lek. Dock blir de ännu en gång uteslutna. Annelie frågar om hon 

får flytta på Sofies och Jims låda men utan att de får chans att svara på hennes fråga tar hon 

lådan och ställer den en bit bort. Å ena sidan leder detta förhållningssätt av pedagogen till att 

Felicias och Elsas samspel värnas om och de blir fortsatt utmanade med frågor från 

pedagogen i sin lek. Å andra sidan får Sofie och Jim inte möjlighet att samspela med Felicia 

och Elsa och de får då inte heller samma chans att bli stöttade av en mer kunnig person. Trots 

detta har Sofie och Jim ändå varandra och kan på så sätt ingå i ett samspel och lära av 

varandra. Leken fortsätter mellan Annelie, Felicia och Elsa men när Annelie efter en stund 

lämnar leken och deras gemensamma fokus upphör tappar barnen snart sitt intresse för leken 

och skingras.     
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Sammanfattningsvis är Annelie mycket aktiv i förhållande till Felicia och Elsas lek och värnar 

om deras samspel. Hon är inte lika aktiv i samspelet mellan Sofie och Jim. Dock har Annelie i 

båda fallen stort inflytande i hur lekarna utvecklas då det till största delen är hon som styr hur 

Felicia och Elsas lek ska fortsätta samt att hon bestämmer var Sofie och Jims lek ska äga rum. 

6.0. Diskussion 

I detta avsnitt problematiseras och diskuteras föreliggande studies resultat i förhållande till 

syftet, forskningsfrågan, tidigare forskning samt metodval. 

6.1. Resultatdiskussion  

Resultatet visar att pedagogerna har flera olika förhållningssätt till barnens lek och lärande. 

Förhållningssätten handlar om en variation i grad av aktivitet gällande både verbalt och 

kroppsligt samspel. I likhet med vår studie menar Blanchet-Cohen & Elliot (2011), Boström, 

Johansson, Sandberg & Frøkjær (2012), Engdahl (2014) samt Peng (2011) att det varierar hur 

pedagogerna förhåller sig till barnens lek och lärande på förskolans utegård.  

6.1.1. Den observerande pedagogen  

I denna studie synliggörs det att pedagogerna i vissa fall förhåller sig observerande till barnen, 

dess lek och lärande. Detta synliggörs till exempel i temat De observerande pedagogerna. I 

dessa situationer har pedagogerna en övervakande roll och agerar inte tillsammans med 

barnen vilket även Maynard & Waters (2007) belyser i sin studie. I de situationerna då 

pedagogerna förhåller sig på detta sätt till barnens lek finns möjligheter för barnen att själva 

styra över leken och ta egna initiativ. I likhet med Löfdahl , Segerblom, & Wagnsson (2012) 

visar föreliggande studies resultat att alla barn inte tar egna initiativ och att pedagogerna då 

måste stötta dessa barn i deras initiativtagande. Vidare menar vi att det är först när 

pedagogerna deltar i barnens lek som det är möjligt för de barn som inte tar egna initiativ att 

bli stöttade i sitt initiativtagande. Eftersom resultatet i vår studie synliggör att alla barn inte 

alltid tar egna initiativ när det till exempel handlar om att starta en ny lek, som i temat Verbalt 

samspel, drar vi slutsatsen att det är betydelsefullt att pedagogerna är lyhörda och 

uppmärksammar dessa barn. På så sätt kan pedagogerna själva ta initiativ till att starta en lek 

och genom det fånga barnens intresse och nyfikenhet för leken så att barnen blir involverade. 

Dessutom kan pedagogerna genom att vara initiativtagande och deltagande i barnens lek 

uppmärksamma barnens proximala utvecklingszoner och på så sätt skapa möjligheter för 

barnen att lära och utvecklas.   

Studiens resultat visar att det finns en variation i hur pedagogerna deltar och samspelar med 

barnen. I temat De observerande pedagogerna, då pedagogerna förhåller sig observerande får 

barnen å ena sidan möjlighet att undersöka leken på egen hand vilket kan främja barnens 

kreativitet genom att ta tillvara på sina tidigare erfarenheter och konstruera nya visioner. 

Sheridan & Pramling Samuelsson (2013) beskriver en förskola där pedagogerna förhåller sig 

på detta sätt till barnens lek som en förskola med låg kvalitet. Vi menar att, att hävda att en 

förskola har låg kvalitet på grund av att pedagogerna inte alltid deltar i barnens aktiviteter kan 

vara väl starkt hävdat. Vi menar att när pedagogen intar ett mer observerande förhållningssätt 

skapas andra möjligheter för barnen i leken, till exempel att de själva får inflytande. Å andra 

sidan saknas möjligheten att samspela med en vuxen när pedagogen är inte deltar i leken. I ett 
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samspel mellan pedagogerna och barnen kan pedagogen uppmärksamma barnens proximala 

utvecklingszon och på så sätt utmana barnen i deras lärande. Detta synliggörs i temat Verbalt 

samspel där pedagogen ger barnet olika förslag, både verbalt och kroppsligt, på hur barnet kan 

ta sig an uppgiften.  

Vidare visar resultatet att i de flesta situationerna är pedagogerna varken helt observerande 

eller helt aktiva. Det handlar till exempel om situationer där pedagogerna är aktiva verbalt 

men utan att själva agera i leken tillsammans med barnen. Graden av aktivitet från 

pedagogernas sida varierar och resultatet visar också situationer där pedagogerna är 

involverade i barnens lek genom att samtala med barnen, ställa reflekterande frågor till dem 

samt att de även samspelar i barnens lek.  

6.1.2. Den aktiva pedagogen 

I vår studie är leken framträdande. Peng (2011) menar att lek är en aktivitet där barnen själva 

bestämmer vad de ska göra och med vilket material. I vår studie handlar barnens lek till viss 

del om att barnen själva styr över leken men att leken även tar form när pedagoger är med och 

är delaktiga tillsammans med barnen. Ett exempel är Den starka styrningen där det finns en 

stark styrning av pedagogen men aktiviteten kan ändå ses som en lek eftersom det handlar om 

en lustfylld aktivitet där barnen samspelar och kan inspireras av varandra. 

Genom att pedagogerna i föreliggande studie förhåller sig på olika sätt till barnens lek och 

lärande möjliggör detta att barnen kan leka och lära på varierande sätt och i olika miljöer. För 

att lärande ska ske hävdar Szczepanski (2008, 2013) att det är betydelsefullt att befinna sig i 

den kontext där lärandeobjektet naturligt finns. Vi menar att det kan vara svårt att säga var 

den naturliga kontexten är för många lärandeobjekt. I observationen, Den starka styrningen, 

där pedagogen och barnen spelar memory är det svårt att säga vilken kontext som skulle ge 

bäst förutsättningar för lärande genom spelet. I en sådan situation kan det snarare handla om 

hur pedagogen samspelar och utmanar barnen i leken och i barnens lärande än om vilken 

kontext de befinner sig i. Det kan även handla om hur pedagogen väljer att använda de 

redskap och artefakter som finns tillgängliga i den kontext där pedagogerna och barnen 

befinner sig. Genom att ta tillvara på de redskap och artefakter som finns skulle dessa kunna 

fungera som medierande redskap.  

I de observationer där pedagogerna förhåller sig aktiva tillsammans med barnen finns det 

dock en variation i hur samspelet mellan pedagogerna och barnen gestaltas. Sheridan & 

Pramling Samuelsson (2013) beskriver flera strategier för samspel mellan pedagoger och 

barn. I föreliggande studie synliggörs samspel bland annat genom att en pedagog stöttar ett 

barn när barnet är osäkert på om hon gör rätt, till exempel i Verbalt samspel. Barnet får då 

stöttning av pedagogen i form av att pedagogen ger förslag på hur barnet ska klara av 

uppgiften. Resultatet visar även samspel i form av att barnet vill ses som kompetent vilket då 

bekräftas av pedagogen, till exempel i temat Den starka styrningen. Vidare gestaltas samspel i 

denna studie genom att förmedla information mellan pedagogerna och barnen. Det kan till 

exempel handla om de situationer där pedagogen förklarar hur en uppgift ska gå till, som i 

temat Verbalt samspel. På sätt kan barnen appropriera informationen för att till exempel sedan 

själv försöka lösa uppgiften. Resultatet visar också att pedagogerna kan agera som en 
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lekkamrat tillsammans med barnen och att de oftast då utgår från ett gemensamt intresse. I 

temat Vargen skapar samspel förhåller sig pedagogen som en lekkamrat till barnet genom att 

leva sig in i och spela med i barnens lek. Ett samspel där pedagogen agerar i barnens lek men 

utan att ses som en lekkamrat är tydligt i vår studie, framför allt i de teman vi kallar Batman 

och de reflekterande frågorna men också i Verbalt samspel. Dock tas inte ett sådant samspel 

upp i Johansson & Pramling Samuelssons (2009) resultat. I vår studie kan pedagogerna 

samspela med barnen i leken genom att ställa reflekterande frågor och anpassa sig till barnens 

perspektiv men utan att agera som en lekkamrat.  

I föreliggande studie uppmärksammas att barn använder material på olika sätt och på andra 

sätt än vad materialen är skapade för. Detta är även återkommande i flera andra studier 

(Blanchet-Cohen & Elliot, 2011; Engdahl, 2014; Moser & Martinsen, 2010 & Mårtensson, 

2004). Barnen i vår studie använde framförallt spadar och brädan på olika sätt och i olika 

lekar. Genom att pedagogerna godtar att materialet används på andra sätt än vad som är tänkt 

från början kan det tolkas som att pedagogerna förhåller sig positiva till barnens undersökande 

av materialet. I temat Verbalt samspel synliggörs framförallt pedagogens positiva inställning 

till att använda material på andra sätt än vad materialet är tillverkat för eftersom det är 

pedagogen själv som tar initiativet till leken med materialet. 

6.2. Metoddiskussion 

Metoden som användes för att genomföra studien var videoinspelning. Resultatet visade 

pedagogers olika förhållningssätt som gestaltades genom allt från att vara helt observerande 

till att vara väldigt aktiva. Detta resultat går att problematisera utifrån det vi tidigare har 

nämnt om Lalanders (2011) begrepp forskareffekt. Vår närvaro kan ha haft betydelse för hur 

pedagogerna agerade vid observationstillfällena. Å ena sidan kunde pedagogerna ha varit 

mycket aktiva vid observationerna på grund av att de ville visa en positiv bild av sig själva 

och av verksamheten och kunde därför agerat på det sätt som de trodde skulle gynna studien. 

Å andra sidan behöver inte observationerna haft någon forskareffekt på pedagogerna och de 

agerade helt enkelt som de brukar för att de är intresserade av barnen. De pedagogerna som 

förhöll sig helt observerande under observationerna kunde å ena sidan göra detta på grund av 

att det är så deras förhållningssätt brukar vara när de befinner sig på förskolans utegård 

tillsammans med barnen. Å andra sidan kunde pedagogerna förhålla sig så eftersom de kunde 

fått en uppfattning av att det var barnen som var i fokus under studien så att de inte ville störa 

eller avbryta barnens lek.  

Eftersom studien är gjord med hjälp av videoinspelning speglar resultatet endast 

pedagogernas agerande i förhållande till barnen. Resultatet visar därför inte hur pedagogerna 

tänker kring sitt förhållningssätt, vilket däremot Blanchet-Cohen & Elliot (2011), Boström, 

Johansson, Sandberg & Frøkjær (2012), Engdahl (2014) samt Peng (2011) belyser. Dessutom 

är det omöjligt att fånga allt som händer på förskolans utegård, trots att två videokameror 

användes, och den empiri som samlades in är därför bara en del av de situationer som 

försiggick under videoinspelningarna.   
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6.3. Avslutande reflektion 

Sammanfattningsvis förhåller sig pedagogerna på olika sätt till barnens lek och lärande. Detta 

i sin tur ger barnen olika möjligheter att själva agera i leken. En observerande roll av 

pedagogerna kan leda till att barnen kan ta egna initiativ och styra över sin egen lek. När 

pedagogerna intar en aktiv roll finns däremot möjligheter för pedagogerna att ställa 

reflekterande frågor utifrån barnens proximala utvecklingszon. Williams (2007)  menar att 

barn lär sig genom olika strategier. Utifrån detta och utifrån vårt resultat drar vi slutsatsen att 

det är betydelsefullt att pedagogerna har flera olika förhållningssätt för att skapa en variation 

för barnens lek och lärande. Vidare menar vi att pedagogerna sällan förhåller sig på samma 

sätt till barnens lek och lärande vid varje lektillfälle utan deras förhållningssätt kan variera 

från en situation till en annan.   
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