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Pedagogens roll i den fria leken 

- Stöttande av barns språkliga utveckling 

Sanna Boholm & Jessica Forsman 

Sammanfattning 

Detta är en studie som undersöker pedagogens roll i den fria leken. Med syfte att utifrån en 

observationsstudie beskriva, analysera och diskutera hur pedagoger arbetar för att stötta barns språk 

och kommunikation i den fria leken. 

I studien används fältanteckningar som metod för att samla in empiri från två olika förskolor belägna i 

två separata kommuner inom Stockholms Län. Metodvalet grundar sig i det teoretiska perspektiv som 

denna studie utgår ifrån, det sociokulturella perspektivet. 

Resultatet av denna studie visar på att förskollärare använder sig av olika artefakter i arbetet med att 

stötta barn i deras språkande och kommunicerande i den fria leken. Också genom att pedagogers 

inträde i leken på olika sätt kan bidra till ett lärande och en utveckling av barns språk och 

kommunikation, utifrån ett sociokulturellt perspektiv vars synsätt på lärande är att man lär i interaktion 

med andra. Utifrån detta blir slutsatsen av studien att engagerade, medvetna och inkännande 

pedagoger ligger till grund för hur stöttande av barns språk och kommunikation i den fria leken kan 

leda till ett vidare lärande för barnen. 
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Förord 

Vi är två studenter som skrivit denna uppsats som vårt sista arbete på förskollärarprogrammet vid 

Stockholms universitet. Under utbildningens gång så har vi läst många intressanta och givande kurser, 

men vårt intresse har fastnat lite extra vid just språk och kommunikation. Behjälpliga personer till 

denna uppsats och som vi vill ägna ett stort tack till är de personal och barn på de förskolor som 

deltagit i denna studie i insamlandet av data. Även ett tack till vår handledare Rikard Apelgren men 

även andra lärare på Stockholms universitet som genom seminarier och föreläsningar väckt vårt 

intresse för framförallt språk och kommunikation i förskolan, med allt vad det innebär. 

Våra insatser som författare 

I denna studie så har våra insatser som författare i fördelningen av arbetet varit likvärdig.  

Vi har båda tillfört samt ändrat i texten under skrivprocessens gång, texten har vävts ihop av att vi 

båda skrivit lika stor del under varje berörd rubrik. Det är således lite problematiskt att beskriva vem 

som skrivit exakt vad då vi båda haft fri tillgång till att förändra och förbättra texten, och då även den 

text som den andre har skrivit. Vi anser att vi båda lagt ner lika mycket tid och arbete för att kunna 

färdigställa denna uppsats och dess innehåll. 
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Inledning 

I dagens förskola arbetas det aktivt med barns språkutveckling på många olika sätt. Någonting som 

varit mycket uppmärksammat en längre tid i förskolan är böcker och läsning som språkfrämjande för 

barnen, exempelvis att man genom läsning både tillsammans med- och för barnen förmedlar att 

bilderna i boken eller själva berättelsen i sig har ett budskap (Fast 2011, ss. 185-156). Det som för 

barnen blir språkfrämjande i detta är både att höra och se språket, men även att tyda språket och 

urskilja budskapet i berättelsen.  

Språk och kommunikation genomsyrar dock hela verksamheten och barns språkinlärning förekommer 

under hela dagen samt i alla olika situationer och sammanhang på förskolan (Elm Fristorp & 

Lindstrand 2012, Selander & Kress 2010).  

Barns lärande sker alltså kontinuerligt och språk finns överallt i förskolans verksamhet.  

Som förskollärarstudent får man ofta läsa om olika projekt som gjorts för att främja barns lärande 

gällande språk och kommunikation, men däremot så skrivs inte lika mycket om hur pedagoger går till 

väga för att fånga upp lärandet i vardagliga situationer som sker utifrån en handlingskraft skapade av 

barnen själva.  

Utifrån erfarenheter vi tidigare tillägnat oss genom verksamhetsförlagd utbildning samt genom att 

arbeta i förskolan så har vi fått en uppfattning om att pedagogerna, kanske omedvetet, ofta släpper 

rollen som stöttande och lärande vuxna i exempelvis den fria leken där de alltså upplevs som passiva 

och övervakande istället för närvarande och delaktiga i barnens egenvalda aktiviteter. 

Vi har båda även upplevt att barn många gånger i dessa situationer själva tar ett stort ansvar för hur 

kommunikationen påverkar och styr leken som bidragit till att pedagoger därför kan missa en hel del i 

barns sätt att kommunicera då de många gånger inte aktivt deltar vid dessa tillfällen. 

Som nyexaminerad förskollärare så kommer man ut i verksamheten med massor av tankar på olika 

spännande projekt eller aktiviteter som främjar barns lärande inom olika ämnesområden. Det man 

kanske inte har lika mycket med sig i bagaget om är det som händer däremellan, runt omkring 

projekten.  

I läroplan för förskolan (Skolverket 2016, s. 7) framgår att barn ska få stimulans och vägledning av 

vuxna för att genom egenvalda aktiviteter öka sin kompetens och utveckla nya kunskaper. I relation 

till det nämns även att förskollärarens ansvar i detta är att se till så arbetet med att just stimulera och 

utmana barn i sin språk- och kommunikationsutveckling genomförs (Skolverket 2016, s. 11). 

Detta innebär att under hela tiden barnen vistas i förskolans verksamhet så bör de bli erbjudna 

stimulans och vägledning av vuxna, det vill säga att man som pedagog ska ha ett aktivt arbetssätt kring 

detta under hela dagen, även utanför projekt. Därför finner vi det ännu mer intressant att undersöka hur 

detta faktiskt ser ut i praktiken. 

Strandberg (2006, s. 162, 163) menar att det är i spontana leksituationer som lärandet blir meningsfullt 

och att det därmed oftast är i de sammanhangen som ny kunskap uppstår.   

Vår ambition i detta arbete är att ta reda på i vilken utsträckning pedagoger är medvetna om dessa 

situationer som lärandetillfällen och hur de därefter stöttar barns språkfrämjande utanför de projekt 

som aktivt arbetas med på förskolan.  
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Inspirerat av Einarsdottirs (2014) forskningssyfte att göra pedagoger medvetna om sitt eget sätt att 

tänka och utmana det förgivet tagna arbetssättet som verkar dominera i verksamheten skulle vi 

förhoppningsvis, genom vår studie, kunna bidra med ett kunskapsanspråk som en slags ögonöppnare 

för pedagoger där intresse, engagemang samt en större medvetenhet i hur man med sin profession 

agerar i de situationer vi vill studera. Detta mot bakgrund av att lärande, i studiens fall inom språk och 

kommunikation, genomsyrar hela verksamheten där pedagogens stöttande roll därför är betydelsefull i 

alla olika situationer och sammanhang (Elm Fristorp & Lindstrand 2012, Selander & Kress 2010).  

Också för att lärande sägs vara som mest meningsfullt i spontana leksituationer och att det därmed 

oftast är i de sammanhangen som ny kunskap uppstår (Strandberg 2006, s. 162, 163). 

Något eftersträvansvärt vore att kunna ge en bredare förståelse och kunskap kring barns sätt att 

kommunicera där pedagogens lyhördhet och stöd värdesätts men också belysa vad konsekvenserna av 

barns språk- och kommunikationsutveckling då blir i relation till den fria leken. 

Vi kommer i denna uppsats att försöka få fatt på de sekvenser där stöttande och lärande sker utanför 

projekt eller andra vuxenstyrda aktiviteter, detta genom att observera den fria leken på olika förskolor 

och i olika barngrupper. 

Tidigare forskning 

Under denna rubrik så kommer vi att redogöra om den tidigare forskning som vi hittat kring vårt 

intresseområde. Vårt syfte med studien är att studera hur pedagoger i förskolan gör för att stötta barnen 

i deras språkande och kommunicerande i den fria leken, därför har vi sökt tidigare forskning kring just 

detta för att få en bild av vad som forskats på tidigare och vilka resultat respektive forskare kommit 

fram till. Detta ger oss också möjlighet att genom vår studie bidra med någonting nytt inom 

forskningen kring det valda intresseområdet. 

Vi har använt oss av sökmotorer som Google Scholar, Nordic base of Early Childhood Education and 

Care (NB-ECEC) och Digitala Vetenskapliga Arkivet (DiVA).  

De sökord vi använde oss av var förskola, lek, kommunikation, interaktion, språk, barns lek, 

förskolebarn, förskolepedagoger, pedagogens roll och fri lek. Vi sökte även på dessa ord på engelska 

eftersom vi fick många fler träffar då. Vi upplever vårt intresseområde som väldigt brett och som 

tidigare nämnts fick vi tag på en hel del kring kommunikation mellan barn samt mellan barn och 

pedagoger och hur det främjar barns lärande och kunskapsutveckling, dock inte någon forskning som 

relaterar helt till vårt undersökningssyfte: att undersöka pedagogers arbete i stöttandet av barns språk 

och kommunikation i den fria leken. 

Det har i tidigare forskning kring barns kommunikation i lek studerats hur barn kommunicerar med 

varandra samt hur vuxna i förskolan kan arbeta för att bli medvetna om barns kommunicerande och 

genom detta bli uppmärksamma på att kommunikationen kan utspela sig på en rad olika sätt. 

I den tidigare forskning som vi tagit del av så har artiklarna utgått ifrån två olika teoretiska perspektiv; 

sociokulturellt perspektiv och utvecklingspsykologiskt perspektiv. 

Anledningen till att vi har valt att utgå ifrån och redogöra för just dessa artiklar är för att vi anser att de 

ligger nära vårt intresseområde kring barns språkande och kommunicerande i den fria leken samt 

pedagogernas roll i detta. De ligger även nära vårt syfte på så sätt att de tar upp både kommunikation 
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och interaktion mellan barnen men även mellan barn och pedagog, samt att författarna i artiklarna på 

ett eller annat sätt belyser om hur pedagoger kan agera och/eller arbeta tillsammans med barnen i deras 

olika sociala möten. 

Det som är gemensamt för de valda artiklarna är att de oavsett vilken teori eller metod som författarna 

använt sig av så har de liknande syften. Dessa är givetvis inte helt lika, men de påminner mycket om 

varandra vilket kan ha sin förklaring i att författarna forskar inom samma område, det vill säga språk 

och kommunikation med inriktning mot interaktioner i förskolan. 

Återigen så är det slutsatserna i de valda artiklarna kring tidigare forskning som är det som blir av 

störst betydelse för vår egen studie, då det är utifrån dessa som vi får syn på vad det forskats om och 

vad man kommit fram till genom de olika studierna. Det gör det också möjligt för oss att genomföra 

en studie som kan tillföra någonting till den redan befintliga forskningen kring just språk och 

kommunikation med inriktning på pedagogens aktiva deltagande och engagemang för att främja barns 

språkande och lärande i förskolan.  

Här nedan kommer det att följa en kort sammanfattning av de olika artiklarnas innehåll där slutsatsen 

ligger i fokus, men även syfte, teoretiskt perspektiv och metod för de respektive artiklarna kommer att 

nämnas för att göra det möjligt för läsaren att få en uppfattning om vad respektive artiklar bidrar med 

för forskning och hur de hänger ihop med vår egen studie. 

 

Stöttande pedagog i barns språk- och kommunikation 

 

Einarsdottir (2014, s. 94) har undersökt hur pedagoger aktivt arbetar med att stötta barns läs- och 

språkutveckling men också att de pedagoger som deltog i studien skulle ges möjligheter till att bli mer 

medvetna samt kritiskt granska sitt eget arbete kring detta. I sin studie har hon utgått ifrån ett 

sociokulturellt perspektiv där hon med stöd i det teoretiska perspektivet poängterar vikten av lek 

tillsammans med stöd från omgivningen som viktiga aspekter i barns utveckling och lärande 

(Einarsdottir 2014, s. 96, 97).  

Som metod för insamling av empiri har forskaren tillsammans med pedagoger gjort 

videoobservationer, intervjuat, fotograferat och fört fältanteckningar, sedan har alla inblandade vuxna 

träffats i fokusgrupper och analyserat materialet tillsammans.  

Resultatet påvisade bland annat vikten av språkutvecklingen som en integrerad del i leken samt 

pedagogernas ökade medvetenhet om detta som därmed bidragit till nya tankar om fortsatt arbete med 

språk (Einarsdottir 2014, s. 98, 99). Slutsatsen i denna studie är alltså att om barn ges möjlighet till 

stöttning vid språkandet i och genom leken så bidrar detta till ett vidare utforskande i lärandet. 

Betydelsefullt i relation till det blir även pedagogernas medvetenhet om detta där stöttandet blir en 

viktig del i barns fortsatta skriv- och språkutveckling. 

Bobzien, Richels, Raver, Hester, Browning och Morins (2013) har observerat genom observationer 

hur barn med nedsatt hörsel i förhållande till barn med normal hörsel kan skapa tidiga relationer i livet 

men också möjligheten att skapa sociala relationer senare i livet (Bobzien et al. 2013, s. 339). Studien 

har utgått ifrån ett sociokulturellt perspektiv som bottnar i att barn lär sig genom interaktion med 

andra, både barn emellan men även i interaktioner med vuxna eller andra föremål, man menar även att 

de språkliga verktygen som barnen använder får betydelse i interaktionen med andra (Bobzien et al. 

2013).  

Efter de genomförda observationerna menar forskarna att slutsatsen är att de barn som har nedsatt 

hörsel är fullt kapabla till att skaffa sig olika sociala relationer, även att de barn som hade nedsatt 
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hörsel använde sig av fler verbala kommunikationssätt än vad barnen som inte hade nedsatt hörsel 

gjorde (Bobzien et al. 2013, ss. 344-346). Även i denna artikel så belyser forskarna vikten av 

pedagogernas engagemang och medvetenhet, detta för att de på bästa möjliga sätt ska kunna finnas till 

hands för att stötta barnen i deras lärande och språkliga utveckling. Författarna av artikeln visar även 

på att barn har olika förutsättningar för språkande, kommunicerande och lärande. Därför drar de 

slutsatsen att pedagogers medvetenhet om detta spelar en stor roll för att alla barn i förskolan ska 

kunna få samma förutsättningar för lärande.  

Även om dessa två ovan nämnda studier har vissa olikheter i syftet så har slutsatserna i respektive 

studie likheter gällande stöttningen av barns språkande och lärande.  

Författarna i de båda artiklarna understryker vikten av pedagogernas engagemang och medvetenhet 

kring barns lärande i förskolan. Exempelvis så menar Einarsdottir (2014, s. 98, 99) att det med 

medvetna pedagoger blir lättare att ta fasta på i vilka situationer som barnen är i behov av stöttning, 

och vilken form av stöttning som är möjlig i olika situationer och sammanhang i barnens vardag på 

förskolan. Studierna har även påvisat att genom medvetna pedagoger blir det möjligt att 

vidareutveckla arbetet kring barns språk- och kommunikation med bästa möjliga förutsättningar för 

lärande (Bobzien et al. 2013, ss. 344, 345, Einarsdottir 2014, s. 96, 97). 

 

Pedagogernas interaktion med barnen 

 

Stanton-Chapman (2015) har fokuserat på pedagogens roll i barnens lek och kommunikation. Hon 

belyser vikten av interaktionen mellan människor som betydelsefull för utveckling och fokuserar 

därför syftet på att undersöka när och hur pedagoger bör träda in med sitt stöd för att främja lärandet 

(Stanton-Chapman 2015, s. 99, 101).  

Även i denna studie är utgångspunkten ett sociokulturellt perspektiv som forskaren motiverar som 

mest lämplig då betoningen på den vuxnas engagemang för utveckling kan relateras till pedagogers 

sätt att stötta barnen i olika aktiviteter. Utifrån det menar hon också att observationer är en passande 

metod för att på bästa sätt få syn på hur kommunikationen sker mellan barn och vuxna, men också för 

att kunna skildra kvalitén detta sedan ger på lärandet (Stanton-Chapman 2015, s. 100, 105).  

Centralt fokus i Stanton-Chapmans (2015) artikel är pedagogens roll i barnens lek och kommunikation 

där hon även belyser vikten av interaktionen mellan människor som betydelsefull för barns utveckling 

(Stanton-Chapman 2015, s. 99, 101).  

Slutsatsen av denna artikel beskrivs vara att pedagogens inträde i leken har betydelse för hur barn lär 

sig och när lärandet uppstår, pedagogens roll och engagemang är alltså av vikt för en lyckad 

kommunikation och därmed kvalitén på lärandet (Stanton-Chapman 2015, s. 105).  

Hinshaw, Han, Erhardt och Huber (1992) har i sin studie valt att undersöka barns beteende och då 

framförallt barns problematiska beteende där forskarna har som syfte att ta reda på vad föräldrar 

respektive lärare uppfattar som just ett problematiskt beteende samt hur man går tillväga för att arbeta 

med och kring detta (Hinshaw et al. 1992).  

I studien har de sin utgångspunkt i ett utvecklingspsykologiskt perspektiv där fokus ligger på de 

vuxnas roll som överförare av ny kunskap och i detta fall i form av hur ett barn ska bete sig i olika 

sociala sammanhang (Hinshaw et al. 1992, s. 143).  

För att besvara sitt syfte så har forskarna i studien använt sig av bland annat sammanfattningar från 

föräldrar och lärare samt ca 60 barn i förskoleålder som man sedan observerat i olika situationer, bland 

annat i förskolan men också i andra sociala sammanhang. Som ett komplement till observationerna så 

har forskarna i studien också intervjuat förskollärare på samma förskolor (Hinshaw et al. 1992, s. 143-
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145).  

Det forskarna har kommit fram till är att föräldrarnas respektive pedagogers syn på vad ett 

problematiskt beteende är skiljer sig åt. Slutsatsen, menar forskarna, är därmed att både föräldrar och 

pedagoger oavsett vad det anser är problematiskt beteende måste föregå med gott exempel för att 

barnen ska kunna förstå och kommunicera med varandra i leken utan att det genom missförstånd leder 

till ett aggressivt eller på annat sätt problematiskt beteende (Hinshaw et al. 1992, s. 146-148).  

I Agneta Jonssons (2016, s. 1) artikel beskrivs en studie som genomförts på fyra olika förskolor där 

förskollärarnas kommunikation med barn i åldrarna 1-3 år har observerats för att se hur detta ger olika 

villkor för lärande i relation till de olika innehåll som kommuniceras.  

I denna studie har forskaren formulerat sitt syfte mot bakgrund av bland annat skolinspektionens 

granskningar av den svenska förskolan som visat på att arbetet med barns lärande fortfarande 

förefaller som ogenomtänkt. I och med detta har det utifrån ett utvecklingspsykologiskt perspektiv 

studerats om olika aspekter som framhäver barns egen kompetens och rättigheter till att bli tagna på 

allvar, men även hur vuxnas engagemang har betydelse för barns utveckling och lärande (Jonsson 

2016, s. 2, 3). 

Jonssons (2016) resultat av sin studie visade på tre olika kvalitativa skillnader i pedagogers 

tillvägagångssätt att kommunicera och interagera med barnen. Slutsatsen blev därmed att de pedagoger 

som använder sig av många olika sätt att kommunicera på främjar också förutsättningarna för ett 

gemensamt lärande i barngruppen (Jonsson 2016, s. 7, 11).  

Intressant i förhållande till vår egen studie blir i dessa artiklar interaktionen mellan barn och pedagog. 

Sammanfattningsvis blir slutsatserna i artiklarna att pedagoger på förskolan bör bli medvetna och 

engagerade i barns olika aktiviteter. Dock fokuserar resultaten mer på strävan efter att använda rätt 

artefakter i relation till sammanhanget, det vill säga att det finns många olika sätt att kommunicera på 

och att pedagogerna måste förstå och använda sig av det sättet som är väl anpassat för just den 

specifika situationen. 

Syfte och frågeställningar  

Syftet med denna studie är att utifrån en observationsstudie beskriva, analysera och diskutera hur 

pedagoger arbetar för att stötta barns språk och kommunikation i den fria leken. Detta dels mot 

bakgrund av leken som en viktig bidragande faktor till barns utveckling och lärande men framförallt 

för dess stimulans och utveckling i relation till språk och kommunikation (Skolverket 2016, s. 6). 

 

Frågeställningar:  

 Hur interagerar pedagoger med barnen i den fria leken? 

 Vad använder sig pedagogerna av för artefakter för att stötta barnen i interaktionen? 

 Hur arbetar pedagogerna främjande med barns språk och lärande i situationer där barnen 

kommunicerar och interagerar med varandra? 
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Teoretiskt perspektiv 

I det följande redogör vi för valet av teoretiskt perspektiv i denna studie, varför vi valt just ett 

sociokulturellt perspektiv och dess centrala begrepp som stöd för att beskriva, analysera och diskutera 

innehållet av vårt empiriska material. Vi kommer att redogöra för varför teorin är lämplig i relation till 

vårt syfte samt längre ner i metoddelen även beskriva hur dessa hänger ihop med vårt val av metod 

som därmed gör studien koherent. 

Vi har valt att använda oss av teorispecifika begrepp som; interaktion, mediering, artefakter, 

scaffolding, den proxiamala utvecklingszonen samt begreppen meningsskapande och aktivitet, vilka vi 

redogör för nedan. 

Inför valet av en teori som stöd för att analysera en studie är det av vikt att välja ett som kan användas 

för att beskriva forskningsintresset tydligare, det vill säga att välja ett perspektiv vars övergripande 

ståndpunkter ligger så nära vårt intresseområde som möjligt där de centrala begreppen kan hjälpa oss 

att förstå och beskriva det som pågår i de situationer i förskolan som vi är intresserade av att 

undersöka (Karlsson 2014, s. 15).  

Med detta i åtanke har vi valt att använda oss av ett sociokulturellt perspektiv som utgångspunkt då 

teorin främst betonar vikten av den omgivande miljön i form av medierande artefakter och interaktion 

mellan människor som betydelsefulla aspekter för barns språk- och kommunikationsutveckling samt 

lärande i övrigt (Strandberg 2006, s. 23). 

Vårt syfte är att utifrån en observationsstudie beskriva, analysera och diskutera hur pedagoger arbetar 

för att stötta barns språk och kommunikation i den fria leken. En av våra frågeställningar inför 

observationerna består också av nyfikenhet kring vad pedagoger använder sig av för artefakter, alltså 

språkliga eller fysiska verktyg, som stöttning i den pågående kommunikationen, därför anser vi att ett 

sociokulturellt perspektiv kan vara betydelsefullt att utgå ifrån för att kunna skapa en nära förståelse 

kring det som sker. 

 

Sociokulturellt perspektiv 

 

En av de mest centrala utgångspunkterna för ett sociokulturellt perspektiv på lärande är att man 

intresserar sig för hur människor tillskriver sig och drar nytta av både fysiska och kognitiva resurser 

för att tillämpa sig kunskap, här betonas också betydelsen för hur detta sker i samspel mellan individen 

och gruppen i olika sammanhang (Vygotskij 1995, s. 9).  

Ett grundläggande antagande inom teorin är också att människan har en biologisk drivkraft att lära sig 

nya saker och att det inte är frågan om huruvida en person lär sig något eller inte, utan fokus ligger 

alltid på vad man lär sig i relation till de olika sammanhang man för stunden ingår i och vilka 

artefakter som just då erbjuds (Säljö 2014, s. 18, 28). 

För att kunna studera lärande med utgångspunkt ur ett sociokulturellt perspektiv krävs därför att man i 

sina observationer uppmärksammar just denna användning av fysiska och språkliga redskap samt hur 

människor utvecklat olika former för att kommunicera och samarbeta i den kollektiva verksamheten 
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som undersöks. Även detta påstående stärker vårt val av denna teori som understöd i att beskriva, 

analysera och diskutera den empiriska insamlingen i kommande avsnitt som innefattar resultat och 

analys (Säljö 2014, s. 22, 23). 

 

Kognitiva och materiella resurser  

 

Artefakter är ett centralt begrepp inom det sociokulturella perspektivet och innefattar såväl kognitiva 

som fysiska redskap som vi i det stundande sammanhanget har tillgång till och som vi använder oss av 

för att förstå vår omvärld. Användandet av artefakter blir ett sätt för individer att organisera sig i olika 

former av kollektiva verksamheter där det också handlar om att lära sig behärska sådant som ligger 

bortom den egna kroppen och hjärnans förmåga. En viktig aspekt i barns lärande är i vilken mån de 

har tillgång till - verktyg och tecken - artefakter för att dels kunna förstå det som finns runt omkring 

dem och dels för att skapa möjligheter för lärande, men även meningsskapande, vilket innebär att 

kunna skapa mening i olika sammanhang i förskolan (Strandberg 2006, s. 30).  

Dessa ovan nämnda resurser som delvis finns hos individen själv, delvis i interaktionen med andra 

människor och delvis i den materiella omvärlden kan tillsammans kallas för en viss kultur där ett 

intimt samspel mellan dem föreligger. Kort beskrivet innefattar kulturen alltså olika bestånd av 

exempelvis värderingar och kunskaper som förvärvas i den interaktion som ständigt pågår med 

omvärlden, det är också det som kallas för kognitiva redskap. Det kan även vara de fysiska redskapen 

som vi kan finna i princip överallt i vår vardag som bland annat kan vara olika former av informations- 

och kommunikationsteknologi eller fortskaffningsmedel (Säljö 2014, s. 20, 29).  

Vygotskij, i Strandberg (2006, s. 30), menar att tillgången till artefakter är en viktig del i barns 

utveckling, i barns aktiva och ömsesidiga interaktion med omgivningen och den givna kulturen. Det är 

detta som Vygotskij kallar för kulturellt medierad aktivitet, där han menar att mediering innebär att det 

finns någonting mellan individen och miljön, att individen inte uppfattar miljön bara som den är. 

Begreppet antyder alltså att människor inte står i direkt kontakt med omvärlden utan att för att 

individen ska kunna hantera och förstå den så använder, i detta fall, barn sig av olika artefakter där 

mediering är det som sker i mellanhanden av omvärlden och förståelsen av den (Säljö 2014, s. 81).  

Detta innebär vidare att ett sociokulturellt perspektiv tar upp aspekter som att vi lever i en delvis 

konstgjord värld eftersom materiella resurser utvecklas i takt med att mänskliga idéer och kunskaper 

uppstår, alltså att vi bearbetar kunskaper om vår omvärld med hjälp av intellektuella redskap och 

fysiska verktyg som är kulturellt betingade och inte skapade av naturen (Säljö 2014, s. 30). 

 

Språkets funktion för lärande 

 

Språk och kommunikation är inom teorin viktiga aspekter för meningsskapande och lärande, genom 

att tolka händelser utifrån begreppsliga termer kan vi jämföra och lära oss av nya erfarenheter som 

leder till insikt och förståelse och på så sätt lagra ny kunskap. Att kunna ordna och kategorisera 

upplevelser med hjälp av begrepp är alltså förutsättningar för att kunna ta till sig och bevara ny 

information, därför är interaktionen mellan människor av högst vikt för att kunna kommunicera denna 

information som också blir till kunskap. Detta förvärvande av kunskap uppstår, som tidigare nämnts, 

alltid i linje med det kulturella sammanhanget då den pågående aktiviteten med omgivande artefakter 

också är bidragande faktorer till lärande (Säljö 2014, s. 34). 
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För att förtydliga innebörden av aktivitet så menar Säljö (2014, s. 128, 129), utifrån Vygotskij, att 

individen handlar utifrån sina egna erfarenheter med utgångspunkt av vad man både omedvetet eller 

medvetet uppfattar att omgivningen tillåter eller erbjuder för möjligheter i en viss verksamhet.  

Det är kopplingen mellan tänkandet och det stundande sammanhanget som gör att människan 

tillskriver sin omgivning mening där det vi gör och kan göra alltid måste förstås som relativt till 

situationen och vad som just då uppfattas som möjligt, detta beror alltså på den pågående aktiviteten. 

 

Pedagogens roll i stöttandet av barns utveckling 

 

Det sociokulturella perspektivet betraktar insikt, färdighet och kunskap som integrerade aspekter i 

pågående sociala aktiviteter, Vygotskij har trots det myntat begreppet den proximala utvecklingszonen 

där den vuxnes stöd i dessa aktiviteter även betonas för att främja utvecklingen och lärandet som 

annars beskrivs uppstå spontant. Med hänvisning till Vygotskij menar Säljö (2014, s. 119) att 

begreppets innebörd kan bli framträdande vid exempelvis en uppgift man på egen hand inte kan lösa 

själv, men med stöd och samarbete av en mer erfaren och kunnig person blir uppgiften lättare att lösa 

och därmed har även ny kunskap förvärvats.  

Barnet beskrivs alltså utveckla sin kompetens i relation till nya utmaningar som uppkommer i de 

kommunikationsprocesser som pågår i mötet med den sociala omvärlden, dessa utvecklingszoner 

underlättas av bland annat instruktion och imitation i leken där lärarens roll som både den som 

utmanar och den som deltar betonas (Strandberg 2006, s. 150, 153).  

Vygotskij menar alltså inte att kunskapen överförs till barnet från den vuxne eller andra mer erfarna 

barn vid den proximala utvecklingszonen, istället bidrar läraren med vetenskapliga begrepp i 

samarbetet med barnet och dess egna begrepp vilket öppnar upp för en zon av kunskapstillämpning. 

Barnet får i den zonen nya möjligheter att placera sina tidigare föreställningar i ett mer avancerat rum, 

eller aktivitet, vilket bidrar med en skjuts åt barnets fortsatta utveckling och lärande (Strandberg 2006, 

s. 153). 

Stöttandet som betonas i den proximala utvecklingszonen i samarbete med barnet har i sig ett eget 

begrepp som kallas för scaffolding, vidare beskrivet som exempelvis de anpassade åtgärder den vuxne 

kan vidta i stöttandet av barnets lärande. Vygotskij (1995, s. 9) menar att grunden för barns skapande 

finns i leken eftersom det är där dem tolkar sina upplevelser och ger dem liv med hjälp av fantasin, i 

leken berättar barnet en historia vilket vi kopplar ihop med även skapandet av språket.  

I denna utveckling är dialogen med en vuxen nödvändig för att få de bästa förutsättningarna för 

lärande (Vygotskij 1995, s. 10). 

Metod 

I detta avsnitt kommer val av metod för vår empiriska studie att presenteras och motiveras, detta följt 

av en kort sammanställning av vilka urval och avgränsningar vi valt att göra utifrån det material vi 

samlat in. Därefter kommer vi att redogöra för hur vi praktiskt gått tillväga för att genomföra vår 

studie, hur vi bearbetat den data vi samlat in samt vilken metod vi valt att använda oss av för att sedan 

analysera materialet. Avslutningsvis framställs de forskningsetiska överväganden vi gjort i relation till 

innehållet av empirin. 
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Det är beroende på vilken eller vilka metoder som används i ett forskningsarbete som kommer att 

ligga till grund för vilken infallsvinkel på syftet och frågeställningarna som kommer att spegla hela 

uppsatsen, det vill säga att valet av metod utgör vad som blir möjligt att få syn på i relation till syftet 

med studien, men även i relation till den valda teorin. Det är också förbindelserna mellan dessa som 

gör uppsatsens innehåll koherent (Karlsson 2014, s. 19). 

Val av metod 

För att samla in empiri till vår studie har metoden vi valt att använda oss av varit observationer med 

hjälp av fältanteckningar. Motiveringen till detta val är bland annat att vi tror att metoden som 

förutsättning att närma sig andras vardagliga perspektiv är av vikt för att vi ska kunna få en så 

sanningsenlig bild som möjligt av det som pågår ute i fältet (Lalander 2015, s. 93).  

Observationer som metod kan ge skildringar om hur fenomen ter sig i det dagliga livets interaktion 

samt gestaltning i specifika situationer, de kan också ge beskrivningar om vad och hur människor 

uttrycker med hjälp av sina kroppar samt föremål och symboler (Pripp & Öhlander 2011, s. 114, 115).  

Vi anser att valet av denna metod blir koherent i relation till tidigare forskning samt till det teoretiska 

ramverket vi har utgått ifrån eftersom att man inom det sociokulturella perspektivet lägger stort fokus 

på interaktionen mellan människor med hjälp av både det verbala språket och olika medierande 

artefakter i den pågående aktiviteten. Genom observationer och med hjälp av fältanteckningar har det 

vi undersökt blivit möjligt att få syn på för att sedan analysera utifrån valda teoretiska begrepp. 

Urval och avgränsningar 

Vår tanke var till en början att göra både videoobservationer kombinerat med intervjuer av pedagoger 

för att dessa två metoder kan vara ett innehållsrikt komplement till varandra, kombinationen av dem 

ger ett mer fördjupat kvalitativt innehåll eftersom man med hjälp av videoobservationer kan studera 

innehållet flera gånger och därmed tolka empirin utifrån flera infallsvinklar (Eidevald 2015, s. 115).  

På grund av tidsbrist och därmed en kort period av fältstudier valde vi att avgränsa metoden till endast 

videoobservationer. Då det uppstod svårigheter med att få godkännande att filma i barngrupper blev vi 

till sist tvungna att än en gång avgränsa vår metod för att samla in empiri och valde slutligen att endast 

använda oss av fältanteckningar. Detta gjorde att vi enklare fick tillträde till två av förskolorna vi varit 

i kontakt med och där vi sedan utförde våra observationer. De förskolor som vi valt att samla in vår 

empiri ifrån är belägna i två olika kommuner i Stockholms Län.  

I relation till urvalet av personerna som vi observerade så valde vi att endast följa de barn och vuxna 

som godkänt sitt deltagande. Har andra individer av en slump anslutit sig till de situationer vi 

observerat så har vi fått avbryta för stunden eller bortsett från dess medverkan i situationerna när vi 

sedan analyserat innehållet. 

Undersökningspersoner 

Undersökningspersonerna som störst fokus legat på under observationerna har varit pedagoger, både 

förskollärare och barnskötare, på två olika avdelningar och på två olika förskolor. Eftersom vi studerat 

interaktionen mellan barn och pedagoger så har även barn i åldrarna ett till fem år medverkat i studien.  

Vilket kön undersökningspersonerna har och/eller identifierar sig som har för oss inte varit relevant i 

relation till vårt syfte eller frågeställningar, personerna som deltagit i undersökningen kan alltså vara 

både män/pojkar och kvinnor/flickor. 
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Genomförande 

Efter att ha tagit kontakt med två olika förskolor samt skickat ut informations- och samtyckesbrev till 

pedagoger och föräldrar så började vi med att diskutera hur vi skulle lägga upp våra dagar på 

förskolorna. Vi kom fram till att vi skulle spendera två av dagarna på ena förskolan och tre dagar på 

den andra förskolan, vi observerade alltså totalt en arbetsvecka. 

Vi delade upp dagarna genom att observera tillfällen med fri lek på förmiddagarna. Vid lunch och vila 

satt vi kvar på förskolorna och transkriberade vår insamlade empiri och på eftermiddagen gick vi 

sedan tillbaka in på avdelningarna och observerade igen. 

Utöver detta så bearbetade vi även materialet hemma efter att vi varit på förskolan. 

Som observationstyp valde vi att inta en kombination av deltagande observation och passiv 

observation eftersom vi upplevde det svårt att endast inta en osynlig forskarroll, barnen var nyfikna på 

vilka vi var samt vad vi gjorde på deras avdelning vilket alltså ledde till att vi gick in och ur 

forskarrollen flera gånger under alla observationstillfällen (Lalander 2015, s. 100, Pripp & Öhlander 

2011, s. 120).  

Innan fältstudierna hade vi tankar om att dela upp oss kring olika skeenden på avdelningen för att få 

fatt på fler antal observationer samt i syfte att vara så effektiva som möjligt. Väl på plats insåg vi dock 

att genom att båda två observerade och antecknade samma skeende så kunde vi istället komplettera 

innehållet av varandras anteckningar vilket vi kom fram till skulle höja kvaliteten på de 

observationstillfällen vi genomförde. Kvaliteten kändes alltså viktigare än kvantiteten i vårt fall. 

Databearbetning och analysmetod 

De data vi samlat in genom våra observationer och fältanteckningar har transkriberats skriftligt där vi 

sammanställt situationer i form av de händelser och dialoger som förekommit i dem.  

Vi har inte endast fokuserat på vad som gjorts och sagts utan även studerat och antecknat 

ansiktsuttryck, tonfall och kroppsspråk då detta kändes relevant för att kunna förstå det pågående så 

bra som möjligt och rättfärdiga de företeelser vi observerat på bästa sanningsenliga sätt men också för 

att få ett rikare underlag (Roos 2014, s. 46, 47, Elvstrand, Högberg & Nordvall 2015, s. 221). 

Vi har observerat både korta och längre sekvenser där vi vid vissa tillfällen sedan delat upp de långa 

sekvenserna till fler korta separata observationer i transkriberingen. Detta gjorde vi för att det 

empiriska innehållet skulle bli mer tydligt men också för att underlätta för kommande analyser då vi 

såg att flertalet händelser i en enda lång observation gick att dela upp och analysera var för sig istället 

för att fokusera på en enda lång företeelse. På så sätt blev det insamlade materialet effektivt använt 

istället för att något skulle gå till spillo. 

Vi valde att transkribera alla våra observationer innan vi gjorde ett urval av vilka som skulle användas 

och sedan analysera dessa med utgångspunkt i att kunna få syn på sådant som vi kanske inte skulle 

upptäckt innan transkribering. Vi gjorde detta på ett så neutralt sätt som möjligt för att hålla oss 

objektiva till det vi studerat i barngrupperna där vi försökt att inte blanda in våra egna tolkningar i den 

mån det går, också för att inte försköna eller överdramatisera händelserna på något sätt till studiens 

fördel (Roos 2014, s. 55, Vetenskapsrådet 2011, s. 42). 

Efter detta sorterade och valde vi ut de observationer vi ansåg som mest innehållsrika och användbara 

för ett fortsatt arbete att försöka besvara frågeställningarna i relation till vårt syfte med studien. 

I analyserna var det både en aning problematiskt men även en fördel att vi observerat samma skeenden 

då våra tolkningar av sammanhanget skiljde sig åt vilket gjorde att innehållet av våra läsningar gick att 



12 

 

förstå på olika sätt, men det var även det som vi sedan insåg förenklade analyserna då vi kunde vrida 

och vända på materialet utifrån våra olika uppfattningar i relation till teorin vilket vi värdesatte som 

positivt för att bidra med en bredare bild av vad som kan ha pågått i situationerna. 

Vidare har vi använt oss av kvalitativa analyser då vi ville kunna identifiera de mest betydelsefulla 

aspekterna av innehållet där vi fick möjlighet att beskriva händelserna på ett mer detaljerat sätt.  

Det bidrar till ett mer kvalitativt innehåll i studier som innefattar just observationer av interaktion i 

sociala praktiker (Fejes & Thornberg 2015, s. 35). 

Utöver detta så har vi analyserat de sekvenser vi observerat utifrån ett sociokulturellt perspektiv och 

med hjälp av de begreppen vi valt ut som vi ansett kan vara främjande för förståelsen i relation till våra 

frågeställningar och syfte. 

Forskningsetiska överväganden  

Innan påbörjad studie var vi tvungna att ta ställning till vissa etiska överväganden. Detta för att både 

försäkra oss själva, men även garantera de personer som skulle komma att delta i studien att deras 

identiteter inte röjs. Det är även viktigt att vi som forskare inte har en nära relation till de personer som 

ställde upp med sin medverkan i våra observationer, detta för att resultatet av studien ska bli så 

objektivt som möjligt (Pripp 2011, s. 80). 

 

Information och samtycke 

Efter att ha tagit kontakt med de förskolor där vi tänkt genomföra vår studie så var första steget, 

gällande de forskningsetiska övervägandena att skicka ut information- och samtyckesbrev till 

förskolechef, pedagoger och föräldrar.  

Det viktigaste inom forskningsetiken menar Löfdahl (2014, s. 36) är att informera om studien, samt att 

informera om vad ett samtycke till studien innebär. Detta med anledning av att de som kommer att 

delta i studien ska få tillgång till information om exakt vad studien handlar om, men också på vilket 

sätt de kommer att bidra till studien.  

Nästa steg var alltså att informera om vad samtycke för studien innebär och hur det berör de personer 

som deltar om de skrivit på ett samtycke till detta. Det blir här viktigt att informera om hur man 

samtycker, i pedagoger och föräldrars fall blir det möjligt att samtycka med en underskrift eller i tal, 

likaså för de äldre barnen på förskolan. Men när det gäller samtycke från de yngre barnen på förskolan 

så är det viktigt att vi som forskare är medvetna om, och aktivt tar hänsyn till deras kroppsspråk, då 

det ofta är kroppsspråket hos de yngre barnen som visar om de samtycker till att delta eller inte.  

Betydelsefullt är även att framhäva för de medverkande att även om man har valt att samtycka till sitt 

deltagande en gång så betyder det inte att man måste samtycka vid varje observationstillfälle, personer 

som har samtyckt och är med i studien har rätt att avbryta sin medverkan i undersökningen när som 

helst (Löfdahl 2014, s. 37). 

Vi har informerat om både studien och om samtycke till att delta i den genom att skicka ut 

information- och samtyckesbrev till pedagoger och föräldrar på respektive förskolor och avdelningar. 

Information- och samtyckesbreven finns med som bilagor till denna uppsats. 
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Barn och informerat samtycke 

När man studerar barn utifrån en forskarroll så måste man vara extra lyhörd för barns kroppsspråk 

eller andra medel som de kan använda för att uttrycka sig på olika sätt samt att tyda dessa om barnen 

känner sig besvärade eller ovilliga att fortsätta sitt deltagande (Pripp 2011, s. 83).  

Det är också extra viktigt att vi som forskare, med hjälp av pedagoger på förskolan, förklarar för 

barnen vad vi gör och ger dem möjligheten att dra sig ur studien. 

Som tidigare nämnts så kan det vara problematiskt att fullständigt veta säkert kring barns samtycke av 

sitt deltagande. Att studera barn var relevant för vår studie och vi behövde alltså därför vara noga med 

att ha samtycke från barnen inför varje nytt observationstillfälle, men även under de pågående 

observationerna då vi var uppmärksamma på att de barn som deltog fortfarande tillät detta (Löfdahl 

2014, ss. 40, 41).  

I detta fall var det en fördel att vi var två personer som observerade samma tillfällen då vi båda kunde 

vara lyhörda inför barnens reaktioner medan den andra antecknade och vice versa. 

Under olika observationstillfällen klev vi då och då ur våra forskarroller för att kommunicera och leka 

med de barn som kommit fram och visat intresse, något som vi ansåg var av vikt för att lära känna 

barnen och vinna dess förtroende i den mån det gick under vår korta närvaro. 

Det var också betydelsefullt för att barnen skulle känna sig bekväma och avslappnade i vårt sällskap 

(Lalander 2015, s. 95, Robson 2011, s. 83). 

 

 

Studiens design 

Det är viktigt att studien är utformad på ett sådant sätt att personerna som deltar inte känner sig 

kränkta eller att någon känner sig extra utsatt (Löfdahl 2014, s. 37). Alltså måste man återigen vara 

uppmärksamma på barnens, men även på pedagogens kroppsspråk och huruvida de känner sig 

bekväma i situationen.  

En annan viktig aspekt i hur studien utformas är att ta hänsyn till individskyddskravet, vilket innebär 

att de individer som deltar ska skyddas mot att deras identiteter rubbas (Pripp 2011, s. 80). Vi har tagit 

hänsyn till detta genom att utelämna namn på barn, pedagoger och på de förskolorna där vi utfört våra 

fältstudier. 

De data som vi samlat in genom våra dagar i fält på förskolan kommer inte heller att visas för någon, 

de observerade situationerna kommer bearbetas och analyseras i text där det inte kommer att 

framkomma var vi befunnit oss och inte heller vilka individer som deltagit i studien.  

Direkt efter att vårt arbete blivit godkänt kommer även allt insamlat material att förstöras på grund av 

nämnda säkerhetsskäl. 

Studiens kvalitet 

För att innehållet i en studie ska vara av god kvalitet så krävs bland annat att förutsättningar för 

studien bör göras tydliga och att valda teorier och metoder förklaras samt hur de är relevanta i relation 

till att bidra med svar på studiens syfte och frågeställningar. Även insamlat empiriskt material ska 

kunna analyseras noggrant och på ett kritiskt sätt där resultatet i linje med tidigare forskning kan bidra 

med något nyskapande (Vetenskapsrådet 2011, s. 40). 
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Vi har alltså emellanåt fått granska vårt innehåll med kritiska ögon under arbetet med vår uppsats.  

I detta har vi fått bra stöd och hjälp vid de handledningstillfällen vi haft då feedbacken vi fått efter 

varje tillfälle har bidragit med andra perspektiv att se vårt innehåll ifrån vilket varit betydelsefullt för 

att kunna arbeta vidare (Hörnfeldt 2015, s. 257, 258).  

Efter en del urval och avgränsningar som vi fått göra i valet av metod för datainsamling, alltså 

observationer med tillhörande fältanteckningar, så har genomförandet av dessa ändå bidragit med ett 

lyckat genomförande av fältstudier då metoden hjälpt oss att få fram det vi var ute efter och har därför 

i möjligaste mån bidragit med ett rikt innehåll att sedan analysera.  

Om tidsaspekten och möjligheterna till tillträde av fält sett annorlunda ut hade vi dock fortfarande 

helst sätt att använda oss av videoobservationer och intervjuer för att vi tror dessa två kombinationer 

skulle ha gett oss ett ännu mer rikt och varierat analysunderlag och därmed höja kvaliteten ytterligare 

på vår studie. Däremot hade vi då fått fundera över fler forskningsetiska överväganden i användandet 

av exempelvis filmkamera. Utifrån det så var observationsmetoden med hjälp av papper och penna 

mer diskret och förenklande då dessa inte drog till sig så mycket uppmärksamhet vilket kanske hade 

försvårat möjligheterna till att anteckna. 

Något som var aningen problematiskt när vi befann oss ute på förskolorna var dels att det blev väldigt 

långa dagar eftersom den fria leken inte förekom i så långa perioder under en och samma dag, och dels 

för att det fanns barn på avdelningarna som själva visat sig obekväma inför sitt deltagande.  

Eftersom att vi valt att observera situationer som inte är styrda kunde vi utifrån det inte heller i 

möjligaste mån välja vilka barn som skulle vara med i olika situationer, vi fick istället ta hänsyn till de 

barn som visade sig inte ville vara med och i vissa fall därför avbryta observationstillfället för att 

respektera de barnens integritet samt etiska rättigheter. 

Alla de föräldrar vars barn vi observerat gav inte heller sitt samtycke till barnets deltagande i studien 

vilket gjort att vi fått sålla bort data i efterhand som vi vet hade kunnat vara relevant för denna studie i 

bidragandet av att få svar på de frågeställningar vi haft. 

Som Öhlander (2011, s. 288, 289) belyser så vill vi lyfta vår medvetenhet kring att vår forskning inte 

kan vara helt fri från vår subjektiva inblandning i studien, både under skeendet i fältstudierna och i 

arbetet med att analysera innehållet. Trots att vi försökt att agera och tolka företeelser utifrån ett 

objektivt förhållningssätt så vet vi att vår personliga inverkan är problematisk att helt och hållet bortse 

ifrån och kan därför sägas ha en liten påverkan i det slutgiltiga resultatet av denna studie. 

Resultatet av vår forskning kan inte heller erkännas vara helt tillförlitlig utifrån ett större perspektiv 

eftersom vi utfört våra observationer under en väldigt kort tid på endast två avdelningar på två 

förskolor. 

I analyserna med tillhörande slutsatser tar vi stöd i tidigare forskning men utgår också ifrån och är 

beroende av endast det empiriska material vi fått fatt i på dessa förskolor, detta är ingen omfattande 

studie och för att göra resultaten mer trovärdiga krävs alltså en mer kvantitativ forskning (Öhlander 

2011, s. 292, 293). 
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Resultat och analys 

I detta avsnitt kommer vi först presentera resultatet av vår insamlade empiri från fältstudierna vi 

bedrivit på de två olika förskolorna, därefter analyseras resultaten utifrån det sociokulturella 

perspektivet med de begrepp som vi redogjort för under teoriavsnittet.  

Analyserna kommer även understödjas av den tidigare forskningen kring området som vi även 

redogjort för ovan då vi anser att dessa har en stark och tydlig koppling till vår studie, men även för att 

vi anser att den tidigare forskningen ligger som grund för det arbete som utförs på förskolan samt i 

relation till denna studies syfte och frågeställningar. 

I detta avsnitt så kommer vi genom att analysera de observationer vi samlat in från de två olika 

förskolorna att försöka svara på studiens frågeställningar: 

 Hur interagerar pedagoger med barnen i deras aktivitet?  

 Vad använder sig pedagogerna av för artefakter för att stötta barnen i interaktionen? 

 Hur arbetar pedagogerna främjande med barns språk och lärande i situationer där barnen 

kommunicerar och interagerar med varandra? 

Utifrån detta så kommer vi även, med utgångspunkt från analyserna av resultatet, försöka att svara på 

studiens syfte om hur pedagoger på förskolan arbetar med stöttandet i den fria leken för att främja 

barns kommunikations- och språkutveckling. 

När vi i detta avsnitt presenterar resultatet så kommer observationerna att var transkriberade där vi 

lyfter fram det mest väsentliga för vår studie. 

 

 

Observation 1 

Detta är en leksituation med barn mellan 3-5 år som utspelar sig under en förmiddag ute på 

förskolegården. Det har regnat under natten, så på förskolegården finns stora vattenpölar som barnen 

leker vid. Vid en vattenpöl så är det tre barn som hämtar vatten från pölen med hinkar och spadar och 

öser ned vattnet i flaket på en trehjuling som de parkerat bredvid vattenpölen. En pedagog går fram 

till barnen och frågar vad de gör för någonting. Barnen svarar att de fyller cykeln med vatten, och att 

det är mat som dom ska åka hem med till sin mamma sen, för hon väntar där hemma på dem. 

Pedagogen sitter med en stund deltar i barnens lek, innan pedagogen ställer sig upp och går därifrån. 

Leken fortskrider och efter en stund så kommer ett annat barn, låt oss kalla barnet för barn 1, fram 

springandes och sätter sig på cykeln för att cykla iväg med den. Då skriker barn 2: NEEEJ, och går 

fram till cykeln och börjar att dra i kläderna på de barn som sitter på cykeln. Barnet som sitter på 

cykeln blir då arg och puttar barn 2. Nu kommer pedagogen som varit och pratat med barnen tidigare 

tillbaka och frågar vad det är som händer. Respektive barn förklarar sin upplevelse av situationen, 

pedagogen lyssnar på barnen och säger sen att de barn 1 kunde följa med och hämta en annan cykel 

från förrådet. Pedagogen talade även om för barnen att man inte ska slåss eller puttas. Barn 2 och 3’s 

lek fortsatte och barn 1 gick med pedagogen och hämtade en annan cykel som hen kunde cykla på. 

                                                                                                                         (Observerat 7/12 - 16) 
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Analys av observation 1 

I denna situation kan man se att kommunikationen mellan barnen brister på så sätt att barn 1 inte vet 

hela sammanhanget när hen kommer för att ta cykeln som de andra barnen leker med.  

Genom att pedagogen tidigare varit lyhörd och uppmärksammat att de tre barnen som leker vid 

vattenpölen använder cykeln som en artefakt i sin lek, så kan hen i detta fall agera på ett sätt som 

främjar barnens kommunikation med varandra (Vygotskij 1995, s. 9). Man skulle kunna se att det sker 

ett samspel mellan barnen som leker med cykeln, barnet som vill cykla och pedagogen på ett sätt som 

gör att de blir ett samförstånd mellan alla de personer som deltar i situationen (Vygotskij 1995, s. 9). 

Likt i Stanton-Chapmans (2015) studie agerar pedagogen i denna situation genom interaktion med 

barnen men också för att bidra till att skapa en god interaktion och kommunikation mellan barnen, 

eftersom att pedagogen tar sig tiden att prata med alla barn som är inblandade i situationen, lyssna på 

var och en och sedan utifrån det komma på en lösning som känns okej för alla vidrörda parter 

(Stanton-Chapman 2015, s. 99, 101). Pedagogen använder sig alltså av kognitiva redskap, såsom 

tidigare lyhördhet för situationen, för sedan gå in och skapa en ömsesidig interaktion mellan barnen 

och på så sätt kunna lösa konflikten gällande cykeln (Strandberg 2006, s. 30).  

En engagerad pedagog bidrar till att, och är av stor vikt för, en lyckad kommunikation. Både mellan 

barn och pedagog men även den kommunikation och interaktion som i detta fall även sker mellan 

barnen (Stanton-Chapman 2015, s. 105). I denna situation anser vi att det är till stor del pedagogens 

engagemang och stöd som ligger till grund för att konflikten mellan barnen löser sig, också 

bearbetandet av den kunskapen som kan komma ur denna situation både för barnen och för 

pedagogen. 

Språkandet och kommunikation främjas med hjälp av pedagogen som medlare mellan barnen när de 

själva inte klarar av att kommunicera och hantera företeelsen på det sätt som är önskvärt i situationen 

(Säljö 2014, s. 30).  

Förhoppningsvis har barnen, genom pedagogens engagemang, interaktion och användande av 

artefakter, utvecklat sina språkliga kunskaper som kan komma att vara användbara i interaktion med 

andra i liknande situationer framöver. 

Pedagogen i denna situation anser vi arbetar på ett sätt som stöttar barnen i deras kommunikation och 

språkande i interaktionen med varandra, framförallt blir här tydligt hur pedagogen går tillväga för att 

stötta när kommunikationen emellan dom brister. Det handlar om att pedagogen i denna situation, men 

hjälp utav tidigare lyhördhet kring leken vid vattenpölen, kan agera på ett språkfrämjande sätt och 

föregår med gott exempel på hur situationer kan lösas utan att det blir missförstånd som leder till 

exempelvis ett aggressivt beteende (Hinshaw et al. 1992, ss. 146-148). 

 

Observation 2 

Två barn mellan 1-3 år gamla leker i en “affär” på avdelningen, en pedagog är deltagande. 

Barnen står bakom disken i affären och pedagogen sitter på andra sidan.  

Barn 1 tar fram ett leksaksbröd och sträcker fram till pedagogen. 

Pedagogen tar emot brödet. Pedagogen pratar med barnen och benämner hela tiden med ord vad det 

är för föremål som barnen plockar fram. Vid ett tillfälle så plockar ett av barnen fram en sten och 

säger “ris”, pedagogen tar då emot stenen och säger “Nej, jag tror att det där är en sten” varpå 
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barnet utbrister “ris” igen och pedagogen upprepar ordet “sten”. Då funderar barnet en liten stund 

och sedan säger hen “eeen” varpå pedagogen igen säger ordet “sten” med betoning på bokstaven S. 

                                                                                                                             (observerat 5/12-16) 

 

Analys av observation 2 

Pedagogens sätt att bekräfta det barnen uttrycker i denna observation visar på ett engagemang för att 

främja barnens språkutveckling, inte bara i interaktionen med varandra utan även för att stötta barnen i 

utvidgandet av deras ordförråd (Stanton-Chapman 2015, s. 105).  

Pedagogen agerar på ett sätt som kan skapa ett meningsfullt lärande för barnen där hen använder sig av 

både fysiska och språkliga artefakter som bidrar till barnens förvärvande av ny språkkunskap, i detta 

fall genom att ge barnen en innebörd och förståelse av specifika ord som hör till sammanhanget där de 

ges möjlighet att utvidga sitt ordförråd (Säljö 2014, s. 34).  

Vi kan alltså se att barnen i denna observation erbjuds ett medvetet stöttande av pedagogen som 

främjar och utvecklar både ordförståelse men också det verbala språket (Einarsdottir 2014, s. 98, 99). 

Pedagogen anpassar här sitt arbetssätt efter barnens tidigare kunskap genom att interagera och föra en 

dialog tillsammans med barnen där de erbjuds möjligheter till att koppla ihop de artefakter som 

pedagogen använder sig av för att utveckla sitt språkande (Vygotskij 1995, s. 10). 

I de flesta situationer i förskolan där barnen kan vara i behov av stöttning av en pedagog så är nyckeln 

till detta att pedagogerna är engagerade och uppmärksamma även i de vardagliga situationerna på 

förskolan, så som i den fria leken (Stanton-Chapman 2015, s. 105). 

Om man som pedagog är medveten om i vilka situationer som barnen behöver stöttning så menar 

Einarsdottir (2014, s. 98, 99) att det blir lättare att veta på vilket sätt man kan arbeta stöttande för att 

främja barns språkfrämjande och för att kunna erbjuda barnet ett rikt språk så att de i framtiden har 

goda möjligheter för språklig kommunikation och interaktion tillsammans med andra.  

I denna observation så anser vi att pedagogen är just detta, medveten om vad för stöttande barnen 

behöver i just denna situation för att utveckla sina språkliga färdigheter, här ger även pedagogen 

barnen de bästa förutsättningarna för lärande genom att vara medveten och därmed arbeta på ett sätt 

som gör det möjligt att vidareutveckla lärandet kring barns språk och kommunikation (Bobzien et al. 

2013, ss. 344-346, Einarsdottir 2014, s. 96, 97). 

 

 

Observation 3 

Två barn, 3-5 år gamla leker vid förskolegårdens klätterställning. Barn 1 är relativt ny på förskolan 

och har svårt för svenska språket.  

Barn 2 springer från platsen och ropar på barn 1 att hen ska följa efter, barn 2 fortsätter att klättra i 

ställningen och tittar frågande på barn 1. 

En pedagog som är närvarande på platsen ser detta och går fram till barn 1 varav hon säger att hon 

tror att barn 2 inte förstår vad hen menar, att hen istället kan visa med kroppen vad hen vill.  

Pedagogen instruerar genom att vinka till sig barn 1 med stora armrörelser, barn 2 härmar då 

pedagogens vinkningar samtidigt som hen ropar “kom!” igen. 

Barn 2 uppfattar vad barn 1 vill och kommer tillslut.   

                                                                                                                            (Observerat 8/12 - 16) 
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Analys av observation 3 

I denna observation kan man urskilja pedagogens stöttande som väldigt enkel men samtidigt tydlig och 

nödvändig för barnens fortsatta möjlighet till lek och lärande.  

Einarsdottir (2014, s. 96, 97) poängterar i sin studie att barns lek tillsammans med stöd från 

omgivningen är centralt för lärandet, detta uttalande går hand i hand med en av de mest centrala 

aspekterna i det sociokulturella perspektivet.  

Pedagogen i observationen stöttar den språkliga utvecklingen både för barn 1 och barn 2 genom att 

använda kroppen som artefakt, eller fysiskt redskap, för att visa på att även kroppsspråket har en 

avsevärd betydelse för kommunikationen.   

Tillgången till olika artefakter är avgörande för hur barn, i olika sociala sammanhang, behärskar 

interaktionen och hur den därmed fortskrider, detta påverkar också skapandet av möjligheterna till det 

lärande som kan uppstå i relation till sammanhanget (Strandberg 2006, s. 30). 

Utifrån det kan vi alltså förstå pedagogens närvarande och observerande förhållningssätt i barnens fria 

lek som en avgörande förutsättning för det viktiga stöttandet av barnens interaktion, men också för att 

erbjuda barnen betydelsefulla språkliga och kognitiva verktyg. 

Stanton-Chapman (2015, s. 105) påvisar att hur och när pedagogens inträde i den fria leken sker så 

påverkar det betydelsen för hur och när barn lär sig, i denna observation så gick pedagogen in i 

barnens lek vid ett tillfälle då lekens fortskridande riskerade att avbrytas på grund av en bristande 

kommunikation eftersom barnens befintliga artefakter var begränsade.  

Genom att tillträda leken med sitt engagemang och stöd så bidrog pedagogen till barnens vidare 

möjlighet och lust till att leka, den spontana leken i sin tur är den aktivitet som också gör lärandet mest 

meningsfullt vilket alltså pedagogen i denna situation möjligtvis bidragit till genom sitt agerande 

(Strandberg 2006, s. 162, 163). 

Pedagogen instruerar och uppmuntrar barn 2 hur hen kan göra på egen hand istället för att exempelvis 

lösa situationen själv genom att ropa och vifta till sig barn 1, ett stöttande som går att koppla till den 

proximala utvecklingszonen. Barnet får med hjälp av pedagogens medierande artefakter möjlighet att 

utveckla sin kompetens i relation till en ny utmaning som uppkommit i ett socialt sammanhang. På så 

sätt har barnet, med hjälp av scaffolding, alltså pedagogens tillvägagångssätt för stöttning, tillskrivit 

sig nya kunskaper (Säljö 2014, s. 119). 

Situationen hade kunnat resultera i något annat om pedagogen inte varit engagerad i stöttandet av 

barnens språk och lärande, exempelvis att barn 2 hade gett upp sitt försök till att kommunicera och 

leka med barn 1 vilket i sin tur hade kunnat leda till ett förbisett spontant lärandetillfälle. 

Istället fångar pedagogen upp situationen och agerar stöttande med förutsättning av ett deltagande och 

uppmärksammande förhållningssätt för att sedan uppmuntra barn 2 att kommunicera på fler olika sätt 

för lekens fortskridande. 

 

 

Observation 4 

Fyra barn mellan 3-5 år och två barn som är 1-2 år.  

Observationen äger rum utomhus på förskolegården vid en rutschkana. 

De fyra äldre barnen leker en lek som heter “hajen” i rutschkanan. Under lekens gång så kommer det 

två yngre barnen till rutschkanan och vill åka. Det ena av de yngre barnen puttar lite försiktigt på ett 

av de äldre barnen som sitter högst upp i rutschkanan. Det äldre barnet tittar surt över axeln men 
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säger inget varpå det yngre barnet puttar lite igen och försöker klämma sig emellan för att kunna åka 

ner för kanan, hen upprepar sedan detta genom att springa upp igen för att åka en gång till, även det 

andra yngre barnet hakar på.  

Det äldre barnet förklarar upprört att dom minsann leker “hajen” och att de små förstör, nu kan de 

inte längre fortsätta sin lek. 

Barnet som har fått rollen som “hajen” lyckas få tag i ett av de yngre barnen och håller fast så att hen 

inte kan springa upp och åka ner för rutschkanan igen. Det yngre barnet försöker ta sig loss och när 

det inte går så börjar barnet att gråta. En pedagog hör detta och kommer fram till barnen varpå hon 

säger till det äldre barnet att släppa, barnet förklarar då vad som har hänt och säger att de små 

förstörde deras lek. Pedagogen menar att yngre barn ibland inte förstår även fast man säger till dom 

och då är det bättre att hämta en vuxen som hjälper till om något sådant händer.  

Barnet som var “hajen” uttrycker att man också kan fråga om dom vill vara med istället och frågar 

sedan de yngre barnen om de vill det, de tittar lite osäkert på pedagogen som nickar och säger att hen 

tror att de yngre faktiskt vill vara med, och frågar om även hen själv får vara med i leken. De äldre 

barnen utbrister: “JAAA!” och så är leken igång. 

                                                                                                                            (Observerat 7/12 - 16) 

 

 

Analys av observation 4 

Även i denna observation kan vi se hur barnen till en början försöker lösa situationen själva med hjälp 

av de kognitiva artefakter de har tillgång till i relation till den omgivande miljön, i detta fall använder 

sig ett barn av det verbala språket medan ett annat barn använder sig av kroppen som resurs för att 

hindra de yngre barnen att försöka ta sig upp i rutschkanan (Strandberg 2006, s. 23). 

Den pågående aktiviteten med omgivande artefakter är i sig bidragande faktorer till lärande i 

interaktionen, men eftersom både lekens fortskridande påverkas och att kommunikationen brister 

mellan barnen så är pedagogens ingripande här av stor vikt för att stötta både de yngre och äldre 

barnen i den pågående kommunikationsprocessen. Vidare förklarat så bidrar pedagogen med andra 

verktyg och begrepp i samarbetet med barnen för att öppna upp för ett mer avancerat rum i en aktivitet 

där barnens egna språkliga artefakter får möjlighet att utvecklas och därmed ett lärande om hur 

liknande situationer kan hanteras längre fram (Strandberg 2006, s. 153). 

Pedagogens initiativ till att själv fråga om deltagande i leken kan vara ett ytterligare sätt att under 

lekens gång förebygga konflikter och missförstånd i barnens interaktion på grund av pedagogens 

medvetenhet kring att de äldres tillgång till språkliga verktyg är mer utvecklade än de yngre barnens 

(Bobzien et al 2013, s. 345). Pedagogen väljer alltså att stötta barnens kommunikation genom hela 

leken så att förutsättningarna för ett gemensamt lärande lättare kan uppstå eftersom den vuxnes 

engagemang har betydelse för kvalitén på lärandet som sker (Jonsson 2016, s. 3, 11, Stanton-Chapman 

2015, s. 105).  

Precis som Einarsdottir (2014, s. 98, 99) fick syn på i sin forskning så är barns språkutveckling en 

integrerad del i leken där pedagogens medvetenhet kring detta bidrar till ett vidare utforskande lärande 

eftersom pedagogen då kan utmana och stötta barnen, i detta fall, i den pågående leken som den vuxne 

fått tillträde till. Innebörden av begreppet scaffolding blir alltså även här relevant då pedagogen 

anpassar åtgärderna som sker i stöttandet för både de yngre barnen och de äldre, det gör hen genom att 

berätta för de äldre barnen att de kan hämta en vuxen som stöd om de yngre inte förstår, samtidigt som 
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hen, i samarbete med barnen, löser situationen genom att bjuda in de yngre barnen i leken samt själv 

delta för att upprätthålla leken och kommunikationen där dialogen med den vuxne kan vara 

betydelsefull för ett fortsatt utvecklande av språket (Vygotskij 1995, s. 10). 

Diskussion  

Syftet med denna studie är att utifrån en observationsstudie beskriva, analysera och diskutera hur 

pedagoger arbetar för att stötta barns språk och kommunikation i den fria leken. Vi ville ta reda på hur 

pedagogerna aktivt arbetar med att erbjuda möjligheter för barns meningsskapande och språkliga 

lärande i situationer som inte är styrda och skapade utifrån ett vuxet initiativ.  

De frågeställningar som studien utgått ifrån har handlat om vilka artefakter pedagoger använder sig av 

för att stötta barnen i deras kommunikation- och språkutveckling, i kommunikationen och 

interaktionen barnen emellan.  

Frågeställningarna utgör också funderingar om hur pedagoger interagerar med barn och i vilka 

situationer det är lämpligt för pedagogerna att gå in och delta och/eller möjligtvis stötta barnet i att få 

kommunikationen och därmed leken att fortskrida. 

Utifrån insamlandet av empiri och analyserna av dessa så har vi sett att pedagogerna, på de förskolor 

och avdelningar som vi har genomfört vår studie på, arbetar medvetet med att stötta barnen i deras 

språkliga och kommunikativa lärande och utveckling.  

Vi har uppmärksammat detta även i situationer där barnen kanske inte själva är medvetna om hur de 

ska kommunicera med varandra för att alla berörda parter ska förstå sammanhangen utifrån dess olika 

perspektiv. 

 

 

Resultatdiskussion 

Resultaten som vi fått fram, i förhållande till den tidigare forskningen samt utifrån våra analyser, är att 

om pedagoger blir medvetna om i vilka situationer barnen behöver stöttning och på vilket sätt denna 

stöttning bör erbjudas i relation till sammanhanget så blir det möjligt att arbeta språkfrämjande även i 

spontana situationer där barnen leker och interagerar med varandra. 

De resultat som studien kommit fram till skulle kunna förstås på så sätt att pedagogerna behöver en 

erfarenhet och kunskap kring hur barn språkar och kommunicerar med varandra på just den förskola 

och avdelning som de befinner sig på.  

Det krävs av pedagogerna, som även Stanton-Chapman (2015, s. 23) uttrycker, att de är engagerade 

och lyhörda, vilket gör det möjligt att läsa av olika situationer och genom detta sedan bli medvetna om 

vilka artefakter som bör användas i just den specifika situationen som uppstått. Ytterligare så krävs det 

av pedagogerna att de har en medvetenhet om att alla barn är enskilda individer som fungerar på olika 

sätt i olika situationer och sammanhang, vilket betyder att de tillvägagångssätt pedagogerna använder 

sig av vid ett tillfälle för att stötta barnen kanske inte är lämplig vid ett annat tillfälle. Detta beror alltid 

på sammanhanget och de interaktioner som pågår i den omgivande miljön samt vilka fysiska och 

kognitiva resurser som just då erbjuds för att hantera situationen på mest förmånliga sätt (Vygotskij 

1995, s. 9, Säljö 2014, s. 18, 28). 
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För att förtydliga resultaten vi fått fram i vår studie med utgångspunkt i den tidigare forskningens 

slutsatser och det sociokulturella teoretiska perspektivet är alltså att för att främja barns språkande och 

kommunicerande i förskolan så krävs det att det finns engagerade och medvetna pedagoger som har 

förmågan och kompetensen att vara lyhörda och känna av de situationer som bäst lämpar sig att träda 

in i barnens egenvalda lek med sitt stöttande.  

En annan slutsats vi dragit med bakgrund mot våra analyser och i linje med den tidigare forskningen är 

även att pedagoger som kan utmana sina förgivettagna värderingar och tankesätt och istället se 

företeelser i förskolan som i exempelvis interaktion mellan barnen utifrån flera olika perspektiv bidrar 

till gynnandet av barns språkliga och kommunikativa färdigheter.  

Detta eftersom pedagogerna genom ett sådant arbetssätt möter barnen utifrån deras förutsättningar och 

utmanar de tidigare språkliga erfarenheterna där stöttandet blir en viktig aspekt för barnen att tillämpa 

sig ny kunskap, exempelvis i användandet av språket i interaktionen med andra och hur det kan 

påverka lekens fortskridande. De erbjuds utifrån detta nya redskap och strategier att lära sig behärska 

olika sociala sammanhang (Säljö 2014, s. 22, 23). 

 

Hur interagerar pedagoger med barnen i deras aktivitet?  

Som vi nämnt i inledningen av denna uppsats så betonar läroplan för förskolan (Skolverket 2016, s. 7, 

11) att barn ska få stimulans och vägledning av vuxna för att genom sina egenvalda aktiviteter öka sin 

kompetens och utveckla nya kunskaper. Det framgår också att förskollärarens ansvar i detta är att se 

till så att arbetet med denna stimulering och utmaning av barns språk- och kommunikationsutveckling 

genomförs. 

Vi kunde se att undersökningspersonerna i vår studie arbetade utifrån detta, pedagogerna på de 

förskolor och avdelningar som vi samlat in data ifrån var medvetna om just arbetet med att stimulera 

och vägleda barnen i deras aktiviteter utifrån läroplanens intentioner.  

Detta arbete genomfördes genom att engagerat interagera och stötta barnen i den fria leken på 

förskolan på olika inkännande sätt, utifrån rådande situation och utifrån de barn som deltog i just den 

situationen. Likt Bobzien et al. (2013, ss. 344-346) menar vi att det krävs av pedagogerna att på ett 

inkännande sätt uppmärksamma de situationer där barnen kan vara i behov av stöttning.  

Det vi ser exempel på i resultaten är bland annat att pedagogerna interagerar med barnen, för att stötta 

och främja språkandet. Det gör dom både genom att bjuda in sig själva i leken, men även genom att 

interagera på ett utomstående sätt, det vill säga att pedagogerna tillfälligt går in i barnens lek för att 

fånga upp den och ge den en “knuff” framåt med hjälp av olika artefakter där barnen får utmaningar 

och erbjuds verktyg för att kunna vidareutveckla och fortsätta sin lek. 

Att träda in i barns lek kan å ena sidan leda till ett språkfrämjande stöttande från pedagogens sida, där 

leken kan fortskrida eller till och med förbättras. Å andra sidan så kan ett inträde i barnens fria lek, 

även om man som pedagog känt av att barnen behöver stöttning, leda till att leken istället blir avbruten 

och därefter inte kan fortskrida. Trots att våra observationer endast fångade upp tillfällen där 

pedagogernas uppmärksamhet och engagemang var lyckad i stöttningen av barns språk och 

kommunikation i den fria leken så vill vi ändå än en gång framhäva vikten av pedagogen som 

inkännande vid dessa tillfällen där inträdet sker naturligt för att inte förhindra ett spontant 

lärandetillfälle och “ta över” i situationen i stöttningen av barnen.  

Att erbjuda barnen egna artefakter som verktyg för utveckla sina kommunikativa färdigheter är en 

hårfin gräns som vi tror kan vara svår att hålla sig inom om man som pedagog inte är medveten och 

erhåller kunskapen om hur det påverkar barnets tillämpning av språk, detta kan vi se att den tidigare 
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forskningen framhåller till viss del men resultatet av vår egen studie både bekräftar och stärker detta 

ytterligare eftersom det även förekommit i en av våra analyserade observationer.  

Beskrivningen av innehållet i de teoretiska begreppen proximal utvecklingszon och scaffolding kan vi 

koppla till just denna medvetenhet kring var gränsen av en stöttande vuxen går där barnet får redskap 

att hantera utmaningen gentemot att åta sig att lösa situationen helt på egen hand utan barnets 

inblandning (Strandberg 2006, s. 153). 

 

Vad använder sig pedagogerna av för artefakter för att stötta barnen i 
interaktionen?  
Pedagogerna använde sig av många olika artefakter som hela tiden är föränderliga i förhållande till 

kontexten, vilket gör att de kan anpassas och används på olika sätt i olika situationer, vi tror att det 

framförallt kan bero på pedagogens engagemang och vilja att hela tiden utvecklas, både i sin egen roll 

och tillsammans med barnen. Detta i sin tur anser vi har stor betydelse för professionen, det blir i dessa 

sammanhang såväl som många andra sammanhang i förskolan viktigt att se barnen som egna individer 

och vara medveten om alla barns olika förutsättningar samt behov som vi måste utgå ifrån för att 

kunna erbjuda alla barn möjligheter till att utvecklas genom ett lustfyllt utforskande lärande 

(Skolverket 2016, s. 5, 6). 

Vi kan exempelvis se i analysen av observation 1 att pedagogen i det sammanhanget använder sig av 

artefakter i form av kognitiva redskap där hen har för avsikt att styra upp en konflikt mellan barnen. 

Pedagogen har en tidigare uppfattning om situationen samt hur kommunikationen mellan barnen i den 

brast och använde sig därför av detta samt egna värderingar, tidigare erfarenhet och kunskap från 

liknande situationer (Strandberg 2006, s. 30). Just erfarenhet och kunskap kring vanligt förekommande 

situationer i förskolan verkar vara de artefakter som förekommer i alla de analyserade observationerna 

eftersom pedagogerna, som tidigare beskrivits, är uppmärksamma och väl medvetna om händelser som 

kan uppstå samt att de i observationerna tydligt anpassar sina kognitiva redskap till de just då aktuella 

barnen i det pågående sammanhanget. 

Något som också visat sig användas som språklig artefakt vid stöttandet av barns interaktion med 

andra är upprepning och bekräftandet av ord och begrepp som förekommer i observation 2 där barnet 

och pedagogen interagerar med varandra.  

I situationen används även materiella redskap som exempelvis ett leksaksbröd och en sten som 

artefakter för att symbolisera ordens innebörd och därmed stötta barnets förståelse för funktionen av 

föremålet. Vidare använder pedagogen i denna situation samt pedagogen i observation 3 sig även av 

ett tydligt kroppsspråk i kombination med det verbala språket som även det stärker ordens innebörd 

och mening vilket kan ses som användandet av en artefakt i form av fysiskt redskap (Johnsson 2016, s. 

7, 11). 

Eftersom tillgången till olika artefakter är avgörande för hur barn behärskar interaktionen och hur den 

därmed fortskrider så är dessa av stor vikt för pedagogen att både använda sig av, men också att 

erbjuda barnen dessa språkliga och fysiska redskap som krävs i olika sociala sammanhang för att de 

själva ska kunna utveckla sin språk- och kommunikationsförmåga (Strandberg 2006, s. 30) (Stanton-

Chapman 2015, s. 105). 

 

Hur arbetar pedagogerna främjande med barns språk och lärande i 
situationer där barnen kommunicerar och interagerar med varandra?  
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Pedagogerna kan, förhoppningsvis, förebygga många situationer där barnen inte förstår varandra 

genom att erbjuda möjligheter till ett så rikt och varierat språk som möjligt, även genom att skapa 

möjligheter för barnen genom interaktion med varandra frambringa en förståelse för hur andra tänker i 

sitt agerande.  

Pedagogens stöttning i alla olika situationer och sammanhang i förskolan kan ge barnen de 

förutsättningar de behöver för att lyckas bygga ett så rikt språk som möjligt vilket i sin tur bidrar till 

kommunikativa fördelar i olika aktiviteter som exempelvis den fria leken. Vi kan genom resultaten av 

denna studie även se att slutsatserna och resultaten i den tidigare forskningen kompletterar varandra i 

enlighet med våra egna analyser där de gemensamma slutsatserna tillsammans kan förstås som en 

fördel för att kunna erbjuda barnen de bästa förutsättningarna för sin fortsatta språkutveckling. 

I det stöttande arbetet som sker på förskolan i olika sammanhang men, utifrån denna studie, 

framförallt i den fria leken så kan vi tolka det som att pedagogerna genom att på ett inkännande sätt gå 

in i dessa situationer och stötta barnen kan bidra med ett främjande av barns språkliga utveckling. I 

linje med Stanton-Chapman (2015, s. 105) och Jonsson (2016, s. 3, 11) menar vi att genom att arbeta 

på ett engagerat och lyhört sätt, som vi kan se att de pedagoger vi observerat i denna studie gör, så 

finns det goda möjligheter för lärande. Detta i sin tur bidrar till ett främjande arbetssätt för barns 

utveckling och lärande kring just språk och kommunikation. 

Vårt forskningsresultat framhäver att insikt, erfarenhet och kunskap om vikten av detta därför är 

avgörande för främjandet av barns språk där lyhördhet och engagemang är grunden till att förstå och 

tolka situationer där det faller sig lämpligt att som pedagog träda in med sitt stöd. Också att göra det 

inom ramarna för att barnen själva ska kunna erbjudas möjligheter till att lära sig att behärska språkligt 

utmanande situationer på egen hand för att utveckling och lärande ska kunna ske. 

 

Skillnad mellan resultat och tidigare forskning 

Man kan förstå resultatet som å ena sidan en bekräftelse på den tidigare forskningen genom som bland 

annat Jonsson (2016, s. 3, 11) och Stanton-Chapman (2015, s. 105) beskriver engagemanget hos 

pedagogerna som en avgörande aspekt för hur utgången blir i arbetet med att stötta barns 

språkfrämjande. Å andra sidan så skulle man kunna se att vårt resultat tillför ytterligare ett hänseende 

till den tidigare forskningen.  

Vi har i vår studie kommit fram till att det är både engagemanget och medvetenheten hos pedagogerna 

i relation till den specifika situationen och till förskolans styrdokument, som har stor betydelse för hur 

pedagogerna har möjlighet att stötta barnen men även när och på vilket sätt de går in och stöttar barnen 

i den fria leken. 

Tydligare beskrivet så visar vårt resultat att man som pedagog, likt i Jonssons (2016) och Stanton-

Chapmans (2015) studier, bör vara engagerad i arbetet med stöttande av barnen. Men även som 

Hinshaw et al. (1992), Bobzien et al. (2013), Einarsdottirs (2014) beskriver i sina studier så är det 

viktigt att man som pedagog känner av situationerna och skapar sig en medvetenhet om i vilka 

tillfällen och på vilka sätt det passar att gå in och interagera med barnen för att stötta dem i sin 

språkliga och kommunikativa utveckling på förskolan. Det har också betydelse för att och hur leken 

ska kunna fortskrida och inte avbrytas på grund av missförstånd mellan barnen eller att pedagogen 

missbedömt situationen mot bakgrund av bristande lyhördhet och engagemang vilket också kan 

påverka lekens fortskridande negativt.  

I exempelvis Einardottirs (2014) studie så har fältet observerats tillsammans med pedagogerna från 
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början vilket gör att pedagogerna är mer medvetna om sina val och handlingar i arbetet med barnen 

som kan ha lett till en mer omfattande ansträngning vid de observationstillfällen som ägt rum.  

Med utgångspunkt från vårt val att undersöka praktiker där vi ville få fatt på hur pedagoger fångar upp 

och arbetar med barns språk och kommunikation i det “mellanrum” som sker mellan uppstyrda projekt 

och aktiviteter, så kan resultatet av Einardottirs (2014) forskning därför ge oss en vilseledande bild om 

hur detta faktiskt ser ut i verksamheter där fri lek pågår. Detta skiljer därför studiens resultat ifrån våra 

egna, även om slutsatserna å andra sidan stämmer överens med varandra om vikten av pedagogers 

medvetenhet samt engagemang. 

Vårt eget resultat innebär likt Hinshaw et al. (1992), Bobzien et al. (2013), Einarsdottirs (2014), 

Jonsson (2016) och Stanton-Chapman (2015) att pedagogers engagemang alltid bidrar i större 

utsträckning till barns språkutveckling. De nämnda forskarna har dock gjort sina studier utifrån 

situationer på förskolor där aktiviteter varit uppstyrda utifrån ett visst ändamål vilket också kan tänkas 

vara orsaken till de resultat de fått, detta mot bakgrund att pedagoger i sådana sammanhang kan vara 

engagerade och medvetna på ett annat sätt då de redan har en pedagogisk tanke bakom den 

lärandesituation som styrts upp. 

Det vi kommit fram till utifrån analyserna är att vårt resultat tillför en sammanfattande aspekt av den 

tidigare forskningen genom att vår studie bekräftar dess resultat. Vi kan mot bakgrund av tidigare 

forskning och i relation till vår egen urskilja att alla dessa olika sätt att stötta barnen som förekommit i 

interaktionen också är betydelsefulla för tillämpandet av språklig och kommunikativ utveckling. 

Sammanfattningsvis så innebär det att pedagoger arbetar på ett inkännande, medvetet och engagerat 

sätt, som är en kombination av resultaten utifrån den tidigare forskningen samt vår egen forskning. 

Detta bör utgå ifrån barnens intressen och handlingskraft där stöttningen sker på ett naturligt sätt i 

spontana leksituationer på förskolan för att lärandet ska bli så meningsfullt som möjligt men också för 

att det är i leken som nyfikenhet och kunskap uppstår (Strandberg 2006, 162, 163). 

Betydelse för praktiken och professionen 

Betydelsen som resultatet av vår studie får för förskolans praktik och vår egen, och förhoppningsvis 

andras, profession knyter an till syftet med hela studien och det vi ville få reda på - alltså pedagogens 

stöttande roll i spontana leksituationer och vikten av det i barns språkutveckling. Eftersom vi tidigare 

upplevt en brist av närvaro hos pedagoger i barns fria lek så har vi haft svårt att se hur detta arbetas 

med i barns egenvalda aktiviteter där både meningsskapandet och lärandet allt som oftast uppstår i 

interaktion med andra och blir som mest betydelsefullt.  

Med utgångspunkt av tidigare forskning och vårt egna resultat av studien så har vi sett att pedagogens 

stöttande roll i sådana situationer är avgörande för hur leken och det vidare lärandet fortskrider men 

också att kommunikationen mellan barnen inte avbryts i situationer då missförstånd uppstår.  

Pedagoger som är närvarande, engagerade, lyhörda och medvetna om detta kan enklare också fånga 

upp spontana lärandetillfällen som andra istället ser förbi i brist på kunskap om betydelsen för 

stöttandet av barns språk och kommunikation som uppstått på deras egna villkor och utifrån deras 

naturliga drivkraft till att leka och ingå i sociala sammanhang. 

Slutsatser 

Efter genomförd studie där syftet varit att försöka få fatt på hur pedagoger i förskolan stöttar barn i 

deras språkande och kommunicerande i framförallt den fria leken, så anser vi att slutsatserna för 
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studien är att engagerade och medvetna pedagoger är nyckeln till barns språkliga utveckling. 

Resultatet av studien är kortfattat att barn lär sig och utvecklas i interaktion med andra, därför blir det 

viktigt med närvarande, engagerade och väl medvetna pedagoger som kan gå in och stötta barnen i de 

situationer i den fria leken där kommunikationen mellan barnen kan behöva en hjälpande hand för att 

leken ska kunna fortskrida. 

I och med den genomförda studien och resultatet av den så kan vi uttala oss om hur pedagogerna, på 

de förskolor där studien genomförts, på ett inkännande sätt träder in i barns fria lek och stöttar deras 

språkande och kommunicerande där det behövs för att den fria leken ska kunna fortskrida. Detta har 

betydelse i praktiken och för professionen på så sätt att vi i våra framtida yrken som förskollärare kan 

arbeta och sträva mot att på ett inkännande och medvetet sätt engagera oss i barn språkliga utveckling, 

genom det även kunna stötta barn i deras språkande och kommunicerande i den fria leken på de sätt 

som passar sig bäst för den specifika situationen. 

Vidare forskning 

Efter genomförd studie så har nya frågor väckts hos oss båda, mycket inom området för hur pedagoger 

hanterar och stöttar barnen i situationer där kommunikationen mellan barnen brister.  

Om det finns något sätt som pedagoger kan arbeta på för att förebygga att situationer där barnens lek 

avslutas på grund av bristande kommunikation, hur barnen kan bli medvetna om vad bristande 

kommunikation kan leda till och hur de kan hantera detta. Vi anser att det skulle vara intressant att 

vidare undersöka pedagogers stöttande och hur de aktivt kan arbeta med att göra barnen medvetna om 

att situationer där de kan behöva stöttning kan uppstå, kanske kan detta leda till att mindre konflikter 

uppstår i förskolan, genom ett aktivt arbete som bidrar till större medvetenhet hos barnen. 

Om samma studie skulle genomföras igen, eller byggas på, så anser vi att studien kräver fler 

observationer. Detta för att kunna få vidare syn på hur man kan arbeta med att stötta barnen i de 

situationer som sker, men även stötta i förebyggande syfte. Vi anser även att för att få ut ett så rikt och 

sanningsenligt resultat som möjligt så kräver studien även intervjuer som ett komplement till 

observationerna, då både med barn och vuxna på förskolan. 
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