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Vad gör pedagogen under barns 

fria lek i förskolan? 

En studie om samspelet mellan pedagogen och barnet 

Lena Schedin-Frick 

Sammanfattning 

Studiens syfte är att genom observationer undersöka vad ett urval pedagoger gör under barns 

fria lek på förskolan. Informanterna är verksamma på en privat förskola som lägger mycket 

vikt på mötet mellan människor som är ett av deras viktigaste pedagogiska verktyg. I de 

framskrivna frågeställningarna som ligger till grund för studiens datainsamling ligger fokuset 

på att synliggöra vad pedagogerna gör när barnen leker, samt lyfta fram när och hur 

pedagogen leker, eftersom studiens tidigare forskning visar på att pedagogens roll har haft 

olika uppgifter beroende på den tid barnen lever i. Studien har en kvalitativ ansats som 

genomförs med hjälp av ett antal lekobservationer enligt en ostrukturerad observation som en 

icke deltagande observatör, som dock går över till att bli mer deltagande. Studiens resultat 

visar tydligt på såväl likheter som skillnader, både på vad barnen leker och på vad pedagogen 

gör. Likheten visar dels på att pedagogen finns som en hjälpande hand när det behövs, och 

dels på att pedagogen är med som deltagare och utvecklar leken. Skillnaden visar bland annat 

på att pedagogen på småbarnsavdelningen oftare är med i leken än på sidan om som det visar 

sig på mellanbarnsavdelningen. Resultaten visar på att en gemensam lekvärld gynnar barnen 

och utvecklar deras fria lek i förskolan.  
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Förord 

 

Den här studien bygger på ett stort intresse jag har för barns lek. För mig är det fantastiskt att få bli 

inbjuden av barn och få dela deras lekvärld, för det är inte alla vuxna som får det erbjudandet. Barn 

väljer med omsorg. Nyfikenheten som framträtt under min utbildnings gång är att jag upplever att allt 

färre pedagoger är med och närvarar vid barnens lekar. Min undran blev att ta reda på vad ett urval 

pedagoger gör när barnen leker. 

Denna resa till blivande förskollärare har varit lång och har pendlat mellan hopp och förtvivlan. Jag 

vill därför tacka min man och mina föräldrar för deras enorma stöd och uppmuntran, jag vill tack mina 

studiekamrater som hjälpt till när det har behövts, jag vill tacka min fantastiska VFU-handledare som 

väglett mig under min utbildning, och till slut vill jag tacka den förskola med pedagoger, barn och 

föräldrar som lät mig få vara hos dem och utföra min studie. Tack!   
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Inledning 

Förskolan ska sträva efter att varje barn bland annat ”utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt 

förmåga att leka och lära” (Lpfö-98/10:9). 

 

Detta är vad läroplanen för förskolan vill att pedagogerna på förskolan ska arbeta efter när det gäller 

lek. Det här är en studie av barns fria lek i förskolan med ett perspektiv på pedagogens roll. Med fri 

lek menar jag när barnen själva styr över leken utan en pedagog som engagerar sig och håller i en 

aktivitet. Det som intresserar mig med leken är att jag upplever att det blir allt mer vanligt att 

pedagoger inte leker eller deltar i barnens lekar. Min tolkning är att pedagoger verkar föredra att stå 

och prata med kollegor eller stå som en bevakare för att se att barnen ”sköter sig”. Varför är det så? 

Hur väl stämmer min bild överens med dagens förskolor? Vidare kan man fundera kring vilken 

betydelse har egentligen pedagogens roll vid barns fria lek i förskolan? Ända sedan jag började min 

utbildning till förskollärare så har denna fråga alltid cirkulerat i mitt huvud och jag har undrat över 

”Varför leker pedagogen så sällan med barnen?”, då lek är bland det roligaste och finaste man kan få 

dela med ett barn – deras lekvärld. Dock är det inte alla pedagoger som blir inbjudna av barnet till 

detta. Troligtvis kan valet av pedagog nog ha och göra med hur bra fantasi en vuxen har som barnet 

dras till eller hur pass bra pedagogen är på att leka. Fantasi är något som jag förknippar med lek. Även 

författaren Barbro Lindgren (2007:136,139) förknippar sin egen barndom med fantasi och lek. Ett 

fantastiskt exempel från hennes egen barndom på detta är, 

 Från 3-4 årsåldern minns jag den fantastiska känslan när en liten låda på köksgolvet blev till en riktig båt och 

golvet ett hav, och jag bävade för att ramla i vattnet och bli uppäten. 

Hennes beskrivning gör det lätt att koppla till att barn faktiskt besitter en fantastisk rikedom på fantasi 

som dem kan få nyttja om de bara får möjlighet att uttrycka den. Det kan då i vissa fall behövas hjälp 

av en vuxen som lockar fram och tillåter den där fantasin. Trots att det verkar vara så fantastisk att 

vara barn och leka så fantasifullt så tycker Lindgren själv att det var roligare när hon var liten och hade 

fantasin kvar. Hennes förklaring är att hon då kunde leka på ett spännande sätt som var meningsfullt. 

Hennes beskrivning ger mig en tolkning av att det nästan är som om hon skulle ha förlorat fantasin när 

hon blev vuxen. Kan det vara därför som så få pedagoger leker, för att fantasin tynar ut? Däremot kan 

jag hålla med Birgitta Knutsdotter-Olofsson (2003) om att sluta leka gör man inte för att man blir 

gammal, utan man blir gammal för att man slutar leka. Genom att leka tillsammans med barnen kan 

pedagogen hjälpa barnen med att erövra mer kunskap precis som läroplanen för förskolan har som 

strävansmål för verksamma pedagoger,  

Barn söker och erövrar kunskap genom lek, socialt samspel, utforskande och skapande, men också 

genom att iaktta, samtala och reflektera (Lpfö-98/10:6,7). 
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Bakgrund 
Problematiken i denna studie handlar om att synliggöra vad pedagogen gör då barnen leker och att se 

på hur och när pedagogen deltar i lek. Området är intressant att forska då pedagogens roll ändras 

beroende på den tid vi lever i och beroende på den norm som cirkulerar i samhället. Den här 

problematiken går att använda sig av bara genom att se tillbaka på sin egen uppväxt och reflektera 

över pedagogens roll. Beroende på läsarens ålder kan man få fram olika svar. 80-talets pedagoger som 

jag kommer ihåg dem är att pedagogerna var sällan med och blandade sig i våra lekar. Självklart fanns 

det undantag och det gör det även än idag. Läroplanen för förskolan (Lpfö-98/10) är ett styrdokument 

som gärna väljer att föra samman lek och lärande begreppen och vill att barnen ska erbjudas ett lekfullt 

lärande. 

Läroplan för förskolan 
I min framtida professions roll som blivande förskollärare känner jag att det är viktigt att lyfta fram 

den läroplan som ligger till grund för den svenska förskolan och visa vad som står i den om lek. I 

Läroplanen för förskolan (Lpfö-98/10) står det en del om lek och hur vi som pedagoger ska förhålla 

oss och arbeta med detta. Där går det att läsa följande;  

Förskolan ska erbjuda barnen en trygg miljö som samtidigt utmanar och lockar till lek och aktivitet. 

Den ska inspirera barnen att utforska omvärlden. I förskolan ska barnen möta vuxna som ser varje 

barns möjligheter och som engagerar sig i samspelet med både det enskilda barnet och barngruppen 

(Lpfö-98/10:6). 

Vad innebär då detta citat för pedagogen att förhålla sig till? Det innebär att pedagogen ska möta varje 

barn och engagera sig i samspelet och inspirera till detta genom leken. Då krävs det att pedagogen har 

pondus att våga sig in i lekens värld och släppa loss fantasin och visa på trygghet och tillåtelse. Det 

finns en möjlighet att en begränsande pedagog som inte leker kan begränsa barnet och beröva den allt 

det viktiga som leken ger barnet. Fortsättningsvis går det även att läsa följande; ”Leken är viktig för 

barns utveckling och lärande. Ett medvetet bruk av leken för att främja varje barns utveckling och 

lärande ska prägla verksamheten i förskolan. I lekens och det lustfyllda lärandets olika former 

stimuleras fantasi, inlevelse, kommunikation och förmåga till symboliskt tänkande samt förmåga att 

samarbeta och lösa problem. Barnet kan i den skapande och gestaltande leken få möjligheter att 

uttrycka och bearbeta upplevelser, känslor och erfarenheter” (Lpfö-98/10:6).  
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Syfte och frågeställningar  

Syftet med denna studie är att genom observationer undersöka vad ett urval pedagoger gör under barns 

fria lek på förskolan och undersöka vad som kan ske med leken när en pedagog är med och deltar.  

 

Övergripande frågeställningar:  

 Vad gör pedagogen när barnen leker? 

 När och hur leker pedagogen? 

 På vilka sätt bjuder pedagogerna och barnen in varandra till lek? 

Tidigare forskning  

I det här kapitlet kommer jag att redogöra för tidigare forskning om lek i förskolan och pedagogens 

roll. Jag kommer dessutom att skriva fram vad olika forskare och författare uppfattar som lek, 

eftersom jag finner att det är en viktig del att visa på hur lek kan uppfattas och att den inte har samma 

betydelse för alla. 

Vad är lek? 

 

”Det här är lek! …hur vi förstår lek beror på vilken tid och kultur vi lever i, hur vi lever och vem vi är 

i relation till” (Öksnes, 2011:18). 

Med Öksnes ord skulle man kunna säga att den lek som vi leker i Sverige idag kanske inte alls 

förekom som lek på 1800-talet i Sverige, eller kanske inte ens i ett annat land där vardagen kan kantas 

av oroligheter. Många författare och forskare är överens om att lek kan betyda olika för alla människor 

eftersom de allra flesta människor har någon gång i livet lekt och vet hur det känns att leka. Därför kan 

det för många vara väldigt självklart vad lek är för någonting och när något är på lek, men långt ifrån 

alla vet det och delar därför inte samma uppfattning. Av den orsaken tänkte jag lyfta fram några 

författare som Qvarsell, Piaget, Vygotskij, Öhman, Waagepetersen, Schousboe & Helander som alla 

ger en beskrivning på vad lek är ur boken ”Barns lek – makt och möjlighet” (Centrum för 

barnkulturforskning vid Stockholms universitet, 2007).  

Enligt professorn Birgitta Qvarsell (2007) är det inte en självklarhet att vuxna (föräldrar eller 

professionella) vet när det föregår lek eftersom lek är en verksamhet som bland annat är mångtydbar. 

Det visar sig enligt Qvarsell att vuxna har mycket svårare att uppfatta lekens poäng på samma sätt som 

barnet själv skulle göra. Däremot visar det sig att dem som har bäst koll på vad och hur barn leker är 

syskonen eller kamraterna.  

Som jag nyligen skrev så kan lek röra sig om ganska så olika fenomen och för att nämna två stora 

personer, Jean Piaget och Lev Vygotskij, som gjort forskning kring detta tänker jag lyfta fram deras 
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uppfattningar. Piaget (1951, i Qvarsell, 2007) ser leken som ett tillfälle för barnen att bli mer 

kompetenta och skickligare individer på många områden och på så sätt blir leken meningsfull för 

barnen, ett lärande tillfälle. Han menar på att man gör det som man är bra på, som i sin tur hjälper en 

att komma vidare i utforskandet av sin värld. Däremot anser Vygotskij (1967/1993, i Qvarsell, 2007:9) 

att leken inte skulle vara något som är självklart nöjsamt eller ens har något med utövandet av små 

barns kompetens att göra, alltså inget lärande tillfälle. Han menar på att leken faktiskt kan vara rent av 

plågsam för riktigt små barn och kräva ett perspektiv- och distanstagande som de inte kan 

åstadkomma.  

I en studie som gjordes av författaren och forskaren Margareta Öhman (2007:35) kan man läsa att det 

framkom att barnen (5 år) i den studien hade en egen förståelse av vad som är lek och vad som är 

arbete;  

”lek är det när de själva får bestämma vad de vill göra, och arbete är det när de vuxna bestämmer och 

delar in barnen i grupper”.  

Hon skriver också att en lekbar kamrat är något som barnen ständigt söker efter, en kamrat att få bjuda 

in och dela erfarenheter och livsvärld med, att få uppleva saker tillsammans.  

Till skillnad från Piaget och Vygotskij som anser att leken är både en kompetens höjande aktivitet och 

i vissa fall en plågsam stund så anser Waagepetersen (2007:119,120) att det primära i leken är att man 

leker, inte vad man leker och att man leker för lekens egen skull. Hans uppfattning, som han delar med 

många andra forskare också, är att leken inte är en imitation av verkligheten, utan istället menar han att 

det är en konstruktion med tolkningar av den. Lek är alltså något som tar utgångspunkt av verkligheten 

som därigenom skapar sin egen värld. Lek är en arena där barn formar världen, sina upplevelser och 

erfarenheter som i sin tur återskapas på nytt i och genom leken. Enligt Waagepetersen så finns det ett 

så kallat särskilt rum i leken där det finns plats för reflektioner och uppfattningar där barnen har 

möjlighet att låta kreativitet och tankar växa. Detta rum kan bli synligt när barnen leker och helt 

plötsligt stannar upp och hamnar i sin egna lilla värld genom att stirra med tom blick rakt ut i rummet. 

Kanske är det just i detta tillfälle som tankarna och reflektionerna skapas och växer.   

I jämförelse med beskrivningarna om leken av Öhman, Piaget, Vygotskij och Waagepetersen så menar 

Knutsdotter-Olofsson att beskriva vad lek är, är inte alltid så lätt, nästan allt som sägs om den kan 

enligt henne vara motsatsen (2003:21). Hon menar på att leken är paradoxal och beskriva leken i enkla 

termer går inte. Hon menar till exempel,  

Lek är både på riktigt och på låtsas. Den är på riktigt innanför lekramen men på låtsas sedd utifrån. I 

leken behandlas det kända som okänt och det okända som känt. Man kan låtsas att man aldrig varit i 

sitt hem förut och man kan låtsas att det nya hotellrummet är ens kära gamla hem. Lek är både glädje 

och djupt allvar (Knutsdotter-Olofsson, 2003:22). 

Det här är ett bra exempel på hur fantasin har en fantastisk förmåga att göra något nytt av något 

gammalt och hur en vanlig situation kan tolkas på ett annat sätt. För att förstå att något är på lek (på 

låtsas) måste man befinna sig innanför lekramen och vara en deltagare. Dock är inte allt de barnen gör 

på lek, men en stor del utav det är lek. Oftast finns det vissa leksignaler som barnen sänder ut som går 

att tyda. En del barn talar med tillgjorda röster, andra barn kanske kiknar av skratt, eller så säger dem 

helt enkelt ”vi leker att…”.    
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Pedagogens roll 

 

”Se, men inte röra?” (Eli Åm, 1986:37) 

Menar Åm med dessa ord att pedagogen gärna får betrakta leken på avstånd men inte får vara med och 

styra och röra i den för mycket, eller överhuvudtaget? För mig blir hennes ord som förbjuden frukt, att 

det kliar lite i fingrarna för att få vara med i leken. Men samtidigt får det mig att stanna upp och 

fundera kring vad jag berövar barnen genom att delta. Genom att vara passiv får barnen en chans att 

leka med barn på samma nivå, samt att jag som pedagog får en chans att se på leken från ett utifrån-

perspektiv. Enligt forskaren Charlotte Tullgren (2004:25) så skulle detta kunna vara ett sätt att lyfta 

fram att lekens potential för barns utveckling och lärande handlar om att synliggöra betydelsen av 

pedagogers närvaro och frånvaro i leken samt vilken roll pedagogen bör anta (Jorup, 1979; Olofsson, 

1991, 1996; Lindqvist, 1995). Samtidigt anses barns utveckling och lärande i leken vara en viktig 

faktor som tillsammans med hjälp av pedagogernas aktiva närvaro kan hjälpa barnen att utveckla sina 

lekar (Jorup, 1997; Olofsson, 1987; Hjort, 1996). Steinsholt (1999) däremot menar på att pedagogers 

hjälpande hand tyglar barns lek genom att rationalisera den. Att utvecklas till en god vuxen är något 

som Steinsholt menar på att man blir genom att använda sig av leken som medel till detta.  

Ett annat område som jag vill lyfta fram från tidigare forskning är barns perspektiv på lek med en 

pedagog som deltagare. Enligt Tullgren (2004:26) så har ett urval barn intervjuats i hennes studie om 

deras uppfattningar kring pedagogers sätt att förhålla sig till leken och en sammanfattning av barnens 

ord enligt Tullgren är att; 

Pedagoger framstår som hinder för barns lekar. Barnen uttrycker att de vuxna avbryter leken och 

sätter regler för den som inte stämmer med barnens intentioner samt påverkar den genom att 

bestämma vilka barn som ska delta (Hjort, 1996; Odelfors, 1996; Löfdahl, 2002).  

En strategi till varför pedagoger träder in i leken är enligt Nielsen (2001, i Tullgren, 2004:27) att det 

skulle kunna vara ett sätt för pedagogen att ha koll på leken och försäkra sig om att leken inte tar sig 

en utveckling och blir allt för vild. Hon menar på att pedagogen har bättre koll på leken genom att de 

själva är med och agerar som deltagare i leken.  

I boken ”Leken i förskolan – de vuxnas roll” skriven av Eli Åm (1986:33) så lyfter hon fram varför 

flertalet förskollärare i England väljer att inte delta i barnens lekar. De ansåg nämligen att det fanns 

stor risk att de vuxna skulle dominera och förstöra grundvalen för leken. Dessutom menar de på att 

barnen skulle få det svårt att avgöra skillnaden mellan fantasi och verklighet om en vuxen deltog. Kan 

dem mena på att vuxna leker på ett annorlunda sätt eller menar dem på att barnen blir uppspelta och 

går över gränserna när en vuxen leker? Knutsdotter-Olofsson anser däremot att det är den vuxnes 

ansvar att bygga upp en trygghet hos barnet och ansvara om barnet leker, hur barnet leker och vad 

barnet leker. Historiskt sett kan man skönja hur pedagogens roll har förändrats genom tiderna i 

Sverige, allt från att vara passiv till att vara aktiv. Vid stökiga barngrupper menar Knutsdotter-

Olofsson på att när barnen inte kunde leka kunde de delas in i mindre grupper och vistas i ett slutet 

rum där pedagogerna fick lära barnen att leka. Vid dessa tillfällen, i de slutna rummen, inspirerades 

barnen till att leka med den vuxnes hjälp. Genom att pedagogen var med och deltog i leken blev 

pedagogen en förebild som lärde barnen hur man gör. Pedagogen fick lära barnen lekkoderna och att 

uppfatta leksignaler (2003:111,112). Hon menar på att pedagogens roll handlar om att uppmuntra och 

ge näring åt leken. Leken behöver en vuxen som kan prata lekens språk, som hon menar på är barnens 

språk. Pedagogen behövs i leken för att handla i barnens affär, falla ned död när det är krigslek, vara 

där och trösta dockan, ligga på golvet och skrika eller med hotfull och skrämmande röst (på låtsas) 

jaga runt barnen (Knutsdotter-Olofsson, 2003:118).  
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I en annan studie som är gjord av forskarna Singer, Nederend, Penninx, Tajik, & Boom kan jag läsa 

om deras syn på pedagogens roll,  

Play engagement is also influenced by the way teachers facilitate play behaviour in young children. 

During free play the teacher has two kinds of roles: the role of play manager and the role of play 

enhancer or playmate (Kontos, 1999; Kontos, Burchinal,Howes, Wisseh, & Galinsky, 2002, i Singer 

et al. 2014:1235).  

Alltså krävs det av pedagogen att finna en bra balans mellan dessa två roller och inte vara för mycket 

av det ena eller det andra. Samtidigt ska pedagogen även agera scensättare av en rik miljö,  

In her role of play manager, the teacher sets the stage by organising the physical and social 

environments. She creates a rich play environment and rearranges the classroom in appealing corners 

or areas (Edwards, Gandini, & Forman, 1993; Laevers, 2005; Moore, 1986).  

En annan viktig del av pedagogens roll som de lyfter fram och som även Öksnes (2011:44) gör, är att 

pedagogen rättar till lämpligt och olämpligt beteende i leken,  

As play manager the teacher not only structures the children’s environment, but he or she also 

actively regulates the children’s behaviour by giving them directives, suggestions, and explanations 

why behaviour is or is not appropriate (Singer et al, 2014:1236).  

Det sistnämnda är något som jag även kan se lever kvar i dagens fria lek i förskolan och som kan ha 

att göra med att förskolan och familjer vill eftersträva en god fostran och ett gott uppförande.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

Teoretiskt perspektiv 

Till min studie har jag valt det sociokulturella perspektivet för att synliggöra samspelet och 

kommunikationen mellan de verksamma individerna. I det här kapitlet kommer jag att presentera det 

valda teoretiska perspektivet som ligger till grund för min analys av mitt insamlade empiriska 

material. Studiens valda perspektiv förklaras bland annat av ”Lärande i praktiken – ett sociokulturellt 

perspektiv” av forskaren Roger Säljö (2014). Valet av teoretiskt perspektiv för denna studie föll dels 

på relationen som skapas mellan individer i ett socialt sammanhang och dels på att barn och vuxna lär 

av varandra, tillsammans. Eftersom studien bygger på ett intresse som handlar om barn och pedagoger 

i leksituationer på förskolan så är det en bra arena att välja till mina observationer om samspel. 

Sociokulturellt perspektiv 

Enligt ett sociokulturellt perspektiv så grundar den sin tyngd och betonar relationen som uppstår 

mellan individen och det aktuella sammanhanget. Ett perspektiv på lärande som lyfter fram att alla 

människor lär sig hela tiden och i alla sociala sammanhang man vistas i. Här är det enligt Säljö ett 

fokus som riktar sig på vad man lär sig istället för om man lär sig (2014:28). Med en koppling till 

leken så skulle man kunna säga att i leken får barnet möjlighet att öva sig på sina sociala färdigheter 

och att det alltid sker ett lärande.  

 

När Vygotskij talar om ett sociokulturellt perspektiv så handlar det bland annat om barnens utveckling 

till bildade individer som är betingat av de verktygen och redskap som finns tillgängliga (1978, i Säljö 

2014). I min studie är det pedagogen, kamraterna och lekmaterialet. Tillsammans med omgivningen i 

det vardagliga livet så sker processen i en driftig samstämmighet, som jag kan använda mig av vid min 

studie om lek.  

 

Verktyg och redskap benämns inom det sociokulturella perspektivet av Säljö som artefakter. Med det 

menas att de resurser som finns tillgängliga för människan, oavsett om de är av fysiska eller 

intellektuella slag som språket används för att ge en tolkning av den omvärld vi befinner oss i 

(2014:20). I studien skulle det dels kunna ses som de informanter som är med och deltar och dels som 

de lekmaterial som används. Artefakterna används då som hjälpmedel för att kommunicera och 

samspela med varandra.  

  

Vygotskij själv formulerar sig genom att i varje situation finns det möjlighet att ta till oss och ta över 

kunskaper som uppstår i samspelssituationer med våra medmänniskor, så kallad appropriering (i Säljö, 

2014:119). En möjlig tolkning och användning av detta till denna studie skulle kunna vara att den 

kunskap och samverkan som barnen upplever och tar del av tillsammans med andra i ett socialt 

samspel (i leken), blir en handling av det som kommer ur barnet. Alltså barnets erfarenhet, en 

erfarenhet som är gjord på sina tolkningar för att förstå omvärlden och agera i den och som sedan kan 

användas i nya kommunikativa sammanhang, alltså i nya lekar, på så sätt blir det en mediering. Enligt 

Säljö så menar han på att människan är en läraktig art som tar vara på och drar nytta av sina 

erfarenheter och använder sig gärna av dessa i framtida sammanhang (2014:13). Det här är något som 

kan avspegla sig och bli synligt genom leken när barnet antar sig olika roller.  

Det finns en utgångspunkt i det sociokulturella perspektivet på lärande och mänskligt tänkande eller 

handlande, där intresset ligger i att se på hur människan som individ och i grupper tar till sig och 



9 

 

använder fysiska och kognitiva resurser (Säljö, 2014:18). I ett sådant perspektiv menas det att fokus 

ligger på samspelet mellan individ och kollektiv. Det är alltså i samspel och genom kommunikationen 

med andra som det skapas sociokulturella resurser. Men icke att förglömma så är det också genom 

denna kommunikation som Säljö menar på att de förs vidare (2014:22,123). Alltså skulle jag kunna 

säga att allt barnen och pedagogerna lär sig genom lek, lär de sig i sociala leksammanhang. Därför är 

en förskola ett mycket bra alternativ till det sociokulturella perspektivet eftersom allt jag lär mig 

gällande vem jag är och hur jag ska agera i en situation, lär jag mig i interaktion med andra. Dessutom 

är det viktigt att betona att individen själv är aktör, alla som är med är aktörer, och skapar därför sin 

egen utveckling.   

Samspelets betydelse för leken 

Lek och lärande i den proximala utvecklingszonen 

Lek kan ses enligt Säljö med hjälp utav Vygotskyijs (1935) syn på det sociokulturella perspektivet 

som bygger på det han kallar för den proximala utvecklingszonen. Enligt honom betyder det att ”det är 

den mer kompetente som vägleder den mindre kompetente”. Det finns alltså alltid ny erfarenhet att 

erövra och ta till sig för att bli ännu mer kompetent, lärandet tar alltså aldrig slut (2014:121,122).  

Vygotskij ser att lärandet innebär en process för människan, att utveckling och förändring är något vi 

ständigt befinner oss i, att vi alltid är på väg mot något bättre (i Säljö, 2014:119). Lärandet kan förstås 

enligt Säljö (2014:121) som en rörelse, som ringar på vattnet, att droppen som slog ner i vattnet är 

barnet och det ringar som skapas runtomkring den är erfarenheten och kunskaper som växer och 

utvecklas ju mer barnet lär sig och samspelar med en annan i till exempel en leksituation.  

I min studie skulle det kunna visa sig genom att pedagogen på småbarnsavdelningen hjälper och leder 

barnet med ny kunskap i leken om det behövs, eftersom pedagogen i detta fall kan anses ha mer 

erfarenhet och vara mer lekkompetent. Däremot är det här inget som kan tas för givet, eftersom vi alla 

har olika mycket erfarenhet och är olika kompetenta på att leka och därför har åldern inte någon 

avgörande betydelse i den här studien. 

Min förklaring är att ett barn som är mellan 1-4 år kan mycket väl vara bättre på att leka och ha mer 

kunskap än en pedagog som är 55 år. På så sätt blir barnet den som ger pedagogen mer kunskap. Allt 

handlar om vad man har i sin ryggsäck sedan tidigare. Alltså menar han på att aktörerna som är med i 

leken ställs inför både intellektuella och fysiska redskap eftersom dessa redskap behövs för att med 

hjälp av andra öka förståelsen och för att sedan själv kunna använda dem.  

Säljö beskriver att leken består av diverse olika zoner som barnet har tillgång till där det för barnet 

erbjuds utvecklingsmöjligheter som lär barnet att känna igen mönster och handlingar som gör att de 

själva kan vara med och påverka den sociala miljön och sammanhanget som de är med i (2014:122).            

Lek och lärande ur ett sociokulturellt perspektiv 

Ett sociokulturellt perspektiv på kunskap 

Barnens lek är något som kan ses som kunskap, en kunskap som är i ständig process bestående av 

både produktion och reception. Vygotskij beskriver leken som en kunskapsprocess som bygger på 

kreativitet och reproduktion, där reproduktionen medför att barnets minne hjälper dem att komma ihåg 

det de redan vet och att kreativiteten hos barnet gör att de erövrar ny kunskap om fenomen. Han menar 
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på att både kreativitet och reproduktion behövs och är som två näringspoler som behöver varandra för 

att kunskap ska inträda så att vi kan tolka och förstå vår lekvärld (1995:9).  

Säljö beskriver däremot kunskap som resurser som vi människor använder oss av i vår vardag för att 

lösa de problem som uppkommer. I en leksituation skulle det kunna innebära att barnen klarar av att 

hantera de konflikter som uppstår utan hjälp från en pedagog. Barnet använder sig då av både sina 

kunskaper som den varit med om tidigare och sin kreativitet. Kreativiteten har betydelse för att barnets 

handlande ska anpassas efter den aktuella företeelsen eller problemet (2014:125).      

Fantasin och dess betydelse för barns fria lek 

Som jag tidigare har skrivit så anser jag att fantasin är viktig att belysa och koppla samman med barns 

lek. När Vygotskij förknippar fantasi med lek menar han att allt som finns omkring oss som vi har 

skapat är en produkt av människans fantasi (1995:13). I leken skulle det kunna betyda att sandkakor 

och den mesta leken som sker i sandlådan blir i fantasin något som vi äter på låtsas. Att kreativt 

använda sanden i leken som matlagning är för Vygotskij ett sätt att beskriva hur människor i sitt 

lärande använder sig av kreativiteten från tidigare situationer och skapar någonting nytt av artefakten 

(sanden).  

När Zittoun & Cerchia talar om fantasi utgår de ifrån Vygotskijs tankar och beskriver att fantasin kan 

ses som en utvidgning av sina tidigare erfarenheter (2013:314). Alltså är det fantasin i leken som 

berikar barnets tankar och handlande. Barnens lekvärld blir på så sätt större och vidgar sina 

begränsningar genom att tillföra bitar som ger liv och näring åt fantasin.  

Vygotskij (2002, i Zittoum & Cerchia 2013:311) beskriver hur utvecklingen av fantasin sker hos ett 

barn. I det första skedet deltar barnet i sociala interaktioner som med tiden utvecklar ett språk och 

språkliga koder som finns i den sociokulturella omvärlden. Med sin språkliga utveckling kan barnet nu 

skapa sina egna meningar av det språkliga konceptet. I leken kan man skymta att barn använder sig av 

sin fantasi genom att använda sig av nya meningar som inte skulle fungera utanför denna lekvärld. En 

möjlig tolkning är att fantasin ger näring åt leken. 
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Metod  

Val av metod 
Den här studien bygger på en etnografisk metod som genom observationer undersöker vad 

pedagogerna gör under barns fria lek i förskolan. Enligt Roos innebär den etnografiska metoden att 

forskaren går ut för att studera de fenomen som ligger i ens intresse. I detta fall innebär det 

pedagogerna och barnen (i Löfdahl et al. 2014:48), eftersom studiens syfte och frågeställningar syftar 

på att få syn på samspelet mellan aktörerna.    

Observation som etnografisk metod 
Studiens datainsamling utförs av observationer. Från början är tanken att kombinera observationerna 

med intervjuer av pedagogerna för att få ett perspektiv på pedagogernas egna erfarenheter och relation 

till lek. En observation som etnografiskmetod ger en möjlighet att kunna hålla en distans till det som 

ska undersökas utan att påverka med egna ord. Genom att använda mig av observation kan jag få syn 

på hur och vad pedagogen gör. Tanken är att jag ska hålla mig till att vara en icke deltagare i 

observationerna.  Då studien handlar om barn och barn är av naturen nyfikna så får jag räkna med att 

det kan hända att rollen kommer att förändras så att jag i vissa fall blir en deltagande observatör i alla 

fall (Eriksson-Barajas, Forsberg & Wengström, 2013:132, 148).   

Eriksson-Barajas et al. (2013)  menar på att det är i stort sätt omöjligt att närvaron inte ska påverka 

studiens förlopp. Enligt dem är det en illusion att tro att det går att undvika utan att påverka den 

situation som observeras. Att göra observationen bakom spegelglas är tydligen ett sätt att minimera 

påverkan av insamlingen, eftersom jag inte syns. Det här är en av de svagheter som metoden har. 

Dessutom är nackdelen med denna metod att det föreligger en stor risk att jag som forskare inte hinner 

med att anteckna allt som sker, utan jag kan gå miste om viktiga delar som ger ett bättre sammanhang 

av leken. 

Styrkan med att använda observation som metod utifrån studiens syfte och frågeställningar är att jag 

dels vill se vad pedagogen gör när barnen leker, samt se hur och när pedagogen leker. Synliggörandet 

kan göras med hjälp av denna metod.  

För övrigt kan den här typen av metod vara väldigt diskret till skillnad från en kamera som ständigt är 

i rörelse och nästan ”i ansiktet” på barnet, som i sin tur kan störa leken genom att finnas där och ge 

obehag hos barnen. Däremot kan en videokamera fånga upp mer material som jag missar och jag kan 

då gå tillbaka i observationerna och få syn på nya saker. Men och andra sidan gäller det att vara mer 

skärpt när man använder penna och papper, annars finns en risk med videokamera att man slappnar av.  
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En kvalitativ ansats 
Undersökningen jag använder mig av är en kvalitativ ansats (Eriksson-Barajas et al. 2013:53,125) som 

innebär att fokus ligger kring människans subjektiva upplevelse av omvärlden för att tolka och skapa 

mening och förståelse utav den. Det innebär också att jag som forskare inte är skild från fenomenet 

som jag observerar, utan uppfattningarna jag och övriga deltagare har kan påverka undersökningens 

resultat.  

Alltså i min aktuella studie om pedagogers samspel med barn i lek har jag valt en kvalitativ 

forskningsansats med etnografiskt fältarbete som datainsamlingsmetod. Med denna metod i min studie 

kan jag hålla mig till både studiens syfte och det kvalitativa syftet som enligt Eriksson-Barajas et al. 

(2013:125) innebär att jag skriver ner och beskriver och tolkar det lekobservationer jag ser så noggrant 

som möjligt. Med det sociokulturella perspektivet i studien får jag även med det som bygger på 

erfarenheter och interaktion.   

Urval, undersökningspersoner och avgränsningar  
Med hänsyn till studiens omfattning har den avgränsats till att genom observationer undersöka ett 

urval pedagogers deltagande vid barns fria lek på förskolan. I en mer tidsomfattande studie hade det 

varit intressant att även göra intervjuer med pedagogerna, för att få ett perspektiv på deras relation till 

lek och att vara en lekande vuxen.  

Studien utförs på två avdelningar på en privat förskola i en förort till Stockholms län belägen i ett 

expansivt villaområde. Jag väljer att göra min studie på en småbarnsavdelning med barn i åldern 1-2 år 

och på en mellanbarnsavdelning med barn i åldern 3-4 år. På varje avdelning arbetar 5 eller 6 

pedagoger, alla med olika erfarenheter och utbildning, och avdelningarna består av två barngrupper 

som tillsammans blir ca 30 barn.  

Under mitt forskningsarbete befinner jag mig på förskolan under två hela dagar när barnen är inomhus. 

Urvalet av informanter som slutligen är med och deltar i min undersökning på småbarnsavdelningen är 

en kvinnlig förskollärare i 30 årsåldern och en kvinnlig barnskötare i 30 årsåldern, båda med lång 

erfarenhet av småbarn. På mellanbarnsavdelningen deltar en kvinnlig vikarie med ej adekvat 

utbildning i 20 årsåldern med begränsad erfarenhet, en kvinnlig barnskötare i 30 årsåldern med lång 

erfarenhet, en kvinnlig barnskötare i 20 årsåldern med lång erfarenhet och slutligen en förskollärare i 

40 årsåldern med lång erfarenhet.  Att pedagogerna arbetar med barn i olika åldrar är en intressant 

aspekt i den aktuella studien eftersom lekarna och pedagogernas roll skiljer sig en del åt till följd av 

deras ålder och som visar sig i resultat och analysdelen. Resultaten beror dels på att barnen å ena sidan 

intresserar sig för olika lekar och å andra sidan så leker de på olika sätt. Olikheterna som skiljer 

avdelningarna åt är att barn i åldern 1-2 år ofta leker bredvid lekar medans barnen i åldern 3-4 år söker 

sig efter en jämnårig kamrat att få leka tillsammans med.  

Insamlingsteknik 
Studiens datainsamling ska bestå av ett urval observationer som antecknas med hjälp av penna och 

papper. Utförandet av insamlingen genomförs sittandes på en stol antingen alldeles bredvid leken som 

studeras eller så är det en bit ifrån för att inte vara för påträngande. I mitt knä ska jag ha mitt block och 

penna. Anteckningarna ska bestå av det jag hinner med att se och det jag finner vara relevant för 

studiens syfte. 

 



13 

 

Genomförande 

Småbarnsavdelningen  

Efter 1,5 vecka påbörjar jag mina observationer på småbarnsavdelningen. Innan har jag bestämt mig 

för att vara så passiv som det bara går, genom att inte prata och inte ge för mycket uppmuntrande 

kroppsspråk genom ljud eller rörelser. Allt för att inte påverka och delta i någon lek som barnen bjuder 

in till då det kan vara svårt att anteckna och delta samtidigt. Till min undersökning använder jag mig 

enbart av observation med hjälp av penna och papper. Till en början går det väldigt bra att vara den 

passiva observatören trotts att barnen ofta tittar på mig med undrande blick, men mot slutet av 

observationstillfället kommer det fram ett barn när jag sitter i soffan och barnet sträcker fram en bok 

och jag frågar om jag ska läsa den, vilket barnet vill och hoppar upp bredvid mig. Det tar inte lång 

stund innan soffan är fullsatt med barn. Min erfarenhet av att arbeta med barn sedan tidigare sa mig att 

genomförandet av datainsamlingsmetoden inte kommer bli som jag planerat. Problemet i studien blir 

att hålla mig så neutral och ointressant som möjligt för att ingen ska vilja ta reda på vem jag är. Istället 

för att gå med på att läsa boken kan jag välja att tacka nej. När all empiri är insamlad för dagen så 

börjar jag smått att reflektera över situationerna jag tagit del av. Problematiken för datainsamlingen 

ligger i att avgöra när man ska tacka nej till ett barns inbjudan för att hålla sig till det studien faktiskt 

går ut på, att observera barnen.  

Mellanbarnsavdelningen  

När jag väl kliver in på den äldre avdelningen pågår det redan fullt av lekar och även här är min plan 

att inneha samma passiva roll från start med penna och papper sittandes på en stol i närheten av leken. 

Redan vid första kontakten med ett barn kommer frågan vad jag gör här. Barnet undrar om jag ska 

jobba och vart jag har varit tidigare under dagen då dem precis ätit lunch. Jag förklarar anledningen till 

varför jag är här och barnet blir nöjd med svaret och går sin väg. Skillnaden med det något äldre 

barnen är att de tar mycket snabbare kontakt med mig och jag är ofta i samtal med ett eller flera barn. 

Min strategi ändrar jag på genom att skriva ner mina anteckningar i intervaller genom att titta en lite 

längre stund för att sedan skriva ner det jag ser. Min uppfattning är att när jag sitter och skriver en 

längre stund så ser jag nog upptagen ut och upptagen kan nog ge signaler på att inte störa mig. När all 

empiri är insamlad börjar jag även här att reflektera över situationerna som uppstått. Problematiken 

med de äldre barnen ligger i att anta en roll som inte lockar barnens nyfikenhet att ta reda på vem jag 

är och på så sätt undvika att starta några konversationer.  

Databearbetning och analysmetod 
De data som samlas in under studiens gång med hjälp av penna och papper förs in i dokument på 

datorn för transkribering. Allt material som kommer in av de observationer som görs väljs att 

transkriberas för att läsas igenom och se hur pass god kvaliteten är för en god analys. De observationer 

som visar på för tunt material, alltså leksekvenser som dör ut snabbt och inte innehåller ett samspel 

mellan pedagogen och barnet, tas inte med. Eftersom det inte anses vara relevant för studiens syfte och 

frågeställningar. Flera noggranna genomläsningar av materialet görs för att se om det framträder vissa 

mönster. De mönster som framträder sorteras in i teman och analyseras efter studiens teoretiska ramar 

och begrepp, samt studiens syfte och frågeställningar. Vid transkriberingen väljs det att fokusera på att 

skriva ut vad barn och pedagoger gör. Talet är inte det väsentliga då studiens syfte och frågeställningar 

intresserar sig för samspelet och görandet. Under analysens gång är syftet att läsa materialet med en så 

objektiv blick som möjligt med kännedom om att det endast är tolkningar som görs. 
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Forskningsetiska överväganden  
Genomförandet av min studie börjar med att jag läser om tidigare forskning kring barns lek och 

pedagogens roll. Efter det börjar jag fundera på vad jag är nyfiken på och formulerar frågeställningar 

och syfte jag vill ha till min studie. Därefter formulerar jag samtycke och informationsbrev till 

förskolan och vårdnadshavarna jag ska ta kontakt med. Först tar jag kontakt med förskolan genom att 

åka dit och prata med biträdande förskolechefen och förmedla mitt syfte med studien, som i sin tur 

pratar med rektorn. När jag har fått godkänt av rektorn tar jag kontakt med pedagogerna på de två 

avdelningarna jag är intresserad av och förklarar återigen mitt syfte. Efter att ha fått deras 

godkännande ber jag om att få deras hjälp till att nå ut till vårdnadshavarna. När alla vårdnadshavare 

har godkänt att sitt barn är medverkande i studien är jag redo att börja min studie.  

En viktig etisk del i min studie handlar om att få alla vårdnadshavares skriftliga tillstånd att få 

observera och göra fältanteckningar om lek där deras barn deltar. Då mitt arbete rör sig om barn under 

18 år, krävs det ett samtycke från vårdnadshavarna samt att jag som forskare talar om att materialet 

inte kommer att användas i annat syfte än i min studie (Vetenskapsrådet, 2011). Personalen tillfrågas 

att förmedla min information och mitt samtyckesbrev
1
 till vårdnadshavarna med en information om 

varför jag är där och även en förfrågan om att få observera deras barn i den fria leken. Jag ger 

pedagogerna och vårdnadshavarna 1,5 vecka att återlämna lapparna med underskrift innan jag startar 

studien. De lappar jag inte får in betraktar jag som nej och har därmed inte med de barnen i studien. 

Andra viktiga ställningstaganden som ligger till grund för min studie är integritetsskydd vilket innebär 

enligt Vetenskapsrådet - God forskningssed (2011:66,67) att följa fyra huvudkrav: sekretess, 

tystnadsplikt, anonymitet och konfidentialitet.  

Sekretess och tystnadsplikt är besläktade och innebär att inga uppgifter eller information om 

informanterna får spridas vidare till obehöriga. Jag talar därför aldrig med någon om min studie. 

Anonymitet innebär att alla informanter avidentifieras så att det inte går att lista ut vem de är. Jag 

avidentifierar informanterna genom att inte använda mig utav deras namn.  

Konfidentialitet innebär att inga oberörda får ta del av det insamlade materialet. Det insamlade 

materialet förvarar jag så att ingen kan se eller ta del av det.  

Utöver dessa har jag även beaktat att följa informationskravet, samtyckeskravet och nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet, 2011:18,21, 2002:6-13).  

Informationskravet innebär att de som deltar i studien får information om studiens syfte och att 

medverkan är frivillig och att de när som helst kan välja att avbryta sitt deltagande. Detta gör jag 

genom ett välformulerat brev som jag ger till de berörda.  

Samtyckeskravet innebär att de berörda avgör själva över om de vill vara med i studien. Jag gör detta 

genom en blankett som de berörda får fylla i och lämna tillbaka till mig. 

Nyttjandekravet innebär att informanterna blir underrättade om att datainsamlingen inte kommer att 

användas i annat syfte än i denna studie. Via den informations och samtyckesbrevet framgår det att jag 

inte kommer att använda materialet i annat fall än i studien och att materialet sedan kommer att 

raderas.  

Detta uppmanar mig som ska genomföra en studie att jag måste tänka på att alla deltagare måste få 

information om studiens syfte. Viktigt är också att deltagarna ska vara medvetna om att de när som 

helst kan avsluta sin medverkan.  

1
Information och samtyckesbrev, se bilaga 1. 
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Detta gör jag genom ett väl formulerat information och samtyckesbrev där det står att barnens och 

pedagogernas identitet ska avidentifieras med namn och möjlighet att dra sig ur när man så känner för 

det. I mina observationer väljer jag att skriva B (barnet) istället för kön och namn, pedagogerna väljer 

jag att kalla för pedagogen Fsk eller Bsk istället för kön och namn. När det kommer till den del där 

barnen ska få ta del av informationen så gör jag som så att jag berättar med så enkla ord som möjligt 

för barnen när jag sitter med vid en lek.  

Studiens kvalitet 

Observation som metod till denna studie visade sig vara ett bra alternativ för att uppnå studiens syfte 

som var att få syn på vad pedagogerna gör när barnen leker. Metodens och genomförandets svaghet 

var att hinna med allt som barnen och pedagogerna gjorde, vilket ledde det till en stor svårighet att inte 

gå miste om något. Dessutom fann jag det svårt att finna en roll som gjorde mig ointressant för barnen. 

Det var även svårt att låta bli att skapa kontakt med dem. Däremot är styrkan att det är ett relativt 

diskret tillvägagångssätt då penna och papper är vanliga föremål för informanterna och att jag som 

forskare har möjlighet att bestämma vad jag vill anteckna och ha med i studien. Andra alternativ skulle 

dels kunna vara att hålla sig på en längre distans till leken för att minimera barnens nyfikenhet, å dels 

så kan en roll som en mer aktiv deltagande observatör göra att empirin resulterar i andra resultat.  

Avgörande om studiens resultat kan anses vara pålitliga och giltiga är enligt Bryman beroende av 

studiens interna och externa validitet (2011, i Eriksson-Barajas et al. 2014:99).                           

Studiens tillförlitlighet innebär hur pass trovärdigt det är att undersökningens resultat blir desamma 

ifall undersökningen skulle genomföras på nytt – studiens replikerbarhet (Eriksson-Barajas et al. 

2013:103-104, Bryman 2011:52, Löfdahl et al. 2014:51-52). Vid en upprepning av studiens metod och 

teoretiska perspektiv finns det stora möjligheter att resultaten på studiens syfte och frågeställningar 

skulle bli desamma.  

Dock finns det en risk att informanterna beter sig på ett annorlunda sätt, dels när de har varit med om 

observationerna sedan tidigare och dels när de är medvetna om vad observationerna går ut på och 

eventuellt har tagit del av studiens resultat. Om informanterna tagit del av resultatet innan en ny 

observation görs, kan studiens kvalitet visa sig på att pedagogerna blir fullt aktiva och ger de resultat 

som forskaren vill ha. Tillförlitligheten skulle i det fallet bli mindre trovärdigt och beteendet troligtvis 

onaturligt.     

Studiens giltighet innebär i vilken mån resultatet stämmer överrens med verkligheten, och om 

forskaren mäter det som är avsett att mätas (Eriksson-Barajas et al. 2013:99-106, Bryman 2011:352, 

Löfdahl et al. 2014:53). Dessa begrepp är inom en kvalitativ studie inte lika relevanta som det är inom 

en kvantitativ studie då det främsta intresset inom kvalitativ studie inte är mätning (Bryman, 2011:53).  

 

 

 

 

 

 

 



16 

 

Resultat och analys 

Jag vill börja med att nämna att jag i kommande resultat och analysdel som bygger på gjorda 

observationer benämner jag pedagogerna för Fsk om det är förskollärare och Bsk om det är 

barnskötare eller vikarie och barnen väljer jag att kalla för B eller skriver hela ordet barnet eller 

barnen. En viktig aspekt att ha med i denna del är att alla dagar inte ser likadana ut vad gäller 

pedagogens roll vid barns fria lek. Mina observationer ger bara en bild av hur det såg ut just dem 

dagarna jag var där. Leksekvenserna på de båda avdelningarna är gjorda inomhus.  

Kapitlet är uppbyggt på det sättet att jag har delat upp varje lekobservation var för sig och under varje 

leksekvens följer en analys av just den leken. Till analyserna har jag använt mig av de teoretiska 

begrepp jag skrev om i teoridelen. 

Småbarnsavdelningen, barn 1-2 år 

Lek med plastdjur 

Vid den här sekvensen fick jag tillfälle att följa leken genom att pedagogen Fsk startar upp och bjuder 

in barnen till lek genom att tillföra lekmaterial. Pedagogen Fsk ställer fram en korg med plastdjur på 

golvet och sätter sig sedan ner bredvid korgen. På en gång kan jag se att de flockas barn både runt 

henne och materialet som de börjar leka med. I materialet finner ett B en liten apa som B kallar för 

”ompa”. En möjlig tolkning till ompa, eftersom just det här barnet saknar det verbala språket är att B 

förknippar apan med barnsången ”Tänk om jag hade en lite liten apa” och att ompa är lättare att säga 

istället för apa. En annan möjlig förståelse är att barnet valde apan av en slump för att ha leksaken till 

att starta en lek och bjuda in pedagogen Fsk för att delta. Med denna lilla apa söker B kontakt med 

pedagogen Fsk ett flertal gånger. 

B: Ompa ompa (står framför pedagogen Fsk och visar upp apan). 

Fsk: Har du en ompa? (pedagogen Fsk ställer sig upp och går iväg och kommer sedan tillbaka och 

sätter sig ner). 

När pedagogen Fsk åter sitter ner på golvet igen kommer det fram flera B och visar upp sina djur, där 

ibland även det tidigare B som hade en apa. Med alla dessa djur och barn omkring sig ställer 

pedagogen Fsk frågor om djuren.  

Fsk: Men vart har krokodilen tagit vägen? Har den simmat iväg? 

Ett B sätter ett litet djur i taget på pedagogen Fsk axel, och djuren i sin tur trillar ner på golvet. Denna 

procedur upprepar sig ett par gånger och pedagogen Fsk sitter stilla (Leksekvens slut). 

Analys av lek med plastdjur 

I den här lekobservationen kan jag se att den visar på att barnet ivrigt söker efter ett socialt samspel 

med pedagogen Fsk genom att upprepade gånger visa sin apa. Enligt Säljö (2014) så blir pedagogen 

och apan för det här lilla barnet dennes verktyg och redskap, alltså lekens artefakter som sitt språk för 

att få ett samspel och starta upp en lek. I den proximala utvecklingszonen skulle man kunna säga att 

den här leken behöver en pedagog som leder leken vidare eftersom barnets upprepning av att visa apan 

tyder på att barnet vill leka vidare, men kanske inte vet hur. Därför är det för barnet ett bra tillfälle att 

erövra ny kunskap i att kunna utveckla sin lek, eftersom Säljö (2014)  menar på att lek är en kunskap 
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som är i ständig process. Barnets sätt att förknippa den lilla apan med en barnsång tyder på att barnets 

reproduktion är en erfarenhet av att någon (troligtvis en pedagog på förskolan) har använt sig av en 

apa som symbol när man har sjungit denna sång. Därför visar barnet detta genom sin kreativitet och 

göra likadant.   

Konflikt i lek 

I denna sekvens är det två barn som är deltagare som jag kallar för Kajsa och Maja. Kajsa sitter och 

leker med flera olika plastdjur när Maja kommer fram för att ta några djur av Kajsa. Kajsa uttrycker 

sitt missnöje genom att ropa nej och ta tillbaka de djur som tagits. Bredvid denna sekvens sitter två 

pedagoger Fsk och Bsk som avvaktar med att kliva in i händelsen. När Maja inte får med sig några 

djur går Maja därifrån och letar efter andra lediga djur. Båda pedagogerna talar om för Kajsa att det 

var bra att Kajsa sa ifrån till Maja (Leksekvens slut). 

Analys av konflikt i lek 

I den här lekobservationen kan jag se att pedagogerna ger barnen möjlighet att lära sig att lösa 

konflikter på egen hand genom att vara avvaktande för att sedan ge Kajsa beröm för sitt agerande. 

Säljö (2014: 18,22,123) skulle troligen beskriva att leksakerna som de båda barnen vill ha gör att deras 

samspel av artefakterna blir negativt men som i sin tur blir en lärdom att man inte får ta saker av en 

annan aktör utan godkännande, lärdomen gör barnen i interaktion med andra. Trots att de båda 

pedagogerna sitter passivt bredvid leken så skulle de ändå kunna anses som aktörer i leken enligt Säljö 

(2014). Approprieringen som uppstår i den här observationen blir synlig från två olika håll, dels från 

Kajsa som med sitt agerande tyder på att erfarenheten säger att barnet troligtvis har lärt sig av en 

pedagog att det inte är okej att ta saker av andra utan att fråga om lov och säger därför ifrån (Säljö, 

2014). Å från andra sidan kan approprieringen uppfattas att Maja tar till sig av denna erfarenhet att 

man inte får ta saker utan att fråga. Observationen visar även på att människan är en läraktig art som 

Säljö (2014) beskriver och konflikten kan man se som en lärdom. Konflikten formar barnen genom att 

de lär sig i interaktion med varandra, och med pedagogerna som hjälp, om vem dem är och hur dem 

ska agera i en situation.  

Lek med klossar  

Vid en lek där ett B satt med klossar satte pedagogen Fsk en kloss vid sitt ena öra och låtsas att det var 

en telefon och prata i den samtidigt som pedagogen Fsk hade ögonkontakt med B. Pedagogen Fsk fick 

respons av B genom att B också satte klossen till örat och pratade (Leksekvens slut).  

Analys av lek med klossar 

I den här lekobservationen kan jag se att pedagogen visar på god fantasi genom att låtsas att klossen 

blir en telefon och bjuder in barnet till lek. Enligt Vygotskij (1995:13) visar pedagogen och barnet på 

att produkten av klossarna är en skapelse byggd på deras fantasi. En fantasi som enligt Vygotskij 

förknippas med lek. Leken utvecklas från att bygga med artefakterna till ett samspel att föra ett samtal 

med dem och låtsas att redskapen är telefoner. Pedagogen och barnet visar här på det som Säljö 

(20014) talar om, att det sker ett gott samspel och interaktion med varandra. Här kan jag se det som en 

lärande situation från barnets sida utifrån den proximala utvecklingszonen enligt Säljö (2014), att det 

är pedagogen som leder och utvecklar barnets lek. Pedagogen framstår i den här observationen som 

den mer kompetenta. Pedagogen visar barnet att redskapen går att använda till annat än enbart att 

bygga med och eftersom det uppstod en ny lek i leken skedde det enligt Säljö (2014) en mediering.   

Approprieringen som skett i den här observationen som Vygotskij (i Säljö, 2014:119) talar om, är att 

barnet har tagit till sig och tagit över kunskaper som uppstod i samspelet med pedagogen.   
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Lek i rörelse 

Ett exempel bland de yngre barnen var att B gick runt med en handväska på axeln och en docka i ena 

handen. B går snabbt fram och tillbaka genom rummet förbi pedagogen Fsk och har Fsk 

uppmärksamhet. B slänger sig på golvet bredvid pedagogen Fsk men Fsk har sin uppmärksamhet åt ett 

annat håll. (Leksekvens slut). 

Analys av lek i rörelse 

Den här leken är förhållandevis väldigt kort men är ett gott exempel på hur den visar på att det saknas 

en kompetent lekkamrat som kan ge näring och utmaning till barnet. Till skillnad från de övriga 

lekarna där antingen kamrater eller pedagoger är med och deltar blir det väldigt tydligt för den här 

leken vad den behöver. Som jag nämnt i de tidigare observationerna med hjälp av Säljö och Vygotskij 

så visar det här barnet en erfarenhet av att någon har gått med väldigt snabba steg, troligtvis för att 

denne har haft bråttom, och att personen har haft en väska på axeln och ett barn i famnen. Det skulle 

kunna visa sig vara barnets egen förälder eller en annan förälder som hämtat eller lämnat sitt barn på 

förskolan. Däremot kan det tydas att barnet har god fantasi som bygger på barnets erfarenheter. Trotts 

att barnet leker ensamt i en så kallad bredvid lek, bredvid pedagogen, så skulle barnet kunna ses som 

den mer lekkompetenta av barnet och pedagogen, eftersom pedagogen sitter passivt bredvid. Rollerna 

skulle däremot mycket väl kunna vara annorlunda om de båda aktörerna lekte tillsammans i ett socialt 

samspel.   

Mellanbarnsavdelningen, barn 3-4 år 

Bygg och konstruktionslek   

I den här sekvensen använder barnen sig av bland annat klossar när de bygger på golvet. Barnen blir 

osams med varandra och pedagogen Bsk kliver in för att hjälpa till att lösa konflikten som uppstått och 

sedan fortsätter dem tillsammans att plocka klossar och bygga. Samtidigt ställer pedagogen Bsk frågor 

om hur materialet kan användas och utforskas på nya sätt. När de båda B testar att släppa ner bilar 

genom ett rör gjort av hård papp kliver pedagogen Bsk ur leken för en stund och går iväg och plockar 

med annat. Inte långt där efter verkar de båda B ge pedagogen Bsk indikation på en ny konflikt och 

pedagog Bsk återvänder och kliver in i leken igen. När pedagog Bsk är med och deltar igen och ställer 

frågor om leken lägger sig ett lugn och de båda B fortsätter leka. (Leksekvens slut). 

Analys av bygg och konstruktionslek 

I den här lekobservationen kan jag se i det sociala sammanhanget som barnen och pedagogen befinner 

sig i att det hela tiden sker ett lärande (Säljö, 2014). Lärandet i den proximala utvecklingszonen 

(Vygotskij, 1935 i Säljö, 2014) visar sig genom att pedagogen har en ledande roll som den mest 

kompetenta av de aktörerna som är med. Med hjälp av pedagogens utmanande frågor i samspel med 

barnen och de artefakter som används ges barnen en möjlighet att appropriera kunskap. Samspelet och 

den goda kommunikationen som befinner sig mellan barnen och pedagogen ger goda förutsättningar 

för de sociokulturella resurserna. Den goda kommunikationen som Säljö (2014) talar om är enligt 

honom en viktig faktor till att sociokulturella resurserna förs vidare. Den antydan till konflikter som 

kan skymtas och som pedagogen väljer att hjälpa barnen med kan vara ett sätt för barnen att lära sig att 

använda sig av de kunskaper som Säljö (2014:125) beskriver som resurser. Resurserna används till att 

lösa de problem som uppstår, vilket barnen hade kunnat göra utan pedagogen. Trotts den hjälpande 

handen kan jag se att barnen använder sig av sina kunskaper och kreativitet i konfliktlösningen. 
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Kunskapen synliggörs genom barnens erfarenhet, att man löser konflikter bäst genom att prata istället 

för att skrika och slåss. Kreativitetens betydelse blir synlig då barnens handlande är anpassat efter 

situationen, situationen visar alltså på att de inte behöver slåss för att finna lösning.       

Rollek  

Under det här tillfället så var leken redan i full gång när jag hörde och fick syn på den och barnen i 

leken var oeniga om vem som skulle vara bebis. Barnen har höga och missnöjda röster och är osams 

då två av barnen vill vara bebis men lekens regler verkar enbart tillåta att en är det, i alla fall så tycker 

ett barn att det bara ska vara en bebis med i leken. På långt håll, på andra sidan rummet, befinner sig 

pedagogen Bsk (vikarie) som uppmärksammar barnens höga röster. Pedagogen Bsk säger åt barnen att 

de inte får skrika inne, då det är en förhållningsregel på förskolan. Leken har stannat upp men barnen 

fortsätter med den högljudda konflikten. Pedagogen Bsk upprepar sig åter igen för barnen om att det 

inte är tillåtet att skrika inne samtidigt som pedagogen närmar sig barnen. Pedagogen sätter sig ner på 

huk vid barnen och diskuterar oenigheten. Eftersom jag befinner mig på avstånd så vet jag inte vad 

som sägs, däremot märker jag att leken löses upp och barnen går åt olika håll (Leksekvens slut). 

Analys av rollek 

I den här lekobservationen kan jag med hjälp av Vygotskijs (1995:13) tankar om fantasi se att den 

förekommer i barnens lek då det i leken finns en roll att vara bebis. Barnens olika viljor kan grunda sig 

i att de har olika erfarenhet i hur många bebisar det ska finnas. Utifrån Säljö (2014) så kan jag se att 

denna sekvens verkar tyda på att det är brist på inspirerande verktyg och redskap som skulle kunna ge 

näring åt leken. Den här leken visar att samspelet mellan artefakterna är låg och att nya artefakter 

skulle behövas som hjälpmedel för att kommunicera och samspela med varandra. I den här situationen 

finns det även möjlighet för barnen och pedagogen att ta till sig nya kunskaper som uppstår i deras 

samspelssituation med varandra, så kallad appropriering, och använda dem i nya lekar. Om barnen 

varit med om många konflikter sedan tidigare så skulle troligtvis händelseförloppet sett annorlunda ut. 

Med ett perspektiv från den proximala utvecklingszonen så kanske barnen med sin erfarenhet lärt sig 

av en mer kompetent hur man kan finna lösningar på utmanande situationer. Men å andra sidan så 

kanske den här sekvensen gav barnen mer erfarenhet från pedagogens sida i interaktion med varandra, 

att hon ledde barnen. Eftersom jag inte hörde samtalen mellan aktörerna så kan jag bara tolka det jag 

såg.    

Lek med stolar  

Tre barn har ställt upp några stolar bredvid varandra, som när man leker tåg. I detta skede så utvecklas 

leken genom att ett B sätter sig längst fram och två andra B sätter sig längre bak. Det B som sitter 

längst fram är lokförare och säger till sina kamrater att dem åker tåg. Barnen leker med höga röster och 

verkar vara högljudda då pedagogen Fsk går fram till barnen och frågar om de ska hitta på något 

istället för att bara sitta still på stolarna. Barnen säger nej och pedagogen Fsk går därifrån och sätter sig 

vid datorn som står på ett bord bredvid leken. Barnen fortsätter sin lek genom att fylla på med fler 

stolar och ställer dem dels efter varandra och dels i en klunga. Under lekens gång ser jag att barnen 

ofta tittar osäkert på mig när dem hämtar fler och fler stolar. Tillslut verkar barnen nöjda med antalet 

stolar och börjar därmed kliva runt på stolarna, som en hinderbana. Pedagogen Fsk kliver in i leken 

och talar om att det inte är okej att kliva på stolarna. Konflikt uppstår i leken när det kommer ett B 

som inte är med i leken för att ta med sig en stol till ett annat bord för att sitta ner. Ett B som är med i 

leken blir otroligt ledsen och bryter ihop när det börjar försvinna stolar. Pedagogen Fsk förklarar att 

andra barn måste få hämta en stol för att sitta på dem. Barnet forsätter att vara ledsen en liten stund, 
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blir sedan inbjuden till ny lek av ett annat barn. Pedagogen Fsk bestämmer att leken tar slut här och 

alla stolarna ställs tillbaka på sina platser (Leksekvens slut).  

Analys av lek med stolar 

I den här lekobservationen kan jag se att den präglas av fantasi enligt Vygotskijs (1995:13) tankar om 

lek. Fantasin blir synlig när stolarna, artefakterna, används till att bilda det tåg som barnen åker. 

Stolarna som föreställer ett tåg ses som barnens produkt av deras fantasi enligt Vygotskij. Barnens 

fantasi visar även på god kreativitet genom att den erfarenhet som barnen har av att åka tåg blir en 

reproduktion i leken. Zittoun & Cerchia (2013:314) skulle säga att barnens fantasi är en utvidgning av 

deras tidigare erfarenheter. Aktörernas erfarenheter verkar tyda på att tåg är långa och därför behövs 

det många stolar. Dock signalerar samlandet av stolarna till mig en viss osäkerhet från barnen. 

Osäkerheten skulle dels kunna bero på att barnen har erfarenhet av att samla så många stolar inte är en 

accepterad lek, och dels för att se om jag säger emot deras idé. Med hjälp av den proximala 

utvecklingszonen (Vygotskij, 1935 i Säljö, 2014:122) skulle jag säga att barnen ses som jämlika i 

kompetensen, eftersom de samlar och bygger tillsammans utan att någon tydligt leder de andra. Den 

läraktiga arten som Säljö (2014:13,119) talar om blir synlig då aktörerna approprierar den kunskap 

som uppstår i samspelssituationen och avspeglar sig när barnet antar sig olika roller, i detta fall föraren 

av tåget. När barnen utvecklar sin lek till att kliva runt på stolarna och pedagogen Fsk kliver in i leken 

och talar om att det inte är okej, så sker det enligt Säljö (2014:123) en interaktion där pedagogen och 

barnen lär sig gällande vem de är och hur de ska agera i en situation. Vid den här situationen visar det 

sig å ena sidan att det är pedagogen som är den kompetente i den proximala utvecklingszonen. 

Avbrottet från pedagogens sida kan dels bero på erfarenhet av att det är en farlig lek att kliva på 

stolarna då de är hala och barnen kan halka, och dels så kan det bero på förhållningsregeln att man 

sitter på stolarna. Å andra sidan finns det även en risk för att pedagogen missar lekens innebörd och 

väljer att inte ge möjligheter till att fortsätta leken på något annat sätt.    
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Diskussion  

Studiens syfte som var att synliggöra vad pedagoger gör under barns fria lek i förskolan undersöktes 

med etnografiska observationer som metod där det visade på vad pedagogen gör under barns fria lek, 

samt hur och när pedagogen leker. Resultatet visar på att pedagogen både är en aktiv och passiv 

lekdeltagare under den fria leken, samt att resultatet visar på skillnader och likheter mellan 

avdelningarna.  

Resultatdiskussion  
I det här kapitlet har jag valt att samla intressanta tankar och reflektioner av resultat och analysdelen 

som jag anser har en viktig poäng för att se på leken och pedagogens roll. Resultatdiskussionen sker 

med hjälp av litteratur som jag finner relevant för studien. Texten är uppbyggd på det sättet att jag har 

valt att endast skriva lekens rubriker med följd av mina reflektioner. Dessutom har jag lagt till studiens 

frågeställningar som var att synliggöra vad pedagogen gör när barnen leker? När och hur leker 

pedagogen? På vilka sätt bjuder pedagogen och barnen in varandra till lek? Frågorna besvaras utifrån 

varje avdelning var för sig.  

Studiens huvudresultat visar på det som tidigare forskning visar även fynd på, att barn söker efter en 

lekbar kamrat, att leken påverkas beroende på hur pass mycket pedagogen är med och deltar, att vuxna 

inte alltid vet när det föregår lek (som i sekvensen lek med stolar) och att lek inte alltid behöver vara 

roligt nöjsamt (som i sekvensen konflikt i lek). Studiens teoretiska perspektiv visar på att leken som 

sker på förskolan är beroende av ett socialt samspel där pedagogerna och barnen tillsammans 

interagerar och ger varandra ny erfarenhet för att kunna använda sig av erfarenheterna i nya 

leksammanhang. På förskolan lär barnen sig tillsammans med de vuxna vem de är och hur de ska 

agera i denna miljö.  

Småbarnsavdelningen  

Analys av lek med plastdjur 

Vid den här leken vill jag fylla på min tidigare analys med att kan jag se att pedagogen bjuder in 

barnen att leka på ett fantasifullt sätt genom att fråga om krokodilen har simmat iväg och barnen börjar 

se sig omkring i rummet. Pramling Samuelsson och Carlsson skriver att; 

 

 vuxna berikar barns lekvärld genom att tillföra material, idéer och färdigheter som både kan utveckla 

sfären för barns lek och samtidigt öka möjligheterna för barns lärande (i Öksnes, 2011:89).  

Barnen å sin sida använder sig av leksaker och direktkontakt för att bjuda in pedagogen till lek. Ett 

troligtvis omedvetet sätt från pedagogens sida när hon rör sig i rummet är att det påverkar barnens 

lekar genom att barnen stannar upp och även leken, för att eventuellt följa pedagogen med blicken 

eller ställa sig upp och gå efter. Den här effekten kunde även Singer et al. (2014) se i sin studie;  

 

Whenever a teacher walks in and out of the children’s play area, we immediately detected an effect. Children 

generally stopped playing and started social referencing: they looked up, started following the teacher around to 

make sure she was not leaving, or going to do something unexpected. The teacher was like a magnet: wherever 

she went, the children followed her (2014:1244).  
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Deras tips till pedagogerna var att sitta ner och inte gå runt så mycket, men att de även insåg att det är 

lättare sagt än gjort. Förklaringen till varför barn i denna ålder gör så beror på att; 

 

Two-year olds tend to play near the teachers, while three-year-olds progressively distance themselves 

from the teachers” (Rossetti-Ferreira, Oliveira, Campos-de-Carvalho, & Amorim, 2011, i Singer et al. 

2014:1235).  

Analys av konflikt i lek 

I den här leken kan jag ytterligare se att pedagogerna ger barnen möjlighet att lära sig att lösa 

konflikter på egen hand genom att vara avvaktande för att sedan ge Kajsa beröm för sitt agerande. 

Öksnes menar på att;  

Vuxna försöker styra in barn mot vissa sociala arenor, och har disciplinerat in dem i accepterade och 

normala beteendemönster. Men vuxna försöker inte bara undvika att vissa beteenden löper amok på 

olämpliga ställen. Vuxna vill också uppfostra och uppmuntra barn (2011:44).  

I den här situationen är det också möjligt att se att pedagogerna har en passivroll vid leken. Ett sätt att 

stötta den här leken hade varit att förse barnen med nytt material, eller som pedagog gå in som 

deltagare i en roll som redan är skapad av barnen, eller att leda den pågående leken till ett annat 

område (Åm, 1986:34). Då pedagogerna inte aktivt lägger sig i denna konflikt är ett sätt att se på 

barnet som kompetent att klara av att lösa saker själv. 

 

Sammanfattning av resultat och analys på småbarnsavdelningen 

Många av leksekvenserna jag noterade lekte många barn var för sig och pedagogen Fsk var ofta med 

och startade upp några lekar. Gemensamt med alla lekarna var att B ofta sökte kontakt med 

pedagogerna Fsk eller Bsk. Vilket kan tyda på att barnen bjöd in till lek. Enligt Öhman (2007) skulle 

barnens upprepade kontakt grunda sig i att de ständigt söker efter en lekbar kamrat att få bjuda in och 

dela livsvärld och erfarenheter med, att få uppleva saker tillsammans. Till skillnad från Öhman skulle 

det i Säljös (2014) fall kunna tolkas som att barnet omedvetet söker efter en mer erfaren kamrat i den 

proximala utvecklingszonen för att utveckla sina lekerfarenheter. 

I de leksekvenser där barnen leker stillasittande lekar, alltså på ett och samma ställe, så som i lek 1. 

Lek med plastdjur och lek 2. Konflikt i lek, så verkar pedagogerna delta mer i sådana lekar än när 

barnen är i rörelse över rummet, lek 3. Lek i rörelse. Pedagogens val skulle kunna grunda sig i ”Två 

motstridiga synsätt på lek är å ena sidan så har vi det som kan kallas ett appolinskt synsätt, där leken 

betraktas som positiv och rationell och associeras med ordning. Å andra sidan kan vi tala om ett 

dionysiskt synsätt som förknippar leken med det irrationella, det oförutsägbara och kaos” (Öksnes, 

2011:12). Det fantastiska att se på denna avdelning var att fantasin ofta låg nära till hands och att det 

skedde ett utbyte mellan barnen och pedagogerna. Det visade sig genom att; 

barnen lär lekar av de vuxna och de vuxna lär barnens lekar. På så sätt skapar vuxna och barn 

tillsammans ett lekutrymme för fantasi och lek (Knutsdotter-Olofsson, 2003:113).   

Däremot kan man beskriva avdelningens lekar genom det tidigare analysavsnittet med att det bland 

barnen och pedagogerna finns en fantastisk lekvärld som är en produkt av människans fantasi 

(Vygotskij, 1995:13).   
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Studiens frågeställningar 

Vad gör pedagogen när barnen leker? Pedagogerna på småbarnsavdelningen upplever jag som att de 

är väldigt närvarande när barnen leker. Genom att vara placerade sittandes på golvet i barnens nivå 

visar de på ett väldigt respektfullt sätt mot barnen och leken sker på gemensamma villkor. Närheten 

gör att så små barn kan komma och söka närhet när de behöver den genom kroppskontakt. Vid de få 

stunder som pedagogen inte deltar så är det moment som handlar om omsorg, till exempel att byta 

blöja, byta kläder eller trösta. Om pedagogerna inte är med och leker så är de i alla fall med sittandes 

på golvet bredvid som stöd.  

 

När och hur leker pedagogen? Här kan jag tolka det som att pedagogerna är väldigt gärna med och 

leker och gärna i lekar där så många barn som möjligt är med och deltar. Lekar som involverar endast 

ett barn ger inte pedagogen så stor möjlighet att vara närvarande till hundra procent eftersom 

pedagogen har ett krav på sig att se och ha uppsikt på alla barn i rummet. Däremot hade det varit 

möjligt om det hade funnits fler pedagoger i rummet. När pedagogen leker kan jag se, som jag tidigare 

skrev, att det görs med redskap som glädje och fantasi på ett mycket lekfullt sätt. På så sätt blir leken 

väldigt stämningsfull. När barngruppen är lugn så kan pedagogen vara lugn och leka med barnen.   

 

På vilka sätt bjuder pedagogerna och barnen in varandra till lek? Ett tydligt sätt att tolka barnens sätt 

att bjuda in pedagogerna till lek är genom kroppskontakt eller via lekmaterial som de visar upp för 

pedagogen.  

Pedagogens sätt att bjuda in barnen på är oftast genom att erbjuda barnet lekmaterial, antingen genom 

att ställa fram det på golvet eller att starta leken genom att själv anta sig en roll, och på så sätt smitta 

av sig så att barnet börjar leka. 

 

Mellanbarnsavdelningen  

Analys av bygg- och konstruktionslek   

I den här leken kunde jag under observationen tydligt se hur pedagogen ofta klev i och ur leken, men 

som ändå lyckades hålla leken vid liv länge. Enligt Åm (1986:41) behöver det inte förekomma någon 

direkt interaktion mellan barn och pedagog vid lek, så länge det finns en vuxen i närheten till hands. 

Det viktiga enligt Åm i denna sekvens är att pedagogen gjorde helt rätt genom sitt deltagande inspirera 

barnen med nya idéer som utvecklade leken genom att kombinera material.  

De vuxna kan stötta barnen i deras lek genom att t.ex. förse dem med nytt material, eller genom att gå 

in som deltagare i en roll som barnen skapat, eller helt enkelt genom att leda över barnens aktivitet till 

ett annat område (Åm, 1986:34).  

Med detta menar också Pramling Samuelsson och Carlsson att ”vuxna berikar barns lekvärld genom 

att tillföra material, idéer och färdigheter som både kan utveckla sfären för barns lek och samtidigt öka 

möjligheterna för barns lärande” (Öksnes, 2011:89). 

Analys av rollek  

I den här leken skulle det kunna vara ett tillfälle för pedagogen att stötta barnen i deras lek genom att å 

ena sidan finna en lösning som gör att leken lever vidare, antingen genom material eller att pedagogen 

antar sig en roll i leken som barnen skapar. Men de vuxna kan enbart gå in i leken på barnens villkor. 

Men i detta fall tyder det på att barnen leddes över till annan aktivitet. Å andra sidan så skulle det lika 
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väl kunna ha varit så att barnet eller den grupp barn som deltar i leken och skapar dess innehåll inte 

godtar pedagogens förslag och väljer att själva avsluta leken (Åm, 1986:34).  

Analys av lek med stolar  

Utifrån den här situationen fann jag det intressant då det kan tyckas att pedagogen inte anser att det 

pågår lek eftersom ”Barnen leker med höga röster och verkar vara högljudda då pedagogen Fsk går 

fram till barnen och frågar om de ska hitta på något istället för att bara sitta still på stolarna”, och att 

göra ingenting med stolar som står huller om buller kanske inte är helt accepterat (Öksnes, 2011:44). 

Dessutom reflekterade jag över osäkerheten som jag ofta lade märke till genom att barnen upprepade 

gånger tittade på mig. Iakttagelserna skulle å ena sidan kunna bero på att barnen har erfarenhet av att 

samla på sig så många stolar inte är en accepterad lek. Å andra sidan skulle det kunna bero på att se 

om jag säger emot deras idé. Eller också så skulle det kunna bero på det Öksnes (2011:43) kallar för 

den normaliserade blicken, ”Att observera barn och deras aktiviteter är kanske inte en oskyldig 

handling, utan en form av underkuvning till en institutionaliserad och närmast oupphörlig blick som 

ser och kontrollerar”. Kanske kände barnen sig observerade i tåg-leken att dem har den normaliserade 

blicken på sig? 

”Tillslut verkar barnen nöjda med antalet stolar och börjar därmed istället att kliva runt på stolarna, 

som en hinderbana. Pedagogen Fsk kliver in i leken och talar om att det inte är okej att kliva på 

stolarna”. Avbrottet skulle dels kunna bero på att pedagogen Fsk anser det vara en farlig lek, och dels 

så skulle det bero på normen/förhållningsregler att man sitter på stolarna. Däremot skulle nog Öksnes 

(2011:12) välja att se på leken utifrån två motstridiga synsätt; 

 å ena sidan så har vi det som kan kallas ett appolinskt synsätt, där leken betraktas som positiv och 

rationell och associeras med ordning. Å andra sidan kan vi tala om ett dionysiskt synsätt som 

förknippar leken med det irrationella, det oförutsägbara och kaos. 

Alltså skulle leken ha kunnat leda till att fler barn deltog i leken, eller att någon halkar på stolen och 

gör sig illa. 

En lösning på leken skulle kunna vara att pedagogen Fsk bjuder in sig själv som deltagare och antar 

sig en roll som eventuellt hade lett till att leken förblev under kontroll.  

De vuxna kan stötta barnen i deras lek genom att t.ex. förse dem med nytt material, eller genom att gå 

in som deltagare i en roll som barnen skapat, eller helt enkelt genom att leda över barnens aktivitet till 

ett annat område (Åm, 1986:34). 

 

Sammanfattning av resultat och analys på mellanbarnsavdelningen 

Gemensamt för lekarna jag tog del av är att vid många utav dem så kunde jag se att pedagogerna ofta 

sysslade med annat runt omkring, så som att tömma diskmaskin, gå ärenden med papper, fixa inför 

mellanmål etc. eller så var det ont om pedagoger på avdelningen som gjorde det svårt för dem att 

istället delta i de lekar som pågick. En lösning till pedagogernas alla sysslor kan grunda sig i det 

Knutsdotter-Olofsson (2003:113) skriver om att dela upp ansvaret mellan pedagogerna kring leken. 

Hon menar på att en pedagog ska fokusera på leken genom att sitta ned och vara hundra procent 

närvarande och vara en garanti för att inget farlig sker. De övriga i arbetslaget sköter de sysslor runt 

omkring som behövs. På grund av detta upplevde jag att pedagogens roll blev att vara en hjälpande 

hand vid barnens lekar som krävde att pedagogen ofta fick kliva i och ur leken. Knutsdotter-Olofsson 

(2003:113) skriver att denna ensamma pedagog som ständigt måste vara tillsammans med barnen i 

deras nivå av samspel blir en spindel med trådar till varje barn. Men å ena sidan så såg jag inte många 

inbjudningar till lek från barnens sida till pedagogerna. Det äldre barnen verkade klara sig bra själva, 
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dock behövde en pedagog då och då kliva in i leken för att hjälpa barnen vidare. Å andra sidan så kan 

bristen på inbjudningar bero på att barnen inte är vana vid en lekande pedagog.  

Studiens frågeställningar  

Vad gör pedagogen när barnen leker? På den här frågan skulle jag med hjälp av resultatet svara på att 

pedagogen dels gör vardagliga sysslor när det är gott om pedagoger. Dessa sysslor har stor betydelse 

för dagens rutiner som avgör hur dagen flyter på. Observationerna visar på att det finns från 

pedagogernas sida en stor kompetens att delta i barnens lekar som på ett lockande och inspirerande sätt 

kan hjälpa barnen och lekens utveckling vidare.    

 

När och hur leker pedagogen? Pedagogen verkar finna tillfälle att delta i leken vid dem tillfällen som 

barn bjuder in till lek, och när pedagogen märker att leken är på väg eller redan har kommit ur balans. 

På ett lugnt och naturligt sätt närmar sig pedagogen leken för att sedan anta en roll som accepteras av 

barnen. Ur leksekvenserna kan jag bland annat tyda att pedagogens roll ofta handlar om lärande 

situationer för barnen, genom att locka barnen till att utforska och testa materialet på nya sätt.  

 

På vilka sätt bjuder pedagogerna och barnen in varandra till lek? Eftersom det visade sig att barnen 

ofta lekte själva så fann jag det svårt att få syn på hur både barnen och pedagogerna bjöd in varandra 

till lek. Vid ett tillfälle så frågade pedagogen B barnet om vad de skulle göra och barnet sa ”Vi ska 

leka”. För övrigt kan jag skymta att pedagogen bjuder in till lek genom de utmanande frågorna. Ett 

annat sätt från barnens sida som man skulle kunna tolka till att de vill bjuda in till lek, är när de sitter 

ensamma och ser ut att ha tråkigt. På så sätt kan det signalera ”Kom och lek med mig”. 

 

Metoddiskussion  

Valet av metod till denna studie visade sig vara ett bra alternativ eftersom studiens syfte var att 

synliggöra vad pedagoger gör under barns fria lek i förskolan. Det visade sig vara bra och praktiskt att 

använda penna och papper som anteckningsmaterial då det är väldigt diskreta och vanligt 

förekommande i verksamheten för både barnen och pedagogerna. Dessutom var det väldigt lätt att 

avsluta en observation och lägga ifrån materialet om jag blev avbruten. Hade jag däremot använt en 

kamera för inspelning så hade det krävts mer av mig och utrustningen för att kunna lägga fokus på det 

som avbröt mig. Jag hade behövt stänga av kameran och lägga den på en säker plats så att ingen 

obehörig skulle kunna ta del av den. Kameran hade mycket väl kunnat påverka barnen och 

pedagogernas beteende genom ett onaturligt och stelt beteende. För min egen del så hade jag känt mig 

obekväm och osäker med att hålla och föra kameran i rummet. Nackdelen med kameran hade varit att 

det hade förekommit många avbrott då jag hade behövt ta hänsyn till vilka föräldrar som hade gett 

samtycke till att deras barn var med i studien. Fördelen med kameran hade varit att den hade fångat 

upp så mycket mer än vad ögat kunde och hann med att se.  

Syftet med observationerna som gjordes var att synliggöra den fria leken vilket innebar att det inte 

skulle vara några planerade lekar från pedagogernas sida. Den fria leken skulle bygga på barnens och 

pedagogernas egna initiativ och fantasi. Om jag däremot hade bett pedagogerna att utföra planerade 

lekar hade resultatet visat på mer aktivtdeltagande pedagoger än passiva. Resultatet hade därför blivit 

missvisande eftersom pedagogerna troligtvis hade velat ge mig det jag ville se.  

Det som gick så bra med datainsamlingen var att barnen, framför allt, på småbarnsavdelningen 

accepterade min närvaro på ett bra sätt där ingen började gråta eller tog avstånd f rån mig. Även på 

mellanbarnsavdelningen blev jag fort accepterad av barnen.  Detta gjorde att jag kom igång väldigt 
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snabbt och kunde sitta ostört väldigt länge.  Det som gick mindre bra var att jag själv hade svårt att 

enbart hålla mig till studien och vara icke deltagande observatör. Om jag däremot hade varit ännu mer 

deltagande observatör och blivit inbjuden fler gånger till lek så skulle en guidad lekrundtur i 

kombination av intervjuer, eller även kallat samtal i farten, tillsammans med barnen vara ett annat 

alternativ till datainsamlingsmetod (Eriksson-Barajas et al. 2013:127, Bengtsson & Hägglund i 

Löfdahl et al. 2014:128).           

Slutsatser  

I professionsrollen utifrån den läroplan arbetslaget på en förskola ska arbeta efter innebär studiens 

tidigare forskning och slutsats att det är viktigt för pedagogen att hitta den där rätta känslan att inte 

vara för påträngande i barnens lekar, med risk för att ta över den och få barnen ointresserade. 

Samtidigt som det är viktigt att pedagogen är lyhörd och kan läsa av de leksignaler och behov som 

barnet sänder ut för att snabbt vara där och fånga upp dem och locka barnen till utforskande. I relation 

till läroplanen skulle man kunna säga att pedagogens roll har avgörande betydelse för om ett barn 

leker; 

Leken behöver uppmuntran och näring. Leken behöver vuxna som pratar lekens språk, som är 

barnens språk. Barn behöver vuxna som handlar i deras affär, som faller döda ned när det är krig, som 

tröstar dockan, som ligger på golvet och skriker, som jagar dem med hemska hotelser mellan 

buskarna (på lek)...Knutsdotter-Olofsson (2003:118) 

Sammanfattning av huvudresultaten 

Att resultaten visade på en del likheter och skillnader mellan avdelningarna är inte så konstigt och kan 

dels bero på att barnen på småbarnsavdelningen är i en ålder där lekarna kretsar kring bredvid lek. 

Medans de äldre barnen lärt sig att lek tillsammans med en annan är gynnsamt. 

Two-year olds tend to play near the teachers, while three-year-olds progressively distance themselves 

from the teachers” (Rossetti-Ferreira, Oliveira, Campos-de-Carvalho, & Amorim, 2011, i Singer et al. 

2014:1235)  

Därför är det inte så konstigt att många av lekarna på småbarnsavdelningen var beroende av 

pedagogens närvaro. Vilket pedagogerna visade genom att vara placerade på golvet där barnen 

lekte. Däremot visade det sig även på mellanbarnsavdelningen att de barnen, medvetet eller 

omedvetet, även var beroende av en närvarande pedagog eftersom det förekom fler konflikter när 

pedagogen inte var med som deltagare. Dock visade resultaten på att pedagogerna ofta var i 

rörelse och sällan stillasittande.  

En annan skillnad gällande pedagogens roll på småbarnsavdelningen var att lekarna ofta stannade 

av om pedagogen reste sig upp och gick iväg. Pedagogerna visade sin lekförmåga dels genom att 

själva starta upp lekar, men också att tacka ja till inbjudningar som barnen gav. 

Whenever a teacher walks in and out of the children’s play area, we immediately detected an effect. Children 

generally stopped playing and started social referencing: they looked up, started following the teacher around to 

make sure she was not leaving, or going to do something unexpected. The teacher was like a magnet: wherever 

she went, the children followed her (Singer et al. 2014:1244) 

På mellanbarnsavdelningen var inte det här något som påverkade deras lekar. Vilket beror på att 

barnen i denna ålder leker mer självständigt och inte är beroende av pedagogen som kamrat, utan söker 

som sagt efter en mer jämnårig. Självständigheten hos barnen i 3-4 årsåldern gör det möjligt för 

pedagogerna att lättare släppa sin lekfokus, vilket gör det möjligt att bli mer avslappnad och har lättare 

för, medvetet eller omedvetet, att ta till sig andra sysslor.  
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Vidare forskning 
Vid en mer tidsomfattande studie så skulle jag vilja bredda studien genom att kombinera denna studie 

med intervjuer gjorda med barn och pedagoger för att på så sätt få ta del av deras perspektiv på lek och 

pedagogens roll. Med denna kombination skulle jag kunna få en djupare förståelse till informanternas 

agerande. Dessutom skulle det vara intressant att få en guidad lekrundtur av barnen för att höra vad 

dem väljer att berätta om sina lekmiljöer. Ett annat sätt skulle kunna vara att jämföra vilka skillnader 

som blir synliga mellan inomhuslek och utomhuslek, vilka skillnader finns det i en förskola som 

bedrivs av enbart utomhus pedagogik. Ett annat sätt att bedriva denna studie skulle kunna vara att följa 

en utvald pedagog för att se om pedagogen förändras beroende på barnens ålder.   

För professionen skulle det här innebära att förskollärarna får en bredare och djupare förståelse till 

varför barn inte leker och hur pedagogens närvaro påverkar barnet och ger näring åt lekens utveckling. 

På så sätt skulle förskollärarna kunna använda sin kompetens till att bilda större och starkare 

lekgrupper där alla barn leker med varandra.  
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Bilaga 1, information och samtyckesbrev 

 
Stockholm november 2014 

 

 

 

Hej Föräldrar på Xxxxx Förskola! 

Jag är student på Barn- och Ungdomsvetenskapliga Institutionen, avdelningen för 

förskollärarutbildning och förskoleforskning vid Stockholms universitet. Inom ramen för min 

sista och avslutande kurs på förskollärarutbildningen ska jag skriva ett examensarbete. Min 

studie kommer handla om barns lek i förskolan och pedagogens roll. 

För att samla in material till arbetet skulle jag vilja närvara i verksamheten vid förskolan i xxx 

antal dagar under xxx månad. Vid dessa tillfällen vill jag observera barnens lekar med hjälp 

av observationer i form av anteckningar med penna och papper.   

 

Ett självständigt arbete är reglerat av regler om tystnadsplikt, personuppgiftslagen (1998:204) 

samt Vetenskapsrådets skrift om God Forskningssed. Detta innebär exempelvis att barnets, 

familjens, personalens och förskolans identitet inte får avslöjas och att fullständig anonymitet 

gäller. Allt insamlat material kommer därmed att avidentifieras och inga listor/register över 

personuppgifter kommer att upprättas. Det dokumenterade materialet får endast användas för 

vår egen bearbetning och analys samt sammanställas i en uppsats. Materialet kommer att 

förstöras efter att uppsatsen är godkänd. Uppsatsen kommer att publiceras digitalt.  

 

Med detta brev vill jag be om ert medgivande för ert barns medverkande i studien. All 

medverkan är frivillig och kan när som helst avbrytas. Samtycker ni till studien så skriver ni 

under bifogad blankett. Om ni accepterar kommer barnen också att bli informerade om arbetet 

och får möjlighet att besluta om sitt eget deltagande. En förutsättning för barnens medverkan 

är att ni samtycker till studien. Om ni tackar ja till medverkan, men barnen säger nej så 

kommer barnens beslut att respekteras.  

 

Önskar ni ytterligare information är ni välkomna att kontakta mig eller min handledare vid 

Stockholms universitet. 
 

Vänliga hälsningar   

 
Studentens namn: 

Studentens mail: 

Handledarens namn: 

Stockholms Universitet 

Barn och Ungdomsvetenskapliga Institutionen 

106 91 Stockholm 

Handledarens telefonnummer: 

Handledarens mail: 
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Förfrågan om samtycke till medverkan i studie. Återlämnas ifylld till ansvariga 

pedagoger på avdelningen innan den xx månad. Om du/ni inte samtycker till medverkan 

är det bara att bortse från detta brev.  
 

 

 

Jag/Vi MEDGER att mitt/vårt barn deltar i studien. 
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Vårdnadshavares 

namnunderskrift/er………………………………………………………………………………………………
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