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Sammandrag 
Syftet med undersökningen har varit att se närmare på hur pedagoger kommunicerar och 

samspelar med barnen i den fria leken. Här har jag även velat veta hur leken direkt påverkas 

utifrån den kommunikation och det samspel som förekommer.  

   För att ta reda på det har jag observerat den fria leken i en förskola varje eftermiddag under 

en vecka. Jag använde mig av kvalitativa observationer som metod och fick därigenom en 

direkt bild av det sociala samspelet. 

   Det resultat jag fick fram visade på olika sorters kommunikation vilka jag har kunnat dela in 

i nio kategorier. Dessa var: småprat vid pyssel, tillsägelser vid regelbrott, påbörjande av lek 

genom leksignaler, kommentarer av lek, försvarande av lek, konfliktlösning, att kort gå in i 

pågående lek inom lekramen, avbrytande av lek eller nya förslag på aktivitet och slutligen tyst 

kommunikation.  

   De slutsatser jag kunnat dra var att den kommunikation som pågått påverkade leken på olika 

sätt. När pedagogerna fanns med i leken en längre stund berikades leken och fortsatte även då 

pedagogen gick ut ur den. Genom kortare samspel i leken avstannade leken då pedagogen 

slutade kommunicera med barnen. Det framkommer härigenom att pedagogens samspel och 

kommunikation med barnen är viktigt för hur leken sedan utvecklas. 

 

Nyckelord 

Fri lek, kommunikation, pedagog, samspel. 
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Inledning   
Under hela min lärarutbildning har jag intresserat mig för leken och dess betydelse för barns 

utveckling och lärande. Den fria leken i förskolan har varit särskilt intressant. 

   Jag har under min verksamhetsförlagda utbildning (VFU) sett skillnad då det gäller hur 

pedagoger tar vara på samt deltar i lek. Många pedagoger i förskolan visar en osäkerhet då det 

gäller huruvida man skall delta eller ej. 

   Något som legat till grund för uppsatsen är tankar från samtal och litteratur i min utbildning. 

Jag har bland annat fastnat för är tanken att vi som vuxna anser oss ha mindre fantasi än barn 

vilket inte är fallet enligt Lev S Vygotskij (2002).  Han menar att vuxna är viktiga då det 

gäller att föra barnen vidare i sin utveckling. Genom vår bakomliggande erfarenhet har vi en 

rikare fantasi än barn. (a.a.) 

   Jag har även tagit till mig tankar utifrån lekforskaren Birgitta Knutsdotter Olofssons 

litteratur där hon framhåller vikten av kommunikation mellan barn och vuxna. Vi har ett stort 

ansvar att inte avbryta leken, utan istället vara med och föra den vidare menar hon.  

   Flera undersökningar visar på sparsam kommunikation mellan vuxna och barn skriver 

Knutsdotter Olofsson (2003). Här handlar kommunikationen mest om tillsägningar och 

medling då det blir konflikter, samtalen är få. (a.a.) I Knutsdotter Olofssons lite äldre litteratur 

har hon konkret visat på hur man kan förhålla sig mer lekfullt i sin relation till barnen på 

förskolan. 

   Här blir det även relevant att ta del av vad läroplanen i förskolan Lpfö 98 

(www.skolverket.se) säger om leken då denna ligger till grund för hur man arbetar i 

verksamheterna. Leken framhålls som viktig för barns utveckling samt lärande och leken skall 

prägla verksamheten. (a.a.) Genom leken stimuleras bland annat fantasi och kommunikation. 

(a.a.) Något som inte framgår i Lpfö 98 är hur pedagogerna skall använda leken. Det står inte 

heller något om deras engagemang i förhållande till leken. Här ser jag därför möjlighet till 

egna tolkningar. Det kan medföra stora variationer i hur pedagoger förhåller sig speciellt i den 

fria leken.     

   I skolverkets slutrapport till regeringen (www.skolverket.se) presenteras förslag på 

förtydliganden i en ny läroplan för förskolan. När den träder i kraft finns inget beslut på ännu. 

Här har leken fått en tydligare roll än i Lpfö98.  I förslaget står bland annat att arbetslaget i 

förskolan ska visa intresse för och engagera sig i barnens lek. Den vuxne ses som en 

deltagande inspiratör till barns lekar. Genom deltagande kan man vidareutveckla leken samt 

hjälpa in barn som har svårt att leka. (a.a.)    
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   Min nyfikenhet har väckts att mer grundligt undersöka hur pedagoger samspelar och 

kommunicerar med barnen under den fria leken. Jag vill även se hur det påverkar leken. De 

kunskaperna ser jag som relevanta i ett kommande yrkesliv  

   Innan jag går vidare med syftet och frågeställningarna i min undersökning klargör jag kort 

några av de begrepp jag kommer använda.  

 

Centrala begrepp  

Fri lek:  

När jag skriver fri lek menar jag den lek som sker utan styrning från vuxna. Jag menar för den 

skull inte att den behöver vara fri från vuxna. Det viktigaste är att leken sker på barnens 

villkor.     

        

Kommunikation:  

Här menar jag den kommunikation som sker mellan människor. Kommunikation sker inte 

bara muntligt utan med hela kroppen. Vi kommunicerar på så vis med både mimik, röst och 

genom gester.  

   

Pedagoger:  

När jag skriver pedagoger menar jag de vuxna som arbetar i förskolan såsom barnskötare och 

förskollärare. I vissa fall då det gäller vuxna i allmänhet såsom föräldrar och övriga vuxna 

benämner jag dem i arbetet som vuxna. 

 

Lekram: 

Lekramen är det som omger leken, här kan man gå i och ur den. (Knutsdotter Olofsson 2003) 

Är man inne i leken är det lekens regler som gäller och inte vad som sker i verkligheten. (a.a.) 

 

Syfte 
Syftet med uppsatsen är undersöka den kommunikation pedagogerna för med barn i den fria 

leken på en förskola. Jag vill även se hur det påverkar den fortsatta leken. Fokus kommer att 

ligga på pedagogernas agerande samt hur det sedan påverkar den fortsatta leken. Jag vill 

härigenom skaffa mig en större kunskap kring ämnet och öka min förståelse för vad som sker 

ute i verksamheten. De frågeställningar jag valt är därför dessa: 
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• Hur samspelar/kommunicerar pedagogerna med barnen i den fria leken? 

• Vilka direkta konsekvenser får pedagogernas agerande för barnens fortsatta lek? 

 

För att gå vidare och få svar på frågorna kommer jag utgå från ett teoretiskt perspektiv. Det 

perspektiv jag väljer får betydelse för hur jag kommer att lägga upp mitt vidare arbete, söker 

litteratur samt metod i syfte att få svar på mina frågor.  

 
Teoretisk utgångspunkt 
Jag kommer att fokusera på samspel och kommunikation i undersökningen. Därför har jag 

valt att utgå från det sociokulturella perspektivet. Utifrån det tar jag avstamp i mitt skrivande. 

   Jag kommer kort att ta upp huvuddragen av det sociokulturella perspektivet samt dess syn 

på lek. 

   Då jag tidigare sett att pedagoger intar en observerande position då det gäller den fria leken 

kommer jag även presentera den utvecklingspsykologiska synen på lek. Härigenom får 

läsaren en bredare syn på vad som sker ute på fältet. 

 

Sociokulturellt perspektiv  

I ett sociokulturellt perspektiv visar Roger Säljö (2000) att fokus ligger på samspelet mellan 

kollektiv och individ. Vi blir delaktiga i vårt samhälle genom interaktion.(a.a.) 

Kommunikativa processer är helt centrala ur det här perspektivet. ”Det är genom 

kommunikation som individen blir delaktig i kunskaper och färdigheter.” (Säljö 2000, s.37) 

Här beskriver han även att barn lär sig i samspelet med andra människor.  

   De redskap, både språkliga och fysiska vi har omkring oss, har en speciell betydelse för hur 

vi agerar i och förstår vår omvärld. (a.a.) Genom dessa redskap eller resurser kan vi som 

människor hantera vardagen. Vi är biologiska varelser och har därigenom begränsningar. 

(a.a.) Genom redskapen kan vi få bättre förutsättningar att klara oss. (a.a.)  

    I ett sociokulturellt perspektiv ses våra handlingar som situerade, det vill säga att vi handlar 

på olika sätt i olika sociala samanhang beroende på var vi är och vilka vi möter. (a.a.) Vi är på 

så sätt flexibla. Vi lär oss ur det här perspektivet i alla situationer. (a.a.) 
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Sociokulturellt perspektiv på lek  

Det sociokulturella tänkandet har även satt sina spår i synen på lek. Annica Löfdahl (2004) 

beskriver hur man förändrat sättet att se på barn från universella till att se till den kontext 

barnet befinner sig i. Synen på barns lek har ändrats från en nyttoaspekt till att den ses i sin 

kontext. (a.a.) Den vuxne samt kamrater utgör en del av kontexten och blir då viktiga för 

leken. (a.a.) 

    Säljö (2000) beskriver hur barnen genom lek och andra sätt att samspela med omgivningen 

får en förtolkning av hur världen fungerar, kunskapen medieras. Barnet lär sig härigenom 

olika regler för samspel, språk och andra sociala regler. Barnet blir en slags lärling i den 

vuxnes sällskap. (a.a.)  

   Inom det sociokulturella perspektivet blir det viktigt att ta upp Vygotskijs kulturhistoriska 

teori om den närmaste utvecklingszonen. Denna zon kan förklaras med avståndet mellan vad 

en individ klarar av själv och vad man klarar av med hjälp av en mer kunnig eller med en 

vuxen. (Säljö 2000) Vygotskijs teorier ligger till grund för det sociokulturella 

perspektivet.(a.a.)     

 

Utvecklingspsykologiskt perspektiv på lek 

Även utvecklingspsykologin har lämnat spår i synen på lek. Gunilla Lindqvist (1996) tar upp 

hur teoretiker inom det här perspektivet har fokuserat på olika beteendestudier och inte på 

själva leken i sig. Utvecklingen hos barn beskrivs i olika stadier och beteendeområden. (a.a.) 

Här delar Lindqvist (1996) upp teorierna och förklarar dem utifrån psykoanalytisk samt 

kognitiv lekteori. 

   Utifrån psykoanalytisk teori bearbetar barnet rädslor och underlägsenhet genom leken. Här 

kan de hävda sig mot den vuxna världen och därigenom skall då de vuxna hålla sig utanför. 

(a.a.) Man kan genom leken ställa diagnoser på barnet genom att inta en terapeutisk roll och 

iaktta dem. Barnobservationer blir viktiga. (a.a.)  

   Utifrån den kognitiva lekteorin där Lindqvist (1996) tar upp bland annat Piagets teori delas 

leken upp i olika lekstadier. Även här skall pedagogen hålla sig utanför och endast bistå med 

rekvisita. (a.a.) Utvecklingspsykologin ledde ofta till åtgärdstänkande då det fanns en ide om 

hur barnen skulle utvecklas. (a.a.)  

   Therese Welén (2003) skriver att kulturens och den vuxnes inblandning är av mindre 

betydelse ur ett utvecklingspsykologiskt perspektiv, vilket visar på en stor skillnad mot det 

sociokulturella perspektivets syn på lek. 
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Sammantaget om de teoretiska perspektiven på lek 

Jag har presenterat den utvecklingspsykologiska synen på lek i korthet samt det 

sociokulturella perspektiv jag utgår ifrån. Utifrån perspektivtagande blir det skillnad på hur 

man förhåller sig till barnens lek. Med en sociokulturell inställning kommer deltagande i 

leken ses som en tillgång där man kan hjälpa barnen vidare i ett socialt samspel.    

   Ur ett utvecklingspsykologiskt perspektiv kommer pedagogens roll att ses som viktig då det 

gäller att observera och bistå med material i leken. Framför allt den psykoanalytiska synen gör 

att barnen själva måste få bearbeta upplevelser i leken, vilket gör att pedagogen inte ska 

blanda sig i vad som sker.  

 

Lekteorier  
Jag går här in på lekteorier som återkommer i den litteratur jag läst då det gäller lek och 

deltagande i leken. Jag har koncentrerat mig på och börjar med de teoretiker som tar upp 

kommunikation och socialt samspel. 

  Jag presenterar även Fröbel som är ett undantag då det gäller synen på vuxna i leken men 

som Kent Hägglund (1989) skriver har haft stor betydelse för leken i våra förskolor. Därför 

får han en del av texten.    

   

Lev Semenovitj Vygotskij (1896-1934)    

Espen Jerlang och Suzanne Ringsted (2008) skriver att Vygotskij tillhör den kulturhistoriska 

skolan vilken bygger på en helhetssyn på samhället/kulturen, människan och naturen. 

Vygotskij var verksam i Sovjetunionen och blev en viktig grundare till den moderna 

psykologin. (a.a.)  

   Då det gäller leken menar Vygotskij att barnet här tillfredsställer sina motiv och behov 

vilket visar på en likhet med psykoanalysens syn på lek. (a.a.) Skillnaden är dock att han inte 

anser att barnen leker för att göra sig av med överskottsenergi eller leker av lust eftersom 

leken inte alltid ger lustuppfyllelse. Det finns andra aktiviteter än lek som bättre uppfyller 

dessa behov menar Vygotskij. (a.a.) 

   Om motiven för barnen ändras så ändras också lekens form. Var motiven kommer ifrån ger 

Vygotskij ingen grundlig förklaring till. (a.a.) Däremot betonar han att leken utvecklar 

kunskaper och tänkande hos barnet. (a.a.)  
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   Vygotskij (2002) beskriver hur fantasin utgör en grund för fortsatta kreativa aktiviteter 

såsom tekniskt, konstnärligt och vetenskapligt skapande områden. Man kan mycket tidigt hos 

barn se kreativa processer i deras lekar. (a.a.) Genom att till exempel förvandla en käpp till en 

häst visar barnet på en äkta kreativitet. (a.a.) Vygotskij (2002) beskriver hur barn utifrån 

tidigare intryck kreativt bearbetar dessa i leken och därigenom skapar en ny verklighet utifrån 

egna intressen och behov. Genom rika erfarenheter får vi som människor mer material för 

fantasin. (a.a.) Barns fantasi är på så vis fattigare än de vuxnas då de har mindre erfarenheter. 

(a.a.) Vygotskij (2002) drar den pedagogiska slutsatsen att det är nödvändigt att vidga barns 

erfarenheter för en produktiv fantasi samt för en stadig grund för skapande verksamhet.  

   Vygotskij pekar på att barn i sina lekar klarar av högre krav, är mognare och klokare än i det 

vanliga livet. (Hägglund 1989) Här menar Vygotskij att barnet, i leken, är huvudet högre än 

sig självt. (a.a.) Genom det visar Vygotskij att det i leken skapas en potentiell utveckligszon 

för barnen och att leken då är källan till deras utveckling. (a.a.) Philip Hwang och Björn 

Nilsson (2007) beskriver hur Vygotskij talade om proximal utveckling. Den vuxne kan 

utmana barnet genom att få det att klara utmaningar något över deras förmåga, detta med stöd 

av en mer erfaren person. (a.a.) Kraven får då inte får bli för höga utan måste ligga nära vad 

barnet klarar själv. (a.a.) 

    Jerlang och Ringsted (2008) skriver att de vuxna har ett ansvar för barnets utveckling enligt 

Vygotskij då utvecklingen är socialt betonad. Pedagogiskt sett blir samspelet i undervisning 

centralt ur Vygotskijs teori. (a.a.) I det sociala mänskliga samspelet utvecklas alla former för 

psykiskt liv anser Vygotskij. (a.a.)  

   Vygotskij är den som ligger till grund för det sociokulturella perspektivet. (Säljö 2000) Här 

framhålls samspelet och den vuxnes ansvar för barnets utveckling.  

   Samspelet mellan människor är något som även nästa teoretiker framhåller som viktigt 

utifrån sin lekteori.  

 

Gregory Bateson (1904-1980) 

Gregory Bateson var en amerikansk socialantropolog som intresserade sig för samspelet 

mellan människor.  

   Ole Fredrik Lillemyr (2002) beskriver Batesons kommunikationsteori om lek och fantasi. 

Bateson menar att barn måste kunna kommunicera på flera olika plan för att klara av att delta 

i leken. (a.a.) Här handlar det om att kommunicera på metaplan, där de utväxlar signaler att 

det är på lek. Härigenom kommuniceras lekens förutsättningar samt vad som är lek. Bateson 
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använder begreppet metakommunikation. (a.a.) Barn måste kunna skilja mellan vad som är på 

riktigt och vad som sker i lekens värld. (a.a.)  

   Leken blir en viktig del då det gäller förmågan att sedan kommunicera mer generellt. (a.a.) 

Bateson menar att det gäller att upptäcka förhållanden mellan karta och terräng. (a.a.) Att 

kunna urskilja olika nivåer i kommunikation är viktigt i alla sammanhang för människan. 

(a.a.) 

   Förmågan att kunna leka hänger ihop med att klara av att tolka signaler i leken, att 

kommunicera på olika plan. Bateson använder begreppen text och kontext. (a.a.) Text är att 

budskapet om lek har ett konkret innehåll vilket även är relaterat till ett särskilt sammanhang, 

en kontext. Härigenom kan budskap i lek tolkas på olika sätt. (a.a.)  Knutsdotter Olofsson 

(1993) ger ett exempel på hur man i en vanlig kontext skulle ses som galen om man höll en 

sked för örat, himlade med ögonen och låtsades prata i telefon. Genom leksignalen får vi dock 

den kontext som hjälper oss tolka att det är på lek. (a.a.) 

   Signaler om att det är på lek behöver ibland bekräftas under lekens gång. (Lillemyr 2002) 

Barnen försäkrar sig då om att det fortfarande är lek bland annat genom att fråga varandra om 

det är det. (a.a.) 

   Då det gäller regellek och rollek menar Bateson att de kvalitativt är två olika former av lek. 

(a.a.) I regellek finns en fast struktur medan rollek ses mer flexibel då den utmärks av 

improvisationer. Även om Bateson skiljer dessa två lekformer som kvalitativt olika ser han 

dem ändå som likvärdiga då det gäller barns utvecklingsnivå. (a.a.) Här skiljer sig Bateson 

från några andra stora lekteoretiker som till exempel Piaget och Erikson enligt Lillemyr 

(2002). De menar istället att regellek är en högre lekform och en vidareutveckling av rolleken. 

(a.a.) 

  Ytterligare en teoretiker som intresserat sig för leken och samspel mellan människor är 

Winnicott.  

 

Donald Woods Winnicott (1896-1971) 

Denne engelsman var barnläkare och verkade även som psykoanalytiker. Winnicott menade 

dock att psykoanalytiker använde lekens innehåll som terapeutiskt redskap och för forskning 

utan att se på lekandets funktion i sig själv vilket beskrivs i Hägglund (1989).  

   Winnicott använder begreppen övergångsfenomen och övergångsobjekt. (a.a.)  

Han kunde redan hos spädbarn se de första tecknen till låtsaslek då de stimulerar området runt 

munnen med fingrar eller hand. (a.a.) De mycket små barnen kan inte skilja sig självt från sin 
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omgivning menar Winnicott. De kan därför även se mammans bröst som en del av sig själv. 

(a.a.) För att gradvis kunna skilja ut sig själv från sin omgivning måste barnet inse vad som 

skiljer det från omgivningen. (a.a.) Här använder barnet olika ting som till exempel en leksak 

eller nalle för att representera modern. Dessa kallas då övergångsobjekt, vilket börjar 

användas redan innan frigörelsen satt igång. (a.a.) 

   När barnet leker med övergångsobjektet sker detta i ett speciellt mentalt utrymme vilket 

Winnicott kallar ”det tredje rummet”. (a.a.) Han ser leken varken som en yttre eller inre 

process utan som området däremellan. Man hämtar in föremål och fenomen från den yttre 

materiella verkligheten och använder dem sedan i det tredje rummet i syften som kommer 

från den inre psykiska verkligheten. (a.a.) 

   Inom det tredje rummet fortsätter sedan fantasin att utvecklas hos barnet då det växer upp. 

(a.a.) Efterhand sammanfaller lekområdet med andra individers områden och man lär sig leka 

tillsammans. Barn har svårt att lämna området enligt Winnicott och oinbjudna kan därför 

ställa till problem. (a.a.) 

   Winnicott menar att lekens tredje rum följer med oss genom livet som när vi skapar, 

uppfinner och är kreativa. (a.a.) Då det gäller psykoterapi menar Winnicott att denna sker då 

terapeutens och patientens lekområden går i varandra. På så sätt måste både terapeuten och 

patienten klara av att leka. (a.a.) 

   Knutsdotter Olofsson (2003) beskriver Winnicotts tredje rum och de förutsättningar som 

tillit och trygghet han menar är nödvändiga för att lekområdet ska bli rikt. Här vill dock 

Knutsdotter Olofsson gå steget längre och även visa på vikten av lekfulla vuxna och 

lekstimulerande miljöer för att det ska bli lek. (a.a.) Knutsdotter Olofssons syn på lek 

presenteras vidare nedan. 

 

Birgitta Knutsdotter Olofsson (f.1929) 

Birgitta Knutsdotter Olofsson är utbildad barnpsykolog och startade 1986 ett 

forskningsprojekt om lek som pedagogisk metod. (Hägglund 1989) Utifrån olika teorier om 

lek och egna praktiska kunskaper har hon vävt ihop en nydanande teori om leken. (a.a.) 

   Alla barn föds med förmågan att leka, men för att leken skall utvecklas har vi som vuxna 

ansvaret att leka med barnen och lära dem leksignalerna. (Knutsdotter Olofsson 2003) Hon 

beskriver hur vi för in leken bit för bit ända från skötbordet där leken föds. Hela tiden går vi 

som vuxna före och leder barnen in i lekens värld. (a.a.) 
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   Knutsdotter Olofsson (1996) beskriver hur hon främst ser leken som en kommunikativ 

förmåga och social företeelse. I början ser hon den vuxne som den bäste lekkamraten. Som 

pedagog är det då viktigt att leka med barnen då de är små. (a.a.) 

   Knutsdotter Olofsson (1993) liknar leken vid trolleri där barnen tankemässigt kan 

transformera verkligheten till något helt annat. Inre föreställningar råder över de yttre. (a.a.) 

Genom inre bilder bestäms hur olika händelser ska tolkas. Här ges exempel på hur en stol kan 

bli en häst inom lekramen. Genom leken uppslukas barnen, här kan de skaffa sig makt över 

sin omvärld och i tiden. (a.a.) 

   För att leken skall fortgå krävs harmoni vilket kräver att man håller sig till reglerna menar 

Knutsdotter Olofsson (2003). Hon framhåller de sociala lekreglerna samförstånd, 

ömsesidighet och turtagande vilka barn tidigt lär i samspel med vuxna. Samförstånd innebär 

att man är överens om vad man leker och att man leker. Ömsesidighet innebär att man är 

jämställd i leken och anpassar sig till varandra. Turtagande innebär att man varierar i vem 

som bestämmer och tar initiativ. (a.a.)  

   Inom lekramen kan det även hända hemskheter som krig och andra farligheter. Innehållet är 

inte alltid harmoniskt men harmonin råder ändå mellan de som leker. (a.a.) Blir någon för 

hård bryts dock leken och det blir allvar. (a.a.) 

   Knutsdotter Olofsson (2003) beskriver leken som ett förhållningssätt vilken man signalerar 

genom metakommunikativa signaler. Hon tar här upp Batesons teori om leksignaler där vi 

visar genom ögon, röst, mimik med mera att det är på lek precis som djuren gör då de leker. 

Om man inte uppfattar leksignaler i till exempel skrämsellek kan man bli rädd på riktigt. Det 

gör att tydliga leksignaler blir extra viktiga här. (a.a.) 

   Knutsdotter Olofsson (2003) tar även upp Winnicotts lekteori. Winnicotts tredje rum är det 

hon kallar lekvärlden innanför lekramen. Hon har inspirerats av Winnicott då det gäller hans 

syn på skapande och upplevelser. (a.a.) Winnicott menar att man dras in i exempelvis en 

konsert i tredje rummet på samma område som i leken. (a.a.) Precis som med lek leder även 

kulturella aktiviteter till glädje och hälsa. (a.a.) Då det gäller stadietänkandet som är typiskt 

för många teoretiker har Knutsdotter Olofsson (1993) en annan syn. Hon tar avstånd från 

Piagets teori om att leken kan indelas i stadier där lekformer avlöser varandra. Hon menar 

istället att de utvecklas sida vid sida. 

   Det framgår av Knutsdotter Olofssons teori att hon ser den vuxne som en inspiratör även 

inom lekramarna. Det skiljer henne från Fröbels teori där leken ses som barnens 

självverksamhet. 
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Friedrich Fröbel (1782-1852)   

Lindqvist(1996) beskriver hur begreppet fri lek hör till denne tyske pedagog som varit en 

föregångare ända in i våra förskolor.  

   Fröbel var grundare till ”kindergarten” (barnträdgårdarna) och såg det som viktigt att de 

som arbetade med yngre barn hade utbildning. (Hägglund 1989)  

Friedrich Fröbel (1995) beskriver leken i den tidiga barndomen som källan till det kommande 

vuxenlivet. Här går att läsa om hur den lek som frivilligt väljs av barnen avslöjar det 

kommande livet i barnets inre. Fröbel skriver: ”Lekarna under denna ålder är framtidens 

hjärtblad.” ( a.a. s.56)  

   Fröbels uppfostringssystem bygger på barnets självverksamhet samt på lekens betydelse. 

(Hägglund 1989) Enligt Fröbel var leken den uttrycksform som var mest naturlig i 

barndomen. (a.a.) Att uppmuntra barnen i deras verksamhet ansågs viktigt. Leken var inget 

tidsfördriv utan något som skulle tas på allvar då den var barnens väg till kunskap. (a.a.) 

Fröbel utvecklade mycket lekmaterial som skulle stimulera barnen som bollar, klossar med 

mera. (a.a.) 

   Annica Löfdahl (2007) skriver om hur Fröbel betraktade leken som barnens egen 

verksamhet. De vuxnas roll var att sysselsätta dem med material där de instruerade hur de 

skulle använda det. (a.a.)  

    

Sammantaget om lekteorier 

Teoretikerna i ovanstående text har alla satt sina spår i den forskning jag kommer att 

presentera.  

   Genom Fröbels teori har pedagogen tidigt setts som viktig då det gäller att inspirera till lek 

och tillhandahålla material för att sedan hålla sig utanför leken. Vygotskijs och Knutsdotter 

Olofssons teorier pekar på vikten av samspel med barnen där vuxna kan utmana och driva 

leken vidare.  

   För att kara av att delta i lek visar Winnicotts teori på att det gäller att kunna gå in i lekens 

tredje rum eller det Knutsdotter Olofsson kallar lekvärld innanför lekramen. Batesons teori tar 

upp hur man genom metakommunikation signalerar när det är på lek. Dessa teorier blir 

viktiga då det gäller hur pedagoger kommunicerar och samspelar med barn samt hur det 

påverkar leken. 

   Nedan kommer jag att presentera den forskning jag ser som relevant för mitt fortsatta 

undersökande. Jag börjar med en liten historisk återblick för att se hur leken vuxna och barn 
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tillsammans förändrats genom tiden. Detta för att bättre få en bakgrund till vad som nu sker 

mellan vuxna och barn. Sedan fortsätter jag med pedagogens roll i leken.  

 

 

Tidigare forskning  
Hägglund (1989) beskriver äldre tiders syn på lek. Han går tillbaka till Platons (427-347 f Kr) 

och Aristoteles (384-322 f Kr) syn på hur man genom lustfylldhet och lek lärde sig bättre än 

genom tvång. Trots att dessa filosofer haft stor betydelse för senare tiders tänkande har deras 

idéer om lek och pedagogik inte slagit igenom i praktiken. (a.a.) 

   Från sen antik till renässansen saknas i stort sett teorier kring lek. (a.a.) Det hängde ihop 

med att barn sågs som små vuxna. De arbetade och gjorde vad de vuxna gjorde (a.a.). Leken 

hängde alltså inte ihop med barndomen utan man lekte vuxna och barn tillsammans. (a.a.) 

Under 1700-talet svepte den naturromantiska synen på lek in över Europa och här kom en ny 

syn på barnet som det oförstörda och naturliga. Leken sågs som ett naturligt sätt att hämta 

lärdom genom (a.a.).  

   Även Therese Welén (2003) beskriver förändringen från hur man i det tidiga 

bondesamhället lekte barn och vuxna tillsammans till att leken segregerats från övriga 

samhällslivet i både tid och rum. I mitten av 1800-talet kom det kapitalistiska samhället där 

folket flyttade till städerna. Här särskildes då leken till något barn ägnade sig åt mer 

självständigt. Leken sågs som tidsfördriv och onyttig. (a.a.) 

   Under den senare delen av 1800-talet började man mer metodiskt att studera leken. 

(Hägglund 1989) Man bildade här olika skilda teorier kring vilka drivkrafter som ligger till 

grund för barnens lek. Teorierna handlade bland annat om att ge utlopp för överskottsenergi, 

att återhämta sig, träna färdigheter eller att det skulle vara medfödda instinkter som låg 

bakom. (a.a.) Dessa teorier ses nu som föråldrade. (a.a.) 

   Under 1900-talet beskriver Löfdahl (2007) i stora drag hur synen på lärarrollen har 

förändrats i förskolan och hur man förhållit sig till leken. I barnträdgårdarna i början på 1900-

talet hade man som syfte att fostra barnen och även mödrarna. Här låg Fröbels teorier till 

grund för hur man förhöll sig till leken. (a.a.)  

   På 1930-talet kom storbarnkammaren där utvecklingspsykologin låg till grund för 

verksamheten. Leken var viktig som aktivitet men sågs som barnens egen verksamhet, man 

intog en iakttagande roll som pedagog. (a.a.)  
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   Daghemmen utvecklades under 1950-talet där man hade en stark tilltro till barnpsykologin. 

Som pedagog skulle man se till att sociala och pedagogiska motiv skulle mötas. (a.a.) Under 

1970-talets förskola framhölls dialogen med barn som viktig och lärarrollen var att vara 

förebild. Här skulle barnen bli medvetna samhällsmedborgare. (a.a.) Under 1990-2000-talet 

har lärarrollen inneburit att vara mer aktiv i barnens utveckling och leken har framhållits mer. 

(a.a.) 

   Knutsdotter Olofsson (1996) beskriver hur man i svensk skola traditionellt sett leken som 

barnens ensak där de vuxna under den fria leken passat på att sköta andra sysslor. Hon ser det 

som en revolution inom förskolemetodiken att pedagoger nu aktivt finns med och deltar i 

leken på barnens villkor.   

   Utifrån denna mycket grova återblick i historien går jag in på den forskning jag funnit då det 

gäller deltagande i barns fria lekar. För att kommunikation och samspel överhuvudtaget skall 

bli möjligt är en förutsättning att pedagogerna finns med i den fria leken.  

 

Den vuxne som viktig i leken 

Knutsdotter Olofsson (1993) beskriver att leken inte utvecklas av sig själv. Det är de vuxna 

eller äldre kamrater som visar på vad lek är och vilka traditioner som utmärker leken menar 

hon. På skötbordet föds leken och i leken lär sig barn tidigt de viktiga sociala lekreglerna som 

samförstånd, ömsesidighet och turtagande. (a.a.)   

   För att leken ska kunna fortskrida krävs harmoni, man får inte göra fel utan måste följa 

reglerna i leken. Här kan en vuxen finnas tillhands för att komma med kommentarer och 

förslag vilket ökar tryggheten. (a.a.) Vid deltagande gäller det att pedagogen inte tar alla 

initiativ och är kreativ och duktig, det är barnen som skall hjälpas att bli det. (a.a.) 

   Knutsdotter Olofsson (1996) menar att fungerande kommunikation är avgörande i all 

pedagogik. ”Att leka med barnen är att lägga något emellan sig och barnet som är av 

gemensamt intresse.” (a.a. s. 186). Kommunikationen med barn blir i låtsaslek intensiv och vi 

kommer dem närmare. (a.a.)  

   Precis som med talspråket är det i den tidiga kommunikationen med en vuxen som leken 

förs in i ett barns värld menar Knutsdotter Olofsson (2003). Barnets språk utvecklas även i 

leken och här kan de i rollekar visa ett större ordförråd än annars. Lekspråket utvecklas 

härigenom före talspråket. (a.a.) 
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   Genom att som vuxen vara närvarande framförallt i små barns lek kan man hjälpa barnen att 

hålla fast vid leken en längre tid. Börjar leken dö ut kan man hålla fast vid fiktionen och 

berika den. (Knutsdotter Olofsson 1987) 

   Kari Pape (2001) är ytterligare en som framhåller vikten av vuxna i leken. De ansvarar för 

samspelet och framförallt barns sociala kompetens i förskolan. (a.a.) En alltför passiv 

vuxenroll i icke styrda aktiviteter kan skapa hierarki bland barnen då en del blir förlorare och 

en del ledare. (a.a.) En del barn kommer aldrig in i den fria leken och det sociala samspelet 

som pågår, de saknar förkunskaperna. Här måste vi som pedagoger finnas med och upptäcka 

dessa barn menar hon. Genom att upptäcka barnen kan vi som vuxna sedan hjälpa dem in i 

leken på olika sätt. (a.a.) Det kan handla om att synliggöra dessa barn för de andra genom att 

som vuxen uppmärksamma barnet och ge det nya roller i mer vuxenstyrda aktiviteter. Genom 

det kan man då upplösa invanda roller. (a.a.) Genom att hjälpa in barn som står utanför, klarar 

de till slut att stanna i leken själva utan den vuxne. (a.a.) 

   Marie-Louise Folkman och Eva Svedin (2003) tar även de upp barn som har svårt att leka. 

Här har de själva arbetat fram metoder för att hjälpa dem. De framhåller vikten av de vuxnas 

sociala samspel med barnen då det gäller att vara tillgänglig i leken, ibland genom att bara 

finnas vid deras sida och ibland genom att vägleda dem. (a.a.) Här använder de sig av 

lekteoretikern Winnicots begrepp mellanområde för de möten som uppstår mellan pedagoger 

och barn. Det området var då de mötte barnen i lekfullhet i ett tillitsfullt samspel. Att hitta 

dessa mellanområden blev extra viktiga för de barn som hade svårt att leka. (a.a.) Vuxna 

måste få barnen att själva genom vägledning upptäcka meningen med lek. (a.a.) Även 

Knutsdotter Olofsson (2003) menar att det krävs lekfulla vuxna för att barnen ska nå det här 

mellanområdet eller tredje rummet som det även benämns. Det är vuxnas ansvar att alla barn 

leker.(a.a.)  

   Viktigt att tillägga är att man som vuxen ibland låter barnens lek vara ifred som då de själva 

börjat leka koncentrerat. (Knutsdotter Olofsson 1987) Även Pape (2001) påpekar detta. Som 

vuxen bör man klara av att bedöma när man ska delta eller ej utifrån varje situation. (a.a.) 

   Det finns många faktorer som pekar på hur viktiga vuxna är i förhållande till leken vilket 

framgår tydligt i ovanstående litteratur. Här verkar det ändå finnas en osäkerhet då det gäller 

att gå in i leken vilket jag nu kommer att gå in på. 
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Att avstå från att delta i leken 

Lillemyr (2002) diskuterar vuxenrollens betydelse i leken Han visar att hur vuxna förhåller sig 

till leken är grundat i deras synsätt på barn och deras fostran. Det förhållningssättet är präglat 

av de teoretiska traditioner de tagit till sig på sin utbildning. (a.a.) 

   I Knutsdotter Olofssons (1993) studie av lek på en förskola beskriver hon hur pedagoger 

visade en uppgivenhet då det gällde att delta i barnens lekar. Man hade mycket rutiner som 

skulle göras och kände att man inte gjorde rätt för sig om man satt ner och lekte med barnen. 

Ofta gick pedagogerna in i leken endast om den måste avbrytas för regelöverträdelser som till 

exempel att förflytta leksaker mellan rum. (a.a.) Hon kunde identifiera två behov hos 

pedagogerna som påverkade barnens lek. (a.a.) Det var behovet att vara nyttig samt behovet 

av sociala pauser. Dessa behov förstärkte varandra genom att när pedagogen inte orkade vara 

social och delta i lekar tog nyttobehovet vid och man tog en trasa för att få vara själv med sina 

tankar. (a.a.) 

   Studien visade även att pedagogerna på platsen verkade omedvetna om att man förutom att 

lära barnen andra praktiska saker även måste lära dem hur man leker och även skapa goda 

lekmiljöer. (a.a.) Pape (2001) upptäckte också i en undersökning att vuxna ofta tar för givet 

att barn kan leka, men att alla barn faktiskt inte klarar av det. 

   Det finns ofta även en rädsla att leka rollekar hos vuxna då de kan känna sig löjliga eller är 

rädda att göra fel menar Knutsdotter Olofsson. (2003) 

   Eva Norén-Björn (1990) beskriver hur en del pedagoger som fått skolning efter 

Fröbelpedagogiken förhåller sig passiva utåt i leken men aktiva inåt, man är icke styrande. 

Detta kan sedan misstolkas av yngre kollegor som bara ser den passiva sidan av metoden och 

sedan tar efter den. (a.a.) Norén-Björn (1990) framhåller att vuxna är betydelsefulla då det 

gäller deltagande i leken. 

   Knutsdotter Olofsson (1987) beskriver hur pedagoger utifrån inflytande från psykoanalytisk 

barnpsykologi är rädda att störa leken då det som sker kan ha ett stort värde för barnet då de 

lever ut sina konflikter.  

   Även Eli Åm (1986) har skrivit om de vuxnas roll i förskolans lek. Hon menar att det finns 

en bristfällig kunskap då det gäller leken i vår förskolemetodik. En av orsakerna till att vuxna 

låter leken vara är att de ser leken som tillfredställande i sig själv. (a.a.) Här ser man då 

möjligen planering inför andra aktiviteter som viktigare för barnens utveckling. (a.a.)  

   Att det finns en osäkerhet då det gäller att gå in i leken framgår ovan. Vi kan som vuxna 

även förstöra leken om vi handlar på fel sätt.  
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Att störa eller hindra leken – kan vi delta på barns villkor 

Knutsdotter Olofsson (1993) tar upp hur vuxna genom olika regler och vuxenstyrda aktiviteter 

kan störa leken. ”Lekens förtrollning är som en såpbubbla; den är skimrande vacker men 

trasas lätt sönder.” (a.a. s.135). Däremot kan de barn som är mycket lekskickliga skapa en 

mur kring leken där de vare sig ser eller hör. (a.a.) 

 Precis som för barnen gäller det för de vuxna då de är med att hålla sig till de sociala 

lekreglerna samförstånd, ömsesidighet och turtagande. (a.a.) Ett hinder för lek är när man 

tvingar in nya barn i en lek. Har man som pedagog inte koll på vad som händer i leken genom 

att delta vet man inte vad som sker och kan då inte hjälpa dem. (Knutsdotter Olofsson 1996) 

Även regler om var olika leksaker skall vara och hur många barn som får vara i ett rum är 

hinder för lekarna. (a.a.) 

   Pape (2001) problematiserar frågan om vi verkligen kan gå in i leken på barns villkor. Hon 

ställer sig tvekande inför frågan och visar på olika tankar. Filosofen Gadamer menar att leken 

inte är lek om den används i pedagogiskt syfte. (a.a.) Samtidigt skriver Pape (2001) om dem 

som ser vuxna som nödvändiga i leken. Själv ställer hon sig mittemellan dessa åsikter och 

menar att vi ibland måste delta i leken. Vuxna kan aldrig uppslukas av leken såsom barnen, vi 

vill ha kontroll mer eller mindre omedvetet skriver hon. När vi använder lek som redskap är 

det inte på barnens villkor. (a.a.) Vuxna är ändå är viktiga då det gäller att ge barnen trygghet 

genom att ibland närvara i leken. (a.a.) Hon instämmer och refererar i sin text till vad 

Knutsdotter Olofsson (1987) skriver, att vi ibland måste låta leken vara i fred då barn leker 

koncentrerat, men att vi ändå ska finnas närvarande för trygghetens skull.  

   Något Pape (2001) tar upp är att vi vuxna måste se upp med att moralisera över barns 

humor. Vi kan ha svårt att acceptera ord som barn använder i leken då vår humor kan skilja 

sig från barnens, men vi borde låta dem ha sin humor ifred så länge den inte skadar någon. 

(a.a.)  

   Charlotte Tullgren (2003) sätter i sin avhandling fokus på vuxnas deltagande i lek ur ett 

maktperspektiv. Hon har studerat styrning från vuxna inom lekramarna på förskolan. Hon 

beskriver hur hon sett hur pedagoger genom deltagande styr barnen i leken mot vad som anses 

som ”nyttig lek”, exempelvis matlagningslekar eller familjelekar. Lekar som är otäcka, 

stökiga eller har ett ”olagligt” innehåll som till exempel att leka mördare regleras bort. Sättet 

att leka styrs mot de värderingar som ses normala och passande i samhället. (a.a.)  

   Tullgren (2003) visar dock på att pedagoger inte ska sluta styra eller delta i lekar. Hon vill 

däremot synliggöra hur styrning förekommer i leken.  
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Sammantaget om tidigare forskning 

Historiskt har synen på lek förändrats då det gäller hur vuxna och barn lekt. Från att långt 

tillbaka i historien lekt tillsammans separerades barnen från vuxenvärlden, leken blev då 

barnens egen aktivitet. Pedagogens roll inom förskolan då det gäller lek har gått från en 

observerande hållning till att mer och mer gå in och delta i dialog och samspel med barnen.  

   Här visar nu forskning på vilket ansvar pedagoger inom förskolan har då det gäller leken. 

Det finns stora möjligheter att hjälpa igång barn som har svårt med lekkoder och driva 

pågående lekar framåt. Det gäller dock att inte störa leken genom att agera på fel sätt vilket 

framgår genom den forskning jag läst. Här ställer sig Tullgren (2003) till och med tveksam till 

att vi kan gå in i leken utan att omedvetet styra den i syfte att fostra goda medborgare. 

 

Hur ser det nu ut i förskolan? Syftet med uppsatsen var undersöka den kommunikation 

pedagogerna för med barn i den fria leken på en förskola. Jag ville även se hur det påverkade 

den fortsatta leken De frågeställningar jag ställde var: Hur kommunicerar/samspelar 

pedagogerna med barnen i den fria leken och vilka konsekvenser får det direkt för den 

fortsatta leken? Jag går nedan in på vilken metod jag valt samt hur jag kommer att gå till väga 

för att få svar på mina frågor. 

 

Metod 
Här kommer jag att beskriva hur jag valt att samla in det undersökningsmaterial jag behöver 

för att kunna få ett resultat utifrån mina frågeställningar. Jag kommer att motivera mitt val av 

metod samt beskriva hur jag gått tillväga. Då det gäller dessa val har jag fått god hjälp genom 

att läsa Pål Repstad (2007). Han visar på för och nackdelar med olika metoder samt hur man i 

praktiken kan gå tillväga. Jag kommer även i texten att motivera vilka avgränsningar och 

urval jag gjort i mina val av metoder. Jag har valt att göra min studie genom en kvalitativ 

metod där jag genom öppen observation samlar in material inför vidare resultat. 

 

Kvalitativ metod 

Att jag valt den kvalitativa metoden beror dels på att en kvantitativ studie inte skulle rymmas 

inom den tidsram jag har för arbetet med uppsatsen. Den avgörande anledningen är dock att 

jag genom observation i en kvalitativ studie får en mer direkt bild av sociala samspel än vad 

som skulle vara möjligt genom den kvantitativa metoden. (Repstad 2007)  
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   Att med avstamp i ett sociokulturellt perspektiv välja den kvantitativa metoden skulle 

kännas helt onaturligt då jag därigenom skulle bortse från den kontext jag får tillgång till 

genom kvalitativ observation.  

 

Öppen observation 

Jag funderade mycket kring huruvida jag kunde berätta om vad jag skulle observera för de 

pedagoger som ingick i studien. Jag hade även tankar kring hur passiv eller aktiv jag skulle 

vara under mina observationer. Även här fick jag klarhet genom Repstad (2007). I en öppen 

observation, vilket är den vanligaste formen, berättar man vad man skall göra även om man 

därigenom inte behöver gå in på detaljer. (Repstad 2007) Min avsikt har aldrig varit att 

spionera på pedagogerna vilket gör att jag här vill köra med ”öppna kort” och väljer en öppen 

observation. Jag ville även ha möjlighet att ställa spontana frågor till de aktörer som ingår i 

studien. Repstad (2007) skriver att det skulle vara konstigt om man inte ställde frågor i ett 

observerande fältarbete utan bara tittade och lyssnade. För att få fatt i uppfattningar om vad 

som sker blir det då aktuellt att ibland samtala med aktörerna. (a.a.) 

   En avgränsning jag valt är att inte göra intervjuer. Det beror på att man genom intervjuer får 

en andrahandsuppfattning om vad som skett då det inte sker i det direkta samspelet. (Repstad 

2007)  

   Jag har hållit mig mer passiv än aktiv i min observation. Genom att mest förhålla mig 

passiv får jag möjlighet att koncentrera mig på vad som sker. Samtidigt ville jag inte vara helt 

passiv. Det kan ge negativa reaktioner från aktörerna då de kan uppleva sig spionerade på. 

(Repstad 2007) Här var min tanke att försöka hitta en balans då det gällde hur jag förhöll mig 

utifrån vad som sker. Det var pedagogernas kommunikation och dess direkta inverkan på 

leken som skulle studeras. Här kunde jag inte vara aktiv då det skulle påverka resultatet.  

 

Urval 

Det gäller att hitta en plats att observera på som belyser den frågeställning man har. (Repstad 

2007) Jag letade här efter en plats där leken framhölls som viktig i verksamheten och där 

pedagogerna fanns med i den fria leken. För att undersöka mina frågeställningar försökte jag 

hitta en plats där det fanns en mängd olika informanter vilket Repstad (2007) skriver är viktigt 

för att få ett allsidigt underlag. Här letade jag efter en förskola där det fanns pedagoger i olika 

åldrar och med olika lång till i yrket. För att inte få en ensidig bild i bemötandet av barnen 

valde jag även att söka efter en förskola där det fanns en variation i åldrar hos barnen.  
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   Jag beslutade att det räckte med observation av en förskola genom att jag troligen skulle få 

en tillräcklig variation ändå genom mitt val.  

 

Material 

Mitt arbetsmaterial skulle bestå av det textmaterial jag fått fram genom observationerna vilket 

Repstad (2007) ger exempel på som tillvägagångssätt. Textmaterialet skulle utgöras av de 

anteckningar jag får fram genom observationerna och eventuella samtal på fältet.  

   Jag har under observationerna tänkt föra löpande dokumentation i form av fältanteckningar 

där jag skriver vilka som deltagit, vad jag ser och hör samt antecknar plats och tid. Detta för 

att efteråt få fram ett resultat. Resultatet skulle sedan diskuteras utifrån genomgången 

litteratur och de teorier jag tagit upp.  

 

Etiska aspekter 

Sven Hartman (2008) tar upp hur man som samhällsmedborgare har rätt att skyddas från 

bland annat förödmjukelse och annan kränkande handling i forskningssammanhang. För att 

hålla mig till de etiska aspekterna har jag läst och tagit hänsyn till etiska reglerna för 

humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning 

(www.stingerfonden.org/documents/hsetikregler.pdf) . Utifrån dessa etiska regler skall jag 

informera deltagarna om syftet med undersökningen samt hur de deltar. Jag skall även 

informera om att deltagandet är frivilligt och att de om de önskar kan avbryta sitt deltagande. 

Jag skall även informera om att jag inte benämner deltagarna vid namn i mitt arbete samt att 

materialet endast skall användas i undersökningen.  

   

Genomförande 
Innan jag satte igång med mitt arbete inför observationerna hade jag läst in mig på och börjat 

skriva om tidigare forskning och teorier. Jag var på så sätt förberedd på vad jag skulle 

fokusera på. Den litteratur jag använde bestod av böcker jag läst under min specialisering om 

lek. Utöver den litteraturen sökte jag fler böcker om fri lek samt om lekteorier på biblioteket. 

Jag sökte även efter artiklar via bibliotekets databaser. Jag hittade inga särskilda artiklar som 

gav mer information än de böcker jag funnit inom området. 

    Utifrån mitt val av metod började jag leta en lämplig plats att göra min undersökning på. 

Genom en klasskamrat fann jag en förskola där det fanns den variation jag sökte då det gällde 
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personal och barngrupp. Förskolan bestod av två avdelningar med vardera arton barn i åldern 

ett till fem år. På den avdelning jag skulle observera arbetade fyra pedagoger, två barnskötare 

och två förskollärare. Förskolan hade med i sin verksamhetsbeskrivning att de aktivt bidrog 

till att främja leken.  

   Jag kontaktade förskolan via mail för ett preliminärt svar om jag kunde få observera där 

vilket jag fick positivt svar på. Utifrån det skrev jag ett brev (se bilaga) där jag informerade 

om vad jag skulle observera samt att jag inte skulle ge ut förskolans eller pedagogernas namn. 

Jag skrev att materialet endast skulle användas till studien. Jag informerade även om att 

deltagandet var frivilligt och kunde avbrytas om någon inte längre ville delta. Detta utifrån de 

etiska principer jag tagit hänsyn till i mitt undersökande. Jag tog även upp frågan om 

föräldrarna på förskolan behövde kontaktas. Efter klartecken från min handledare mailade jag 

brevet. 

   Jag fick positivt svar och var välkommen dit under vecka arton, vilket var den vecka jag 

frågat om. Personalen såg ingen anledning att fråga föräldrarna då studien fokuserade på 

pedagogernas agerande och inga barn skulle analyseras i leken. Däremot satte pedagogerna 

upp mitt brev där föräldrarna kunde läsa att jag var där och varför. 

   Vi bestämde att jag skulle komma under den fria leken en och en halv timme på 

eftermiddagen varje dag under en veckas tid. Under den här tiden fanns alltid två pedagoger 

fria för att vara med barnen. Jag skulle kunna genomföra min observation under en lämplig 

stund. Repstad (2007) skriver att ett par timmar är max för vad man klarar att observera med 

noggrannhet, även för att i efterhand klara att skriva ned anteckningar med minnet i behåll.   

   Jag satte igång med mina observationer enligt planeringen och förde kontinuerligt 

anteckningar under och efter observationerna. Observationerna skedde inomhus mellan 

klockan ett och halv tre då barnen hade haft läsvila och en del av de minsta fortfarande sov. 

Jag såg till att hålla mig på den plats där pedagogerna fanns då det var dessa som var i fokus. 

Pedagogerna kommer jag att benämna med pedagog 1- 4. Pedagog 1 var barnskötare och hade 

arbetat på förskolan sen 1989. Pedagog två var förskollärare sedan tio år och hade arbetat på 

förskolan två månader. Pedagog tre var barnskötare sen trettiotre år tillbaka, hon hade arbetat 

där i elva år. Pedagog 4 var nyutbildad lärare och hade arbetat på förskolan en månad. Det 

kom även en vikarie vid ett par tillfällen vilken jag benämner med vikarien. Hon hade jobbat 

som vikarie ungefär sju månader och hade nyligen avslutat gymnasiet.  

   Jag förde spaltdokumentation vid observationstillfällena vilket jag varit van med sen 

tidigare under min utbildning. De händelser jag noterade var då pedagogerna kommunicerade 

med barnen i leken och vad som då hände med leken. Ibland hände det att en pedagog gick ut 
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med några barn. Jag stannade då inne med den pedagog som var kvar av praktiska skäl då allt 

var mer överblickbart där. 

   Jag hittade en balans då det gällde hur passiv jag skulle förhålla mig i vad som pågick. En 

del barn kom ibland och frågade vad jag skrev och varför. Efter en stund smälte jag in i deras 

omgivning och de verkade acceptera min närvaro. Även pedagogerna verkade bekväma med 

situationen. Jag upptäckte att de spontana samtal jag tänkt skulle kunna förekomma i studien i 

stort sett uteblev. Jag var fullt inne i mina observationer och kände att jag genom samtal 

skulle störa det som pågick. Dessutom hade pedagogerna väldigt mycket att göra hela tiden 

vilket medförde att det skulle bli svårt att sticka in med frågor. Vid ett tillfälle förklarade dock 

en pedagog sina tankar kring leken. 

 

Bearbetning av material 

Jag renskrev mina anteckningar efter varje dag och noterade vissa utmärkande drag i 

marginalen utifrån händelserna. 

    Efter att ha utfört mina observationer samlade jag alla mina anteckningar för att i nästa steg 

söka ett resultat. Jag kunde genom mina kommentarer i marginalerna hitta ett mönster i vad 

jag sett då många händelser påminde om varandra och återkom flera gånger. Jag sorterade 

händelserna och kunde lägga dem under olika kategorier. Jag kommer nu att gå vidare med 

presentationen av mina resultat. 

   För att få en bild av hur förskolan var uppbyggd med de rum jag befunnit mig i beskriver 

jag först rummen samt hur jag benämner dem. 

   Det ställe jag oftast befann mig i var mat/lekrummet som var lite av ett centrum i 

avdelningen. Här fanns pyssel och en del andra leksaker. Det fanns stora ovala bord med 

stolar runt där man kunde äta eller pyssla. Det fanns några lägre möbler samt en soffa. Här 

gjordes även mellanmålet. Intill mat/lekrummet fanns vilorummet, legorummet samt 

lekhallen. Legorummet var litet och var mer som en vrå. Lekhallen var ett stort rum som 

delades med den andra avdelningen. Lekhallen gick att tillgå vissa tider. Här fanns en 

studsmatta, madrasser samt en del andra aktivitetssaker.  
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Resultat  
Syftet med uppsatsen var undersöka den kommunikation pedagogerna för med barn i den fria 

leken på en förskola. Jag ville även se hur det påverkade den fortsatta leken Genom mina 

observationer hade jag ett material som belyste mina frågeställningar vilka var dessa:  

 

• Hur samspelar/kommunicerar pedagogerna med barnen i den fria leken? 

• Vilka direkta konsekvenser får pedagogernas agerande för barnens fortsatta lek? 

 

Det resultat jag fick fram visade på olika sorters samspel/kommunikation från pedagogernas 

sida i den fria leken. Här handlade det om totalt trettien händelser som noterats under de fem 

dagar jag observerat under en och en halv timma per dag. Total observationstid blev då sju 

och en halv timma. Observationstiden låg mellan klockan ett och halv tre. Jag har delat in de 

händelser där kommunikation och samspel skett i nio olika kategorier vilka jag presenterar 

nedan. Kategorierna blev följande:  

 

Kommunikation… 

– i form av uppmuntran och småprat vid pyssel och framplockning av material.  

– vid regelbrott som höga ljud och leksaker på fel plats.  

– i form av att dra igång lek genom leksignaler till barnen.  

– för att kommentera pågående lek.   

– för att försvara barnens lek där något sker som kan störa leken.  

– vid konfliktlösning. 

– genom att kort gå in i pågående lek inom lekramen.  

– för att helt avbryta lek eller föreslå annan aktivitet innan fria lekens slut .  

– genom att tyst visa sin närvaro vid sidan av leken. 

 

Kommunikationskategorier    

Kategorierna gäller endast kommunikationstillfällena. Hur dessa påverkat leken kommer jag 

att gå vidare med när jag går in på varje kategori och ger några konkreta exempel på 

händelser. Jag kommer inte att ta upp alla händelser i min text då det skulle bli alltför 

omfångsrikt. Jag väljer i stället ut några exempel. Den första observationdagen kallar jag 

observationstillfälle 1, den andra dagen observationstillfälle 2 och så vidare.  



 26

 

Att småprata samt uppmuntra vid pyssel och framplockning av material. 

De här händelserna inträffade oftast vid den fria lekens början då de allra minsta barnen låg 

och sov. Barnen hade i regel inte kommit igång med andra lekar. Så här kunde det se ut. 

 

Observationstillfälle 1.  

Plats: Mat/lekrum. Deltagare: Pedagog 1 och 2 samt fem flickor. 

Sex flickor befinner sig i rummet. Pedagog 1 plockar fram material efter önskemål från 

flickorna. Tre av dem vill lägga pärlplattor och två vill rita. Pedagog 1 delar ut material till 

flickorna. Pedagog 2 syns inte till. Då barnen kommit igång cirkulerar pedagog 1 mellan 

borden där barnen satt sig. Hon pratar om vad de gör och kommenterar deras verk. Efter cirka 

en kvart kommer pedagog 2 in och börjar prata med Pedagog 1. Barnen slutar med pysslandet 

och börjar leka på golvet.  

 

Liknande händelser noterades i början av den fria leken vid ytterligare fem tillfällen. Ibland 

kunde pedagogerna även ge förslag på nya sätt att lägga mönster i pärlplattan eller rita. 

Aktiviteten pågick så länge pedagogerna fanns med och avstannade då de barnen satt själva. 

 

Kommunikation vid regelbrott    

De tillfällen den här typen av kommunikation förekom var vid barnens egen lek utan 

deltagande pedagoger i leken. 

 

Observationstillfälle 1 

Plats: Legorum. Deltagare: Pedagog 1 samt tre pojkar. 

Tre pojkar leker själva i legorummet. De har byggt en värld av lego där det pågår ett krig i 

leken. De låter som kraschande bilar och bomber. Pedagog 1 ställer sig i dörren och säger 

bestämt: – Killar, det är bara ni därinne. Ni får vara lite tystare! Pojkarna tittar upp och säger 

inget. De fortsätter leken på samma sätt fast något tystare. Leken pågår nästan en timme.  

 

Observationstillfälle 2 

Plats: Mat/legorum. Deltagare: Pedagog 1 samt fyra pojkar. 

Två pojkar leker med lego i legorummet. I mat/lekrummet har två andra pojkar byggt en 

buss/bil av några stolar. En pojke i legorummet har byggt en nyckel av lego och börjar 
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förhandla med dem i mat/lekrummet om de vill köpa en nyckel till bilen, det vill de. Lego 

kommer ut i mat/lekrummet och barnens lek går i varandra. Pedagog 1 som håller på att 

förbereda mellanmål ser legot och säger: – Legot ska vara i legorummet! Leken delas och 

pojkarna fortsätter på varsitt håll.  

 

Det här var exempel på två händelser som handlade om regelbrott. I det första fallet fortsatte 

pojkarnas lek fast något tystare. I det andra fallet delades leken men de fortsatte på varsitt 

håll. Under observationerna noterade jag ytterligare tre liknande händelser.  

 

Att signalera lek till barnen 

Den här kommunikationen till barnen kunde dyka upp spontant vid olika tillfällen.  

  

Observationstillfälle 2 

Plats: Mat/lekrum Deltagare: Pedagog 1 samt tre pojkar. 

Tre pojkar leker i rummet. Pedagog 1 befinner sig i vilorummet för att hjälpa de små barnen 

där. Pojkarna säger något jag inte uppfattar. Pedagog 1 kommer ut ur vilorummet och ser arg 

och galen ut. Hon säger: – Hörrni killar, vad säger ni? Snart kommer krammonstret ut och tar 

er! Pojkarna jublar och retas med henne. De springer och gömmer sig i rummet och ligger tyst 

och stilla. Pedagog 1 försvinner in i vilorummet igen. När hon kommer tillbaka fortsätter hon 

att förbereda mellanmål. Leken upphör. 

    

Observationstillfälle 5 

Plats: Lekhall. Deltagare: Pedagog 4 samt fyra flickor. 

 Fyra flickor hoppar runt i lekhallen. Pedagog 4 skojar med dem och säger: - Nu kommer 

häxan surtant och tar er! Flickorna jublar och skriker. Pedagog 4 fångar in dem, låtsas äta upp 

dem och säger: – Mums jag äter upp öronen. Barnen ropar: – Ät upp oss ät upp oss! Pedagog 

4 och flickorna tumlar runt på en madrass. Pedagog 4 lägger sig på rygg och ojar sig: – Nu är 

jag mätt! Min mage jäser, jag har ätit för många barn! De fortsätter cirka tio minuter. En pojke 

kommer in i lekhallen och har ont i magen. Pedagog 4 säger till flickorna: – Häxan måste ta 

semester, titta där flyger hon iväg! Hon pekar ut genom fönstret och börjar prata med pojken. 

Flickorna tittar ut och börjar leka att de är häxor som flyger.  

 

Förutom dessa händelser förekom det att pedagoger signalerade lek vid fyra tillfällen. Vid två 

tillfällen handlade det om att signalera lek under några minuter för att återgå till andra sysslor 
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likt första fallet ovan. Här slutade leken i och med att leksignalerna från pedagogerna 

upphörde. De två andra tillfällena fortsatte pedagogerna en längre stund och i dessa fall 

fortgick leken sedan utan pedagog.  

 

Kommentar av pågående lek 

Här handlade det om att pedagoger ibland ställde sig bredvid en pågående lek och 

kommenterade vad de byggt eller vad de gjorde för att sedan gå iväg. Under en och samma 

lek skedde det här vid två tillfällen under observationstillfälle 1.  

 

Observationstillfälle 1 

Plats: Legorum Deltagare: Vikarien, Pedagog 1 samt två pojkar. 

Två pojkar leker med lego i legorummet. Det har pågått cirka femton minuter.  Pedagog 1 

ställer sig i dörren och säger: – Oj vad häftigt! Har ni byggt allt det här? Pojkarna reagerar 

inte, de fortsätter leken. Efter ytterligare tjugo minuter kommer Vikarien och ställer sig i 

dörren och säger: – Hej killar! Hur går det, har ni kul? Pojkarna svarar kort något ohörbart 

och leken fortsätter som förut.  

 

Liknande händelser inträffade ytterligare två gånger under observationerna. Även då fortsatte 

leken utan synlig påverkan.  

 

Att försvara pågående lek  

Att gå in och försvara pågående lek från något utifrån som kunde störa leken förekom under 

observationerna. Här var det samma lek som försvarades vid två tillfällen under den tid leken 

pågick. 

 

Observationstillfälle 2 

Plats: Mat/lekrum Deltagare: Pedagog 1 samt fyra barn. 

En lek pågår där två pojkar byggt en bil/buss av några stolar. En flicka kommer och frågar 

Pedagog 1 om hon får vara med i pojkarnas lek. Pedagog 1 svarar: - De leker redan en lek. Du 

får först fråga om du får vara med! Flickan frågar och får vara med i leken som fortsätter. 

Pedagog 1 berättar för mig att de kämpat hårt för att få de här pojkarna att leka. Förut fick de 

ofta gå in i leken men nu fungerar det bättre, förklarar hon.  

   Samtidigt som leken pågår har en annan pojke börjat hjälpa till att duka för mellanmål. Han 

tar en stol från bil/bussbygget och sätter vid ett bord. Pedagog 1 uppmärksammar det och 
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säger: –Oj! Hon frågar barnen som leker om de behöver stolen i sin lek, vilket de behöver. 

Hon ber pojken som flyttat stolen att ställa tillbaka den. De andra behöver den i sin lek 

förklarar hon.  

 

Konfliktlösning  

Det uppstod vid ett tillfälle en konflikt där pedagogen fick diskutera en lösning med barnen. 

 

Observationstillfälle 5 

Plats: Lekhall. Deltagare: Pedagog 4 samt tre flickor.  

Tre flickor börjar bråka om en mjukiskatt. Pedagog 4 går fram till flickorna och säger: – Ni 

får inte bråka om Måns! Finns det fler mjukisdjur? Flickorna drar med sig pedagogen från 

rummet. När de kommer tillbaka har de varsitt mjukisdjur, de börjar leka med dem.  

 

Att kort gå in i pågående lek inom lekramen. 

I den här händelsen gick pedagogen in i leken genom att haka på vad barnen lekte. Här 

tillsattes en roll som sedan försvann igen. Det här hände en gång under observationerna.  

 

Observationstillfälle 3 

Plats: Lek/matrum Deltagare: Pedagog 3 samt tre flickor. 

Tre flickor har påbörjat en lek där de är kattungar. De springer runt på alla fyra och mjauar. 

Pedagog 3 ger sig in i leken och säger med pipig röst: – Nu kommer kattmamman här och vi 

har små kattungar som sover! (syftar på barn i vilorummet bredvid). Barnen kikar på henne 

och tystnar lite. Leken fortsätter under cirka tjugo minuter.  

 

Att helt avbryta eller föreslå annan aktivitet före den fria lekens slut. 

Det här var något som förekom vid två tillfällen under mina observationer. I ett fall handlade 

det om att en lek blev så våldsam att pedagogen tog med barnen ut på gården i stället. Vad 

som hände med leken kunde jag därefter inte se. I det andra fallet gick en pedagog in och 

frågade två pojkar som lekte om någon av dem kunde hjälpa henne att skära frukt. I det sista 

fallet avböjde pojkarna förslaget och fortsatte sin lek.  

 

Att tyst visa sin närvaro vid sidan av leken. 

Att som pedagog fysiskt visa på närvaro var en form av tyst kommunikation som förekom 

under observationerna. Här noterade jag vid tre tillfällen att pedagoger fanns vid sidan av 
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leken. De hade ögonkontakt med barnen som lekte. Det här hände vid samtliga tillfällen 

lekhallen. Barnen rörde sig här hela tiden mellan att hoppa studsmatta, leka i en båt samt 

gunga på småfigurer.  

 

Tolkning av resultat 

Jag behandlar varje kategori jag fått fram var för sig. Det blir därigenom lättare att jämföra 

med och hitta händelserna i resultaten av undersökningen.  

 

Att småprata samt uppmuntra vid pyssel och framplockning av material. 

Resultatet pekar till viss del på Fröbels syn på pedagogens roll i verksamhet. Att sysselsätta 

barn med material samt att uppmuntra dem var något som förekom vid flera tillfällen under 

observationerna. Det här sammanfaller med den syn Fröbel har på den vuxnes roll i leken. 

(Löfdahl 2007) 

  Här syntes även spår av Vygotskijs teori. Pedagogerna deltog i det barnen gjorde på så vis att 

de fanns vid sidan om och utmanade dem. Det samspel som ur pedagogiskt syfte är centralt 

för Vygotskijs teori (Jerlang och Ringsted 2008) visade sig härigenom. Pedagogerna kunde 

genom sitt samspel med barnen få dem att tänka i nya banor kring vad de gjorde. 

   Det som hände när pedagogerna upphörde i kommunikationen var att barnen slutade med 

pysslandet. I utmaningar får kraven inte bli för höga på barnen utifrån Vygotskijs teori om 

den proximala utvecklingszonen. (Hwang och Nilsson 2007) Ur Vygotskijs perspektiv 

verkade utmaningen att sitta själv och pyssla bli för stor för barnen. 

 

Kommunikation vid regelbrott    

Knutsdotter Olofsson (2003) menar att tillsägelser är en vanlig form av kommunikation med 

barnen i förskolan. Under mina observationer förekom vid några tillfällen att pedagoger sa till 

barnen vid regelbrott. Regler är något Knutsdotter Olofsson (1993) ser som ett vanligt hinder 

för lek. Hon jämför leken med en såpbubbla som lätt går sönder. Ett undantag är dock om 

barn är mycket lekskickliga. (a.a.) I de fall jag observerade fortsatte barnens lek trots 

tillsägelser. De verkade på så vis lekskickliga. Ett undantag var den lek som stoppades då två 

lekar börjat gå i varandra och legot hamnat i ”fel” rum. Här skildes lekarna och fortsatte på 

varsitt håll.  
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Att signalera lek till barnen 

Att på ett lekfullt sätt kommunicera med barnen förekom flera gånger. Här pågick det Bateson 

kallar metakommunikation, där det gäller att skilja på lek och allvar. (Lillemyr 2002) Hade 

barnen inte uppfattat leksignalerna i de fall jag beskrivit under resultaten hade de blivit rädda 

utifrån Batesons teori, vilket även Knutsdotter Olofsson (2003) tar upp. Genom röstläge och 

minspel signalerar man att det är lek.(a.a.) Det gjorde pedagogerna tydligt.  

   I de fall där pedagogerna signalerade lek till barnen skilde sig händelserna åt. I det första 

fallet jag tog upp deltog pedagogen en längre tid. Det sammanfaller med vad Knutsdotter 

Olofsson (1987) menar, att man vid deltagande i lek kan hålla fast vid lek en längre tid. När 

pedagogen var tvungen att avbryta sitt deltagande fortsatte barnen leken på egen hand. 

   I det andra fallet upphörde leksignalerna snabbt. Pedagogen började med andra sysslor i 

stället och leken upphörde. Rutiner och annat som ska göras påverkar att man inte leker med 

barnen enligt Knutsdotter Olofsson (1993). Här tog nyttoaspekten över och leken avslutades 

innan den fått fäste.   

   I båda fallen gick pedagoger och barn in i tredje rummet som Winnicott kallar det eller det 

Knutsdotter Olofsson (2003) kallar lekområde innanför lekramen. Som vuxen kan man gå 

före barnen och leda dem in i lekens värld. (a.a.) 

 Här visade det sig att då pedagogerna stannade inom lekramen lite längre än några minuter 

fortsatte sedan leken även utan pedagog.  

 

Kommentar av pågående lek 

Precis som i fallen då pedagogerna kommunicerat med barnen vid regelbrott stördes leken 

inte genom kommentarer. Barnen var helt inne i sin lekvärld och kommunikationen från 

pedagogerna tycktes gå förbi dem. Genom lek kan barn uppslukas skriver Knutsdotter 

Olofsson (2003).  I fallet med två pojkar i legorummet kommenterades samma lek två gånger 

utan att barnen tog någon notis om pedagogerna. De visade härigenom på lekskicklighet 

utifrån det Knutsdotter Olofsson (1993) visat.  

 

Att försvara pågående lek  

I det fall då en pedagog försvarade leken från att störas gick leken vidare. Pedagogen 

berättade för flickan att hon skulle fråga pojkarna om hon fick vara med. Pape (2001) menar 

att vi som vuxna ansvarar för det sociala samspelet i leken. När flickan frågat om lov kom hon 

in i leken utan att leken hindrades. Genom att tvinga in nya barn i lek kan leken skadas. 

(Knutsdotter Olofsson 1996) Genom att ha koll på vad barn leker kan man genom deltagande 
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i leken hjälpa dem. (a.a.) Även om pedagogen inte deltog hade hon ändå koll på vad som höll 

på att hända. 

   När en pojke flyttade en stol som ingick i leken kunde pedagogen stoppa det genom att säga 

till. Även här kunde leken fortgå genom att pedagogen hjälpt barnen i det sociala samspelet. 

    

Konfliktlösning  

I fallet där flickorna bråkat om en katt gick pedagogen in för att medla mellan dem och hitta 

en lösning. Pape (2001) menar att en för passiv vuxenroll i leken kan skapa hierarki bland 

barnen. Hon visar också att den vuxne ansvarar för barns samspel i förskolan. Genom att som 

pedagog gå in och hitta en lösning kunde leken fortgå.  

 

Att kort gå in i pågående lek inom lekramen. 

Det förekom vid ett tillfälle att en pedagog gick in leken för att styra dess innehåll. Här visade 

sig den styrning inom lekramen som Tullgren (2003) tar upp. Hon ser deltagandet ur ett 

maktperspektiv där pedagoger styr mot nyttigare lekar eller vad som anses normalt och 

passande. Genom att gå in i leken styrde pedagogen in den mot en tystare lek vilket var mer 

passande i det här fallet. Här berodde det på att små barn sov i rummet bredvid. Leken 

fortsatte fast lite tystare.  

 

Att helt avbryta eller föreslå annan aktivitet före den fria lekens slut. 

I ett fall avbröts leken då den blev för våldsam. Här följdes inte lekreglerna och pedagogen 

avbröt leken helt. Som vuxna lär vi barn de sociala lekreglerna menar Knutsdotter Olofsson 

(2003). I det här fallet valde pedagogen att helt bryta leken då reglerna bröts.. 

    I det andra fallet frågade en pedagog två lekande pojkar om någon ville skära frukt. Här 

gick det återigen att se hur uppslukade barn kan vara i leken. Den kommunikation som kunde 

ha hindrat leken påverkade den inte synligt.  

 

Att tyst visa sin närvaro vid sidan av leken. 

Den kommunikation som pågick här var genom ögonkontakt med barnen. Barnen som lekte 

var medvetna om att pedagogerna fanns där. Barnen fick aldrig igång någon koncentrerad lek 

då de hela tiden rörde sig i rummet mellan olika aktiviteter. Pedagogerna fanns där men 

deltog inte eller föreslog någon aktivitet. Pape (2001) och Knutsdotter Olofsson (1993) visar 

att man som pedagog ofta tar förgivet att barn kan leka och därför avstår från att delta.  
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Diskussion 
Jag börjar med att diskutera tillförlitligheten i mina resultat utifrån metod. Avsnittet kommer 

avslutas med mina egna tankar kring resultaten samt nya frågor jag fått genom 

undersökningen.  

 

Tillförlitlighet 

För att utomstående ska kunna få en uppfattning om tillförlitlighet i min undersökning börjar 

jag med att presentera validitet samt reabilitet i undersökningen.   

   Att uppfylla kravet på validitet innebär att det material jag använt skall vara relevant för den 

frågeställning jag utgått från. (Hartman 2008) För att uppfylla det kravet har jag under mina 

observationer endast noterat händelser där pedagoger kommunicerat och samspelat med 

barnen. Vid presentation av tidigare forskning samt teorier har jag valt material där 

kommunikation och samspel mellan pedagoger och barn varit i fokus. Jag kunde troligen 

hittat mer inom området men här finns även en begränsning i den tid jag haft att tillgå.  

   Kravet på realibitet innebär att kunna lita på de data jag fått fram. (a.a.) Att mäta reabilitet, 

noggrannhet vid mätning, är inte lätt då man som observatör alltid ser ur olika synvinklar och 

har olika grad av uppmärksamhet skriver Bo Johansson och Per Olov Svedner (2006). Det jag 

gjort här är att under varje observation använda samma tillvägagångssätt. Jag har även försökt 

vara lika fokuserad vid varje observation. Självklart missade jag händelser där jag inte 

uppfattade all kommunikation som pågick. Ibland var pedagoger och barn så lång ifrån att jag 

inte uppfattade vad de sa. Jag är även säker på att antalet händelser ur varje kategori inte går 

att se som typiskt för hur det ser ut mer generellt i förskolan. Under veckan jag observerade 

var det en del bortfall av ordinarie personal vilket kan ha påverkat resultatet. Även dagsform 

hos barn och pedagoger kan påverka hur många gånger kommunikation skett inom de olika 

kategorierna. Antalet händelser inom varje kategori ser jag därför som ett relativt opålitligt 

resultat.  

Med utgångspunkt i de resultat jag fått fram den här veckan går jag vidare med mina tankar 

kring resultatet.  
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Avslutande diskussion  

 Tolkningarna av resultatet har lett vidare till egna funderingar kring vad jag sett och hur man 

kunnat göra. Utifrån ett sociokulturellt perspektiv är samspelet mellan barn och vuxna viktigt 

(Säljö 2007). Jag går vidare med mina tankar utifrån det perspektivet. 

   I min inledning tog jag upp tankar utifrån Knutsdotter Olofsson (2003) där hon visat på 

sparsam kommunikation mellan barn och vuxna utifrån undersökningar i förskolan. 

Kommunikationen handlade mest om tillsägningar och medling vid konflikter (a.a.). Jag var 

nyfiken på om det fortfarande såg ut så. Under mina observationer var det inte medling och 

tillsägelser jag såg mest av. Den vanligaste kommunikationen förekom däremot utanför 

lekramarna. 

   Jag såg hur viktiga pedagogerna var då det gällde att driva leken vidare. Det 

överensstämmer med vad flera forskare tar upp under delen med tidigare forskning. När 

pedagogerna stannade inom lekens ramar utvecklades den och leken fortgick även när 

pedagogen sedan gick ur leken. Knutsdotter Olofsson (2003) visar att det krävs lekfulla vuxna 

för att det ska bli lek i inom lekramarna. Det krävdes dock mer än att signalera lek en kort 

stund visade det sig i undersökningen. Genom att kort sända ut leksignaler till barnen för att 

sedan återgå till annat gav ingen fortsatt lek. Det visade sig vid tre tillfällen. Här kunde jag 

istället se en besvikelse hos barnen som först jublat för att sedan se besvikna ut. Jag tror att 

det gäller att tänka sig för som pedagog när vi tänder hoppet om lek hos barn.  

    Vid tillfällena där leksignalerna pågick en längre stund märkte jag hur barnen på något vis 

fått bränsle till att fortsätta leken själva. Vygotskij (2002) menar att vuxna genom större 

erfarenheter har en rikare fantasi än barn. Genom att som pedagog fantisera om häxan surtant 

som en av pedagogerna gjorde förde hon på så vis in fantasi utifrån sina erfarenheter i leken. 

Vygotskij (2002) ser det som nödvändigt att vidga barns erfarenheter för en produktiv fantasi. 

Förmodligen kommer de här flickorna leka leken med häxan surtant fler gånger.  

   Jag såg vid några tillfällen hur kommunikation från pedagogerna kunde hindra att det 

uppstod konflikter mellan barn. Jag tänker främst på händelsen med pojkarna som byggt en 

bil/buss av stolar. Knutsdotter Olofsson (1996) menar att en vanlig orsak att leken skadas är 

när pedagoger tvingar in andra barn i leken. Hade pedagogen bara sagt till pojkarna att de 

måste låta flickan vara kunde leken ha skadats. Nu kunde flickan genom att fråga pojkarna om 

tillträde istället vara med och delta i vad som pågick. Även när en pojke tog en stol från leken 

undveks troligen konflikt mellan barnen.  
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   Ytterligare ett tillfälle då pedagogens kommunikation med barnen verkade hindra att en 

konflikt uppstod var då några flickor bråkade om en mjukiskatt. Hade inte pedagogen gått in 

och medlat hade troligen den starkaste vunnit kampen och de andra hade blivit förlorare. Nu 

kunde leken fortgå där alla barnen var nöjda. 

   Något som förvånade mig var hur mycket leken med pojkarna i legorummet kunde tåla då 

pedagoger kommit och påpekat regler eller kommenterat vad barnen lekte flera gånger. Pape 

(2001) och Knutsdotter Olofsson (1987) menar att vuxna ibland behöver låta barnens lek vara 

ifred då de leker koncentrerat. Pojkarna fick vara ifred på så vis att pedagogerna inte gick in 

och deltog. Här skulle man som pedagog kunnat tänka sig för även när det gäller att gå in med 

kommentarer.  Pojkarna hade i det här fallet verkat ha utvecklat förmågan att hålla en stark 

ram kring leken där inget kunde störa den. Vid ett tillfälle sa en pedagog till mig att de kämpat 

för att få några av pojkarna att leka. Möjligen skulle det kunna vara anledningen till att de nu 

lekte så intensivt.  

   Jag har funderat mycket kring händelsen då en pedagog kort gick in i en lek för att som 

kattmamma säga till kattungarna att de skulle vara tystare. Här använde pedagogen makt för 

att styra leken likt det Tullgren (2003) pekar på i sin undersökning. Även för vuxna gäller de 

sociala lekreglerna. (Knutsdotter Olofsson 1993) Ur min syn bröt pedagogen mot regeln 

ömsesidighet, att alla är jämställda i leken, då hon gick in och tog en roll med med högre 

status. En kattmamma borde ha mer makt än en kattunge ur min synvinkel. Pape (2001) 

skriver att när vi använder leken som redskap är det inte på barnens villkor. Frågan är hur 

barnen ser på pedagogens sätt att gå in i leken för att ta en roll, ändra leken, för att sedan gå ur 

igen. Jag tror pedagoger ofta gör såhär utan att tänka på det. Precis som Tullgren (2003) 

skriver tänker jag att det är viktigt att vara medveten om den formen av styrning inom leken. 

Det gäller att inte missbruka makten som pedagog.  

   Som jag redan visat förekom den mesta kommunikationen utanför lekramarna. Att helt gå in 

i leken var inte så vanligt. Jag vet inte om det jag såg den här veckan var typiskt för hur den 

fria leken brukade se ut på förskolan. Utifrån vad jag såg hade pedagogerna kunnat berika 

lekarna mer genom deltagande. Det finns många fördelar med att kommunicera inom 

lekramarna. I leken skapas en potentiell utvecklingszon för barnet där de går framåt i 

utvecklingen. (Vygotskij 2002) Språket i leken utvecklas före talspråket skriver Knutsdotter 

Olofsson (2003). Det finns flera fördelar som jag redan tagit upp under tidigare forskning i 

arbetet. Pedagoger har mycket att vinna på en god kommunikation i leken.  

   Genom min undersökning fick jag en insyn i kommunikationen med barnen samt hur den 

påverkat leken vilket var mitt syfte. Jag lyckades även få en större kunskap om vad som kan 
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ske i en verksamhet då det gäller mina frågeställningar. Jag kommer ha nytta av det här i mitt 

kommande yrkesliv i kommunikationen och samspelet med barn. Dels för att jag haft 

möjlighet att se hur leken kan påverkas genom pedagogers agerande i praktiken. Dels för att 

jag tagit till mig och fått fundera kring forskning inom ämnet som belyser kommunikation och 

samspel med barn. 

   Slutligen har min undersökning även ställt mig inför nya funderingar kring leken i 

förskolan. När jag satt och observerade kunde jag inte undgå att märka att en del barn 

systematiskt uteslöt andra. Här skulle jag tycka det var intressant att se mer på vilka hierarkier 

som finns i barngrupperna och hur det kan påverka barn som utsätts för uteslutning.  

   Jag kom även att fundera kring miljön i verksamheten. De lekar där barnen varit 

koncentrerade och fullt inne i sin lekvärld var ofta då de befann sig i vrår. I min utbildning har 

vi läst litteratur som framhåller vikten av en inspirerande miljö. Det skulle vara intressant att 

forska kring miljöer i förskolor och se hur de påverkar barns lek. Miljö och relationer inom 

barngrupper är något som är viktigt för lekens fortskridande.  

    Jag avslutar mitt arbete med det Knutsdotter Olofsson (1993) skriver då det på något vis 

sammanfattar undersökningen: ”Det är de vuxna och hela den kultur som omger barnen som 

skapar förutsättningarna för leken.” (a.a. s.139)  
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Bilaga 

     2010-04-27 
 
 

Hej! 

 
 
Jag heter Pernilla Thålin och studerar till lärare vid högskolan på Gotland. Jag är nu inne på 
min sista termin och skriver därför mitt examensarbete. 
 
Som ni säkert vet har jag varit i kontakt med xxxx för att fråga om ni på förskolan kan ställa 
upp i min lilla studie under vecka 18. Det handlar då om den stund ni har fri lek på morgonen 
under den veckan. Jag skriver nu även detta brev för att ni ska få veta syftet med studien samt 
hur jag tänkt gå tillväga.  
 
Jag ska studera den fria leken med fokus på pedagogers förhållningssätt. Detta kommer jag 
göra genom att observera vad som sker samt ibland kanske ställa någon mer spontan fråga till 
er pedagoger. Jag kommer att använda mig av anteckningar som jag sedan analyserar med 
hjälp av den litteratur jag läst.  
 
Deltagandet i studien är självklart frivillig för alla inblandade och som deltagare kan man 
även avbryta sin medverkan om man vill. Det material jag samlar in kommer endast att 
användas i min studie. Jag kommer inte använda några namn i mitt arbete vare sig på personer 
eller då det gäller i vilken förskola studien gjorts.  
 
Jag funderar även på om föräldrar till barnen behöver informeras om att jag är där och vad jag 
gör. Jag kommer inte göra någon särskild observation av några barn och inte heller ta några 
bilder.  
 
Jag hoppas ni tycker det här är ok för er så att vi kan ses nästa vecka.  
 
Med vänliga hälsningar  
 
Pernilla Thålin  
 
 
Mail address: 
xxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Telnr: xxxxxxxxxx 
 
 
 
 
 
 


