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Abstrakt 
 

Pedagogues influence in children’s play 

- A study on how children may react, if the pedagogues are entering or leaving the 

free play 

 

Vår studie behandlar hur barn kan reagera om pedagoger i förskolans verksamhet går in 

eller ur barns fria lek. Vårt övergripande syfte med arbetet är att undersöka hur 

förskolebarn kan reagera om pedagoger engagerar sig i den fria leken. Undersökningen 

syftar specifikt att bidra med kunskap om hur förskolebarn kan reagera, om pedagoger 

är närvarande eller frånvarande i barns fria lek. Metoden i vår undersökning är 

videoobservation där vi riktar fokus mot barns reaktioner i videosekvenserna. I studien 

deltog 28 stycken tre -femåriga barn och fem pedagoger på två förskolor i Sverige. Den 

teoretiska utgångspunkt vi använder oss av är ett sociokulturellt perspektiv, vi inriktar 

oss även på ett relationellt maktförhållande som Foucault behandlar. Vi kommer också 

att använda oss av lekteorier i förhållandet till barns reaktioner när pedagoger förflyttar 

sig ut och in i den fria leken. Resultatet visar att barn blir avbrutna i sin lek och reagerar 

på olika sätt om pedagoger går in eller ur den fria leken. Studien visar att ingen situation 

är den andra lik, vilket gör att barn reagerar och beter sig på olika sätt. På ett 

övergripande plan kan vi se att barn lyfter blicken från leken upp mot pedagoger, följer 

efter pedagogerna, slutar leka när pedagoger pratar, bjuder in till lek när pedagoger inte 

är närvarande. Resultatet visar även att de videoinspelade sekvenserna är kopplat till här 

och nu, vilket gör att varje sekvens är unik och resultatet blir aldrig detsamma igen.   

 

 

Nyckelord  
 

Preschool teacher, children, play, reaction, power, preschool, social culture  

 

Tack 
 

Vi vill rikta stor tacksamhet till de förskolor som har ställt upp för att göra vår studie 

möjlig, utan er hade det inte gått. Vi vill även passa på att tacka vår handledare Kajsa 

Higgins för gott tålamod och vägledning under höstterminen.  
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1 Inledning 
Vår studie behandlar barns lek och hur barn kan reagera om pedagoger går in i eller ut 

ur den fria leken. En viktig fråga i detta arbete är: Hur kan barns reaktioner påverka 

leken beroende på pedagogens närvaro? Anledningen till att vi vill undersöka om barns 

reaktioner när pedagoger förflyttar sig ut och in i barns fria lek, är för att arbetet i 

förskolan kräver mycket reflektion och eftertanke om hur pedagoger förhåller sig till 

barns lek. Vi upplever att det finns en svårighet i att bemöta barn i deras lek. Vi har 

tidigare reflekterat över om hur barn reagerar när pedagoger går ut och in i barns lek och 

intresset för barns lek har vuxit fram under utbildningens gång. Den fria leken är 

intressant att undersöka, eftersom det är något som pedagoger inte kan närma sig fullt 

ut. Vi ställer oss frågan, vad är egentligen fri lek och hur kan barn reagera när 

pedagoger befinner sig i eller utanför barns lek? För oss innebär fri lek att barn får leka 

på sina vilkor där inga vuxna styr lekens regler och förutsättningar. Pedagogers 

involvering i barns lek behöver inte innebära att barnen blir styrda i sin lek, utan snarare 

blir stöttade för att leken ska hållas levande.   

 

Idén till studien fick vi från de verksamhetsförlagda utbildningar som vi haft under 

förskollärarutbildningen. Där har vi sett att det kan ske en begränsning i barns lek 

genom att pedagogerna skapar regler och stör barns fria lek. Pedagogerna under de 

verksamhetsförlagda utbildningarna har diskuterat om vad barns fria lek innebär och om 

vuxna får avbryta barns lek. Under vår verksamhetsförlagda utbildning har vi sett att 

barns fria lek ofta blir avbruten flera gånger under dagen. Vi har tidigare inte funderat 

över om och hur barn reagerar när leken blir avbruten. Kärnan i studien berör barns 

reaktioner i olika leksituationer om pedagoger går in eller ut från den fria leken. Arbetet 

riktas sig framförallt till samtliga som arbetar med barn i olika verksamheter. Det riktar 

sig mot att ge en förståelse om att barn kan reagera på olika sätt om vuxna stör den fria 

leken.   
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2 Bakgrund 
I bakgrunden kommer vi att bland anat ta upp om fri lek, pedagogers närvaro och deras 

frånvaro samt makt i förhållande till hur barn kan reagera om pedagoger befinner sig i 

eller utanför barns fria lek. 

 

2.1  Fri lek - Barns lek  
“- Leken är barnets mest centrala aktivitet och när barn får möjlighet att göra vad de vill 

så väljer de först och främst att leka.” (Claesdotter, 2006:87).  I förskolans läroplan 

framgår det att pedagogerna ska erbjuda barnen stimulans, vägledning samt erbjuda 

olika aktiviteter, både fri som styrd lek. Leken ses som ett verktyg för hela barnets 

vidare utveckling (Lpfö98 rev 2010). Enligt Jorup (1980) leker barn utspritt i olika rum 

på avdelningen. Detta menar hon påverkar förskolan som är underbemannad. Det kan 

leda till svårigheter att ha uppsyn över vad barnen gör och om något måste hindras. 

Risken är att kontakten med varje barn minskas eftersom pedagogerna ska ha uppsyn 

över samtliga rum så ofta som möjligt för att se så inget går fel. Författaren poängterar 

att pedagoger har en tendens till att begränsa barnen och säger nej oftare än ja till barns 

förslag på lek (a.a).  

 

Lekens betydelse och definitionen av begreppet lek är en utmaning att tyda. Leken 

innehåller så mycket mer än en lek och den är en del av barns vardag. Definitionen på 

lek beror på vilken syn på lek pedagoger har och hur pedagoger i sin roll förhåller sig 

till leken i sin yrkesroll. Det gör att det inte finns någon konkret definition på lek 

eftersom varje individ tolkar lekens innebörd och innehåll på olika sätt. För att definiera 

barns lek behöver pedagoger diskutera kring lek för att tillsammans arbeta på en 

gemensam grund och mot gemensamma mål (Lillemyr, 2002).  

 
2.1.1 Pedagogers närvaro i leken 

Gens (2011) framhäver att det inte finns några skrivna regler i den fria leken (a.a). Men 

finns det inga regler som styr barns lek? Vidare påpekar Gens att när den fria leken inte 

styrs av närvarande pedagoger kan grunderna för uteslutning av andra kamrater ske. Det 

handlar först och främst om hur engagerad pedagogen är i barns lek (a.a). “Pedagogens 

roll är tydlig: att aktivt delta och stimulera leken” (Claesdotter 2006:17). Vidare menar  

Claesdotter att när pedagoger intar en roll i barns lek kan de inte leka utan att tänka på 

att barnen måste lära sig något. De är blinda i sin roll och kan då med säkerhet inte leka 

vad barnen vill att de ska. Däremot framhävs det att pedagoger inte avbryter barns lek 

utan riktar leken mot någonting annat när det går överstyr, vilket resulterar i att leken 

begränsas och kan göra att leken tappar fotfästet. När pedagoger deltar i barns lek, deltar 

de inte för att leka, utan för att övervaka (a.a).  

 

För att barn ska kunna leka måste förutsättningar för lek skapas och detta görs 

tillsammans med en vuxen. Pedagogen måste vara involverad och delaktig i barns lek 

för att barn ska kunna lära sig leka. Barns språk- och lekinlärning utvecklas genom 

pedagogers närvaro, delaktighet och stöd. Utvecklingen av språket stimuleras när vuxna 

pratar med barn, likadant är det när stimulering av leken sker. Barn leker när vuxna 

leker, vilket tyder på hur viktigt det är med pedagogers närvaro i barns lek. Pedagoger 

är barns viktigaste lekinstrument, det är deras delaktighet i barns lek som skapar 

trygghet. Däremot är det arbetslaget i sig som styr om pedagogerna ska vara engagerade 

i barns lek eller inte. Engagemanget från pedagoger som leker tillsammans med barnen 

är en förutsättning för leken. Det som kan störa barns lek är när pedagoger sitter med 
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intill leken och samtalar med varandra. Det krävs inte många störningsmoment för att 

barn ska tappa lekens fokus (Niss & Söderström, 2006).  

 

Även Johansson och Pramling Samuelsson (2007) framhäver att vuxnas försök att 

närma sig barns lek kan riskera att barns lek snabbt avbryts. Detta menar de kan bero på 

att barns lek är något heligt. Leken är barns enda frirum där de själva får bestämma. 

Utifrån barns perspektiv har författarna konstaterat fem förutsättningar gällande vad 

barn vill att sina pedagoger ska uppfylla för krav. Dessa är följande: stödja leken, 

synliggöra barnen, kunna uppmärksamma pedagogerna om någon i leken missköter sig, 

information av pedagogerna angående vad som gäller samt att pedagogen ska vara med 

i leken på barns egna villkor (a.a). För barn är det viktigt att vuxna är närvarande, att de 

kan se och höra de vuxna. Barn vill ha närhet av vuxna och att de visar sig engagerade i 

barns lek (Arnér & Tellgren, 2006). 

 
2.1.2 Pedagogers frånvaro i leken  

Lillemyr (2002) stödjer sig på Fröbels tankar om barns lek. Att pedagoger inte ska 

involvera sig i leken, framförallt inte i barns fria lek. Men däremot behöver pedagoger 

stimulera barns fortsatta sociala utveckling. Lillemyr skriver vidare att det har 

diskuterats om pedagogers förhållningssätt och möjligheter att delta och hur pedagoger 

ska förhålla sig till barns lek. Den vuxnes roll i barns lek förändras ständigt eftersom 

vårt samhälle är i konstant utveckling och därmed förändras även pedagogers 

förhållningssätt till barns lek (a.a).  

 

Förskolans rutinmässiga vardag styr barns lek och leken tenderar hela tiden att bli 

avbruten. Inte för att pedagogerna vill avbryta utan för att de måste, eftersom 

verksamheten består av rutiner. Barns lek är en egenhet och finns över hela världen det 

vill säga det är barn själva som styr sin egen lek och bestämmer sina förutsättningar 

(Brodin & Lindstrand, 2008; Brodin & Lindstrand, 2007). Arnér och Tellgren (2006) 

framhäver att barn som blir avbrutna av vuxna kan ge olika konsekvenser. Det kan vara 

så att barn kan agera och reagera på olika sätt när en vuxen avbryter deras lek. Barn kan 

känna sig hindrade av att vuxna bestämmer över när barn får leka och hur länge. Det 

kan i sin tur leda till att barn gör motstånd när en lek avbryts för att pedagoger 

bestämmer att de ska ut och leka (a.a). 

 

I förskolan letar barn efter frirum, en plats där de kan leka fritt och ostört. Barn strävar 

efter att få leka på sina egna villkor, gärna där inte vuxna befinner sig som kan störa 

leken (Asker, 2005; Sandberg & Vuorinen, 2008). 

 

2.2 Makt 
Lindqvist (2002) menar att “Makten finns överallt som luften vi andas.” (2002:11). Med 

detta citat menar författaren att makten är omöjlig att avskaffa. Makten kommer alltid 

att finnas kvar oavsett vårt förhållningssätt till den. Men vad är makt och hur kan den 

påverka förskolan? Arnér (2009) och Orlenius (2001) framhäver att läraren med sin 

ledarroll och position kan utföra makt och inflytande (a.a) Arnér (2009) framhäver dock 

att med barns rättigheter tillkommer vuxnas skyldigheter, vilket innebär att barn ska ges 

möjlighet till inflytande, delaktighet och de ska kunna påverka sin situation (a.a). 

Orlenius (2001) intresserar sig inte för om lärare har makt, utan hur makten utövas. 

Författaren menar att makt inte innebär att man stjäl ansvar från barnet, utan att man tar 

ansvar för barnet. Orlenius menar att genom att ta ansvar för barnet innebär detta att 

även barnet kan växa som människa. På så vis kan även barnet ta ansvar över sin 

utveckling med stöd av lärarens vägledning (a.a). Makt handlar om kontroll och det 
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uppstår i mötet med andra människor. Det handlar också om hur andra uppfattar den 

kontroll som utövas. Kontrollen över någon annan förekommer endast när den ena 

personen tror sig veta att någon har makten över hen. Makt finns hos alla, både dolt och 

konkret. Oftast är det personer som använder sin makt för att påverka andra människors 

handlingar (Nilsson, 2005).  

 

 

 

 

3 Syfte  
Det övergripande syftet med arbetet är att undersöka hur förskolebarn kan reagera om 

pedagoger engagerar sig i den fria leken. Undersökningen syftar specifikt att bidra med 

kunskap om hur förskolebarn kan reagera, om pedagoger är närvarande eller 

frånvarande i barns fria lek.   

 

3.1 Frågeställning 
 

 Hur kan barn reagera när pedagoger går in i eller ut ur deras lek?   

 Vilken påverkan har pedagogerna i barns lek?  
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4 Tidigare forskning  

I detta stycke redovisas de relevanta vetenskapliga artiklarna för vårt valda område 

gällande hur barns lek kan påverkas av vuxnas närvaro. Vi har delat in artiklarna i 

underrubriker: vuxnas närvaro i barns lek och vuxnas makt i barns lek.  

 

4.1 Vuxnas närvaro i barns lek 
Det har tidigare forskats kring vuxnas roll i barns lek och hur pedagoger engagerar sig i 

barns lek på olika förskolor. Genom videoobservation kunde forskarna upptäcka 

situationer av pedagogers närvaro i barns lek och hur leken påverkas när en vuxen går in 

i eller ut ur den fria leken. Resultatet visar att när vuxna är deltagande eller inte 

deltagande i barns fria lek uppnår leken en högre lekinlevelse, jämfört med om 

pedagogen flyttar sig ut och in i barns lek. När pedagogen går in och ut från barns lek 

avbröts den. Barnen tittar upp och följer den vuxne med blicken för att se vad som ska 

hända. När pedagogen är delaktig i barns lek uppstår korta interaktioner med barnen 

genom att ställa frågor. Pedagogen förlitar sig på den verbala kontakten med barnen och 

inte på det som barnen engagerar sig för. När pedagoger engagerar sig eller blir 

delaktiga i barns lek kan det vara en inbjudan av barn, om de vill att en vuxen ska delta i 

deras lek. Inbjudan till lek sker på barns eget initiativ vilket gör att leken inte avbryts 

om den vuxne leker på barns villkor (Singer, Nederend, Penninx, Tajik & Boom, 2013; 

Pramling Samuelsson & Johansson 2009). 

 

Vidare beskriver Pramling Samuelsson och Johansson (2009) i sitt resultat fem 

huvudkategorier till att barn på egna initiativ involverar pedagoger i den fria leken, 

Hjälp från lärare, erkännas som en kompetent individ, gör lärare medvetna om någon 

bryter regler, lär känna hur saker och ting fungerar och involvera lärare i lek och 

lekfull kommunikation. Om barn använder sig av dessa metoder, går pedagogernas 

medverkan i barns lek ut på barnens initiativ och därför störs inte leken om pedagogen 

deltar i leken (a.a). 

 

Cugmas (2011) använder observation i barngrupp i sin studie och studerar kring 

relationen mellan barn och förskollärare. Hur påverkas leken beroende på vilken 

relation barnen har till de vuxna? Fokus ligger framförallt på vad för skillnader det är 

mellan pojkar och flickors lek beroende på vilken relation de har till pedagogerna i 

verksamheten. I studien deltog 101 förskolebarn, femtioåtta pojkar och fyrtio flickor, 

från slumpmässigt utvalda förskolor i Slovenien som gick med på att delta. 

Undersökningen inriktar sig på relationen mellan barn-barn och barn-vuxen, och är 

kategoriserad som kognitiv lekbeteende (exempelvis rörelselek, låtsaslek, 

konstruktionslek och lek med regler), och socialt lekbeteende (exempelvis ensamlek, 

åskådarlek). 

 

Resultatet visar att säkerhet, trygghet och förtroende är viktiga förutsättningar för 

barnens kontakt med andra barn och pedagoger under den fria leken. Skillnaden mellan 

flickors och pojkars lek var att flickor ägnade mer tid åt låtsaslek än pojkar som ägnade 

sin tid åt rörelselek. Flickor visar trygghet och mindre undvikande mot förskollärare än 

pojkar (a.a). 

 

I en studie av Løndal och Greve (2015) undersöker de pedagogers engagemang i barns 

lek med hjälp av videoobservation. Pedagogers engagemang i barns lek följer tre 

tillvägagångssätt som pedagogerna använder sig av: övervakning, en initierande och 

inspirerande strategi, en deltagande och interaktionellt förhållningssätt. Lek som 
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organiseras av barn kan pedagoger stödja genom att ge dem tid, plats och tillgänglig 

utrustning. Dilemmat som råder handlar om pedagoger bör delta i barnens lek. Syftet är 

att undersöka förskollärares metoder för barns lek och hur pedagogers roller påverkar 

barnens lek. Leken har ett egenvärde men lek innehåller bland annat språkinlärning, 

kulturell medvetenhet, fysisk utveckling och sociala färdigheter. 

 

Resultatet visar att pedagogers engagemang i barns lek utgår ifrån tre huvudkategorier: 

övervakning, en initierande och inspirerande strategi och en deltagande och 

interaktionellt förhållningssätt. Övervakning i barns lek innebär att pedagogerna inte 

deltar i leken men på avstånd observerar vad barnen gör, det blir en kontroll över 

gruppen. En initierande och inspirerande strategi i barns lek avser att pedagogen 

initierar eller inspirerar barnens lek utan att direkt delta i leken själv. Under ett 

deltagande och interaktionellt förhållningssätt deltar och integrerar pedagogen i barnens 

lek på ett relationellt sätt.  

 

Pedagoger engagerar sig i en mängd olika situationer i förskolan. När pedagoger 

engagerar sig i barns lek sker det på olika sätt eftersom varje pedagog har ett varierande 

förhållningssätt, vilket gör att varje interaktion och engagemang med barn är unika. Det 

viktiga är att inte se resultat från videoobservationer som ett tillvägagångssätt, utan se 

observationerna som något pedagoger kan uttrycka, men det betyder inte att det alltid 

går att förlita sig på det förhållningssättet i varje situation som råder i verksamheten 

(a.a).  

 

4.2 Vuxnas makt i barns lek 
I tidigare forskning har undersökningar skett om interaktioner och roller mellan vuxna 

och barn, med fokus på barns perspektiv till pedagogers roll och vuxnas engagemang 

och deltagande i barns lek. Med hjälp av intervju med barn och videoobservation i 

verksamheten resulterar det i att barn upplever sina förskollärare som kontrollerande 

och har makt nog att bestämma och styra barnen. Barnen i intervjuerna berättar att de 

inte tycker om när pedagogerna använder sin auktoritet och skäller på dem. I 

intervjuerna framkom det att barn känner ansvar för sina lekar, vad de leker, hur de 

leker, vem som bestämmer och vilka som får vara med. Det var tydligt för barnen att 

pedagogerna inte kan ha uppsikt överallt utan barnen behöver också hjälpa till att ha 

uppsikt över vad som sker i leken (Einarsdottir, 2014; Tigistu Weldemariam, 2014; 

Tullgren, 2003). 

 

Tigistu Weldemariam (2014) fokuserar på vuxnas spontana och naturliga interaktioner i 

barns lek. Undersökningen ägde rum i Sverige med 80 barn och tolv pedagoger som 

deltog. Resultatet och diskussionen kring de videoobservationer som gjordes i 

förskolorna bygger på sex stycken olika lekepisoder. Lekepisoderna beskriver vad som 

händer – vad barnen leker och vad den vuxne gör, hur vuxna engagerar sig i barns lek 

och reaktionerna på lekarna. Det innebär bland annat att barns lek ofta avbryts av vuxna 

som har kontrollen, eller tror sig har kontrollen över barns lek. När pedagogers avsikt är 

att hjälpa, fast barnet egentligen inte vill ha hjälp resulterar det i att barnens lek blir 

avbruten och mindre intressant. När pedagogen försöker få ner ljudnivån avbryter 

pedagogen en grupp barns lek genom att stoppa leken och plocka undan de leksaker 

som används till den. Det resulterar i att barnens lek avbryts av pedagogens handlande 

(a.a). 

 

Vid tidigare forskning har det undersökts om hur pedagoger kan styra barns lek och hur 

barn uppfattar pedagogers styrning i den fria leken. För en pedagog kan det vara 
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betydelsefullt för barns lek att vänta ut och se vad leken kommer att leda till innan den 

vuxne går in och avbryter en lek som håller på att urarta sig. Positiva åtgärder gentemot 

barn är att lyssna in barns lek och diskutera med barnen som hur de upplever situationen 

(Einarsdottir, 2014; Tullgren, 2003) Med hjälp av intervjuer kom forskarna fram till 

barns syn på pedagogerna och deras roll i förskolan, vem bestämmer och vad 

bestämmer de över? Hur ser barnen på sina förskollärare i förskolan och i arbetet med 

barnen? Det är barnen som ser oss vuxna och uppfattar de vuxna på ett sätt jämfört om 

hur pedagoger ser på sin egen yrkesroll och sitt handlande, de vuxna kan inte se sig 

själva (Einarsdottir, 2014).  

 

Videoobservation som hjälpmedel i förskolans verksamhet bidrar till att forskarna ser 

tydliga mönster i barns lek: att barn leker, vad barn leker och hur barn leker. Att barn 

leker kräver ett engagemang och delaktighet i leken av såväl barn och pedagoger. 

Pedagogers styrning eller ingripande i barns lek kan hjälpa leken framåt, skydda leken 

för att inte störas och vara som ett stöd om så behövs. Vad barn leker handlar om 

innehållet i barns lekar och pedagoger styr eller vägleder leken genom att aktivt delta 

eller se på när barn leker för att det inte ska gå överstyr. Hur barn leker syftar på hur de 

beter sig mot varandra och hur de leker med varandra. I leken övas kommunikation 

både verbal och ickeverbal, därmed kan också pedagogers delaktighet vara ett stöd i 

barns lek om det är kommunikationssvårigheter mellan barnen. När barn leker uppstår 

känslor som de uttrycker på olika sätt och i olika sammanhang beroende på vad de leker 

(Tullgren, 2003). 

 

Tigistu Weldemariam (2014) har i sin studie kommit fram till att när vuxna engagerar 

sig i barns lek framgår det att förskollärare måste reflektera kring sina pedagogiska 

insatser. Barn är kapabla till att förstå och tolka sin omgivning och därmed reglera sin 

egen lek. I barns fria lek bör pedagoger förhålla sig till att inte rätta till barns lek, utan 

att engagera och delta på barnens villkor och därmed leka och följa barns regler. 

Förskollärare behöver reflektera innan de agerar när det gäller att störa barns lek. Vuxna 

ska inte avbryta barns lek utan istället utmana dem och deras lekstrategier, men agera 

om det går överstyr (a.a). 
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5 Teorianknytning  
Nedanför presenterar vi den teoretiska utgångspunkten i vår studie. Vi använder oss av 

ett sociokulturellt perspektiv där vi beskriver vad det innebär och hur det kan kopplas 

samman med den aktuella undersökningen. Vi har även valt att lägga fokus på Foucault 

relationella maktperspektiv, vi kommer också presentera Birgitta Knutsdotter Olofssons 

lekteori och William Corsaros perspektiv på det interaktiva rummet. Det för att sedan 

koppla samman dessa perspektiv och teorier i det inspelade materialet för att få en 

förståelse för det kommande resultatet.  

 

5.1 Sociokulturellt perspektiv  
Säljö (2000: 2010) stödjer sig i Vygotskij sociokulturella perspektiv som är påverkat av 

tankar, känslor och beteenden i relation till den sociala miljön. Det handlar om hur 

människan utvecklar sina förmågor och kunskaper i interaktioner med andra människor. 

Inom det sociokulturella perspektivet samspelar och tänker vi tillsammans med andra 

människor i vår omgivning. Hur vi samspelar, kommunicerar och skapar nya insikter 

med varandra är beroende av hur samhället ser ut där barn växer upp. Ett barn växer in i 

ett samspel och hur vi människor bemöter varandra är starkt förknippat med hemmiljön, 

det är där första samspelet sker. Dessa samspel varierar från individ till individ beroende 

på under vilka förutsättningar barnet växer upp i. Människor bär på olika erfarenheter 

kring hur man samspelar och är mot varandra. Det finns olika värderingar kring hur 

människan bör fungera i den sociala miljön som vi vistas i, eftersom att det råder olika 

regler i olika verksamheter kring samspel och bemötande gentemot varandra.  

 

Utifrån historiken av ett sociokulturellt perspektiv har synen på socialt samspel 

förändrats över tid. Samspelet har förändrats genom att institutioner har organiserats 

och det råder olika sociala situationer för varje verksamhet. På så vis blir mötet anpassat 

för de som befinner sig i verksamheten. Mötet med människor har blivit betydligt mer 

komplext eftersom det idag uppmärksammas tydligt att varje individ förstår sin omvärld 

på olika sätt. Varje persons sätt att se på världen leder till olika uppfattningar och 

tolkningar, vilket gör att samverkan mellan människor blir desto mer viktigare för ett 

gemensamt samspel. Genom att person A samspelar tillsammans med person B kan 

person A bilda sig nya kunskaper och erfarenheter utifrån person B:s synsätt. Likaså 

kan person B ta del av person A:s tankar. Det är båda parter som avgör vad som är 

intressant och av värde att bära vidare i sin egen förståelse av omvärlden. Oavsett vart 

människan befinner sig så skapas alltid nya aspekter för hur de kan förstå sin värld. 

Erfarenheter som både är positiva och negativa tar människan med sig i sin ryggsäck 

som hen förhåller sig till i mötet med andra människor (a.a).  

 

5.2 Makt  
En återkommande teoretiker som oftast nämns i kurslitteratur som diskuterar begreppet 

makt är Michel Foucault. I Foucaults bok Diskursernas kamp skriver han att makt 

främst kopplas samman med det komplexa förhållandet mellan människor, lagar och 

kulturella riktlinjer så som normer och värden. Foucault framhäver även att makt är 

något som människan har som instinkt, drift och begär att nyttja. Han ställer sig kritisk 

till att makt enbart skulle innebära lagar, förbud och tillåtelser. Foucault menar att makt 

är ett komplicerat begrepp som går att sätta in i olika sammanhang och under fler olika 

aspekter. Makt är enligt honom inte enbart något juridiskt, utan något som även måste 

förstås utifrån ett samhällsperspektiv (2008). 
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Hörnqvist (1996) hänvisar till Foucaults tankar om makt. Han menar att makt inte kan 

existera utan en relation mellan människor. Maktrelationen som kan uppstå mellan 

människor som möts kan se olika ut beroende på vilka relationer som finns mellan dem. 

Det kan också bero på vilket sätt människan är påverkad av sin omgivning. Makt är 

också förmågan att styra över andra människor, och denna förmåga finns hos alla men 

används på olika sätt. Maktrelationer det vill säga styrandet är ständigt rörligt i 

verksamheter, eftersom omgivningen oavbrutet påverkas av någons styrande, 

omgivningen förändras när någon annan styr över vad som ska ske (a.a).   

 

“[...] varje social relation är samtidigt en maktrelation” (Hörnqvist, 2006:52). Foucault 

menar att när människor integrerar socialt med andra ingår de också i en maktrelation. 

Det eftersom människor påverkar varandra och sin omgivning i interaktionen med andra 

människor. Maktrelationer kan uppstå såväl mellan barn-barn, vuxen-barn och vuxen-

vuxen. När pedagoger använder sig av en maktrelation det vill säga styrande i 

verksamheten kan barn reagera på olika sätt. De maktrelationer som uppstår mellan 

vuxen-barn kan innehålla en bestämd struktur. Att vuxna tar makten över att “så här ska 

det vara”, och barn ska följa vuxnas regler (a.a). Broady (2007) stödjer sig på Bernfelds 

tankar att oskrivna regler automatiskt framgår i praktiken oavsett pedagogers 

intentioner. De oskrivna reglerna innebär bland annat att barn lyssnar, lyder och rättar 

sig efter vuxna, vilket innebär att det finns maktförhållanden mellan barn och pedagog 

(a.a).   

 

5.3 Lekteori 
Vi utgår ifrån två stycken lekteorier i vår studie, det är Birgitta Knutsdotter Olofsson 

och William Corsaro. Vi kommer att beskriva utvalda delar från de teorierna som hör 

samman med vår undersökning.  

 
5.3.1 Birgitta Knutsdotter Olofsson och William Corsaro  

 

Irritation bland barn kan ibland uppstå när de blir störda i sin lek vilket gör att de kan bli 

uttagna ur leken. Däremot kan barn på egna initiativ ta sig in och ur leken och den blir 

då inte avbruten bara pausad. Steget ur och in i leken kan bland annat bero på att barn 

måste förklara för andra vad som ska hända, hämta material eller gå och hämta hjälp 

från någon utomstående exempelvis en vuxen. För att få förståelse om att leken är en lek 

bör pedagoger kunna tyda specifika leksignaler så som ögonkontakt, kroppsspråk och 

sättet att tala och bete sig. Lekens utformning påverkas av tre sociala lekregler som 

råder, det första är ömsesidighet det vill säga leken anpassas till deltagarna och det är ett 

gemensamt samspel mellan kamrater. Det andra är samförstånd det vill säga att de barn 

som ingår i samma lek är alla medvetna om att de leker och vet vad de leker. Den tredje 

är turtagande det vill säga att lek är byggd på samtal mellan barnen och att alla få 

bestämma lite var i leken. De sociala lekreglerna gäller för både vuxna och barn som 

deltar i den fria leken och det är vuxna som lär barnen om dessa regler. Om vuxna inte 

behärskar lekreglerna kan barn heller inte göra det (Knutsdotter Olofsson, 1987:2003).  

 

Jensen (2013) däremot framhäver Corsaros perspektiv på att låta barn tillträda i 

varandras lekar. Corsaro menar på att när barn vill träda in i en lek använder sig barn 

och pedagoer av olika strategier att göra det på. Pedagoger har en direkt påverkan och 

ingång till barns lek genom bland annat att fråga Får hen vara med? eller Vad gör ni? 

Barn däremot har en indirekt påverkan till andras lek, genom att de använder sig av 

olika metoder för att påverka de yttre ramarna för leken. Det kan exempelvis vara 

ickeverbal kommunikation mellan barnen, störa leken genom att förstöra för andra, gå 
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runt leken för att se vad andra barn gör, använder sig av vad pedagoger har sagt, invänta 

att de i leken frågar hen som är utanför leken om vill vara med eller barnet utanför leken 

föreslår en annan lek som hen kan styra över (a.a). När barn blir avbrutna bryts leken 

och det kan vara svårt för dem att hitta tillbaka till sin lek igen. Det eftersom att barns 

lek innehåller flera olika roller där barnen ska komma ihåg sig själv och alla andra, vad 

och hur handlingen utspelar sig. I den fria leken leker barn låtsaslekar som för barn blir 

lätt avbruten av andra barn och pedagoger. Pedagoger ska vara medvetna om att barn 

leker, hur de leker och vad de leker. Barn använder sin fantasi för att förvandla sig 

själva och objekt från något gammalt till något nytt i sin lek. Däremot är det vuxnas 

ansvar att se till så barn kan skapa förmågor att omkonstruera både objekt och sig själva 

(Knutsdotter Olofsson 1987: 2003).  

 

Jensen (2013) stödjer sig på Corsaros lekteori där han menar att det i förskolans 

verksamhet finns interaktiva rum, det är den sociala miljön för barns lek. I det 

interaktiva rummet skyddar barn sin lek från att inte bli avbruten av vuxna (a.a). 

Knutsdotter Olofsson (1987:2003) menar på att leken måste förbli ostörd emellanåt och 

inte bli avbruten för att leken ska kunna utveckla sig och gynna barns fria lek. Däremot 

kan pedagogers engagemang i barns lek göra så att leken hålls levande, eftersom 

pedagogers närvaro i leken kan göra så att känslor bildas. Dock krävs det att pedagoger 

själva har förmågan att våga leka med barngruppen eftersom när pedagoger vågar leka, 

vågar också barn leka. Pedagoger måste vara förebilder för barn och då behöver också 

pedagoger vara närvarande i barns lek. Genom lek kan barn uttrycka sig då leken är en 

uttrycksform för upplevelser, känslor och erfarenheter. Leken blir ett sätt att tala om och 

bearbeta, vilket kan förmedla händelser som barn varit med om och på så sätt hjälpa 

andra barn. Lek stimulerar barns tankeutveckling, känsloutveckling, språkutveckling 

och social utveckling.  

 

Knutsdotter Olofsson poängterar även att i lek uppstår känslor och det är där barn 

upptäcker dem, känner dem och förstår dem. Lek bygger också på språk, barn använder 

sitt språk hela tiden. Barn berättar vad de gör, vad de är, vad som händer med mera. Det 

för att alla ska förstå vad leken handlar om och då behöver också barnen lyssna på 

varandra. Inom leken behöver barn kunna kommunicera och samspela med andra barn 

för att leken ska ta form och fortsätta framåt. Barn övar sig att samspela med andra barn 

i leken, det är därför leken är så otroligt viktig för barns sociala utveckling. Trygghet är 

a och o vad gäller barns lek och de behöver trygghet av närvarande pedagoger för att 

kunna leka. Någon som finns där när barnet behöver eller när leken går överstyr. 

Vuxnas deltagande i barns lek kan vara tryggt och ostört för vissa barn men otryggt och 

störande för andra (a.a). Lek som avbryts ideligen blir aldrig fulländad, därför blir leken 

betydelselös och kan likväl upphöras. När barn leker och skyddar sin lek från andra barn 

kan det hända att andra barn inte får vara med i leken. Däremot är det av största vikt att 

pedagoger är medvetna om barns lek och om det är möjligt att både vuxna och andra 

barn kan träda in i en pågående lek (Jensen, 2013). 

 

Knutsdotter Olofsson (1987:2003) framhäver att när barn leker bearbetar de 

upplevelser. För att barn ska kunna bearbeta sina upplevelser måste pedagoger ta med 

barnen för att uppleva något utanför förskolans dörrar. När det gäller barns fria lek kan 

det finnas tendens till att pedagoger inte blandar sig i barns lek eftersom de är rädda för 

att störa. De håller sig hellre i bakgrunden än i själva leken. Däremot behöver barn 

aktiva pedagoger i sin lek för att hjälpa barn att styra leken dit dem vill. Barn leker 

bättre när en pedagog ser på eller enbart känner av att pedagogen är närvarande. Det kan 

i sin tur handla om att barn behöver känna trygghet av pedagoger och ha dem nära sin 
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lek för att barnen vill ha kontroll över situationen (a.a). Jensen (2013) skriver även att 

Corsaro förhåller sig till barns interaktion med andra i sin sociala omgivning, det är här 

som barn skapar kamrater att leka med. När barn leker och försöker skapa lek med 

andra gör de det på olika sätt och det är pedagoger som kan påverka barns sätt att leka 

(a.a). 
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6 Metod 
Det finns olika metoder att använda sig av när en undersökning görs. Exempelvis: 

intervjuer/ samtal, enkäter, observation med mera. Det gäller att hitta en metod som är 

hanterbar och som stämmer överens med det som ska undersökas (Denscombe, 2009). 

Vi valde att att använda oss av videoobservation som metod för att få svar på vårt syfte 

och våra frågeställningar. Det övergripande syftet med arbetet är att undersöka hur 

förskolebarn kan reagera om pedagoger engagerar sig i den fria leken. 

Undersökningen syftar specifikt att bidra med kunskap om hur förskolebarn kan 

reagera, om pedagoger är närvarande eller frånvarande i barns fria lek. Utifrån syftet 

kom vi fram till att metoden observation blir mer konkret eftersom vi ville undersöka 

barns reaktioner. Frågeställningarna vi har utgått ifrån är Hur kan barn reagera när 

pedagoger gå in i eller ut deras lek? Vilken påverkan har pedagoger i barns lek?  

 

6.1 Val av metod 
Vi valde att använda oss av metoden observation via videofilmning som genomfördes 

på två förskolor i en och samma kommun. Genom att analysera vårt inspelade material 

ville vi ta reda på barns reaktioner under fria leksituationer.   

 

Observation är ett sätt att iaktta eller undersöka något som sker. Är det inom pedagogik, 

i detta fall förskolan undersöks något som har betydelse för verksamheten och 

arbetssättet (Løkken & Søbstad 1995; Bjørndal 2005). Det finns två olika sätt att 

observera, antingen intar observatören ett brett fokus eller ett avgränsat fokus (Løkken 

& Søbstad, 1995). Vi har utgått ifrån ett avgränsat fokus eftersom att vi har undersökt 

hur barn kan reagera på pedagogers närvaro i den fria leken. Bjørndal (2005) skriver att 

ett avgränsat fokus innebär att observationen har ett speciellt undersökningssyfte som 

intresserar författarna och som dessutom är utvalt i förväg (a.a). Med avgränsat fokus 

skapas en ram kring observationen och undersökningen (Løkken & Søbstad, 1995). 

Eftersom att vi har avgränsat vårt fokus i observationerna gör det att vi kan fördjupa oss 

i vad är det som sker, vad barnen gör, hur de uttrycker sig och vad pedagogerna gör. Det 

är något vi undersökte grundligt i observationerna för att få fram vårt resultat.  

 

Bjørndal (2005) och Pramling Samuelsson och Lindahl (1999) framhäver att 

videofilmning är ett redskap för att behålla sekvenser av det innehåll observationerna 

skett på. Det kan vara ett komplement till våra sinnen, eftersom att observatören 

omöjligen hinner se och registrera allt som sker i situationerna. Videoinspelningens 

funktion bidrar till att forskaren kan gå fram och tillbaka i filmen och fördjupa sig i 

inspelningen. Videoinspelning är inte sanningen och är inte generaliserbar att likna 

andra situationer men är ändå av allmängiltigt intresse. Det bevisar enbart att det som 

filmats en gång har varit. Däremot är det viktigt att fundera över att användandet av 

videoinspelning i förskolan inte enbart har positiva effekter. När videoinspelning sker 

kan inte hela verksamheten synliggöras utan bara en liten bit av vad som sker. Barn kan 

gå in och ut från videofilmningens fokus eftersom att videokameran inte kan få med 

hela rummet. Det beror bland annat på var den är placerad (a.a).  

 

Pramling Samuelsson och Lindahl (1999) skriver att vuxna är mer medvetna än barnen 

när videofilmning i verksamheten pågår, vilket gör att pedagogers agerande och 

reagerande påverkas. Det kan vara att pedagogerna tänker sig för innan de handlar 

eftersom att de vet att videoinspelning sker, vilket kan leda till att pedagogerna vill hålla 

sig undan från kameran för att inte synas och höras (a.a). 
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Videofilmning som medel hjälper oss att kunna reflektera, diskutera och lära om 

situationen samt vad och hur det som händer sker. Däremot är det av största vikt att 

förstå sitt syfte med den inspelning man ska göra. När observationer på barn görs ska 

observatörerna informera deltagarna om observationen, hur ska det gå till? vilka får vara 

med? vad ska pedagogerna göra? (Bjørndal, 2005; Pramling Samuelsson & Lindahl, 

1999). Eftersom vi har undersökt om hur barn kan reagera om pedagoger närvarar i 

barnens lek informerade vi både pedagoger, vårdnadshavare och barn om 

videofilmningen och dess innebörd. Vi förmedlade pedagogernas roll i det hela, att de 

skulle vara som de brukar vara, att de gör som vanligt. Däremot kan vi inte styra över 

pedagogernas handlingar. Vi ville se hur barns reaktioner framgår i praktiken under den 

fria leken.  

 

Den observation vi har gjort kallas för en öppen observation. Med en öppen observation 

vet undersökningsgruppen om att observationen ska ske och hur man går tillväga. Den 

öppna observationen kan vara till stor fördel när undersökning av barngrupp sker. Vad 

gäller förskolebarn är det av största vikt att få vårdnadshavares och pedagogers 

samtycke till observationen. Extra tydligt blir det vid videoobservation eftersom det är 

ett känsligt och lättillgängligt material att komma åt. Det gör att det ställer krav på oss 

som ska utföra observationen att vara tydliga med att materialet enbart kommer att ses 

av oss observatörer (Løkken & Søbstad, 1995; Bjørndal, 2005).   

 

Vi ville undersöka pedagogers påverkan i barns lek och på så sätt är det av vikt att 

upptäcka hur arbetslaget förhåller sig under observatioen gentemot barnen. Det är något 

som Pramling Samuelsson och Lindahl (1999) framhäver och uttrycker att god relation, 

respekt, tillit till varandra och våga acceptera varadras olika kunskaper och erfarenheter 

i arbetslaget, är goda egenskaper när det videofilmas i förskolans verksamhet. Att 

pedagoger vågar vara öppna med sin yrkesroll även framför kameran, för att hitta en 

balans mellan pedagogers agerande och barns reagerande (a.a).  

 

6.2 Urval 
I studien deltog 28 barn på två stycken 3-5 årsavdelningar. I observationen deltog även 

fem pedagoger som integrerade med barnen i deras lek. Videoobservationerna gjordes 

inomhus på två förskolor i en kommun eftersom vi vill få en fördjupad förståelse om 

barns reaktioner. Vi valde två förskolor eftersom att vi ville samla in tillräcklig empiri 

för vår undersökning. Ju fler förskolor vi besökte desto mer material fick vi tillgång till 

vilket gjorde att vi kunde se barns reaktioner i en större omfattning. Anledningen till 

varför vi valde att filma inomhus berodde på att om inspelningarna hade gjorts utomhus 

skulle barn som inte deltog i studien hamna på bild. Förskolans utomhusgård är till för 

samtliga avdelningar och eftersom vi inte bad samtliga avdelningars vårdnadshavare att 

skriva under så skulle det leda till att vi inte förhåller oss till de forskningsetika 

principerna som råder. Totalt spelades åtta stycken filmer in varav fyra stycken kom till 

användning för vårt resultat. Dessa fyra filmer har en total sekvens på 90 minuter. Det 

är två filmer från den ena förskolan och två filmer från den andra förskolan.   

 

6.3 Tillvägagångssätt 
Vi började med att skriva informationsblad till pedagogerna (se bilaga A) sedan ringde 

vi runt för att få tag i förskolor som kunde tänka sig att ställa upp. När två förskolor 

tackade ja till att delta i vår studie skrevs ett kontrakt till vårdnadshavarna (se bilaga B). 

Informationsbladet och kontraktet skickades ut till förskolorna två veckor innan planerat 

besök. Efter att datum var satta för båda förskolorna började vi experimentera om hur de 
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stativ vi hade till våra surfplattor fungerade och hur vi skulle använda dem för att få en 

så bra bild av barns lek som möjligt. När vi kom ut på förskolorna letade vi upp ställen 

där surfplattorna kunde stå och började filma. Vi satte upp två kameror i samma rum i 

olika vinklar för att kunna se barns agerande från olika håll. Eftersom barn kan hamna 

utanför kamerans synfält är det till stor hjälp att filma hela rummet med hjälp av två 

kameror. Det eftersom vi då kunde uppmärksamma om barnen är kvar i rummet eller 

om de går undan till ett annat rum.  I den första omgången satt vi med i rummet och 

antecknade medan filmerna rullade och i andra omgången valde vi att inte befinna oss i 

rummet eftersom detta kan påverka och störa barnen i deras lek med tanke på att vi är 

okända för barnen.  

 

Efter vi hade samlat in det inspelade materialet började vi att titta på samtliga filmer och 

skriva ner vad som hände kopplat enbart till barns reaktioner. Sedan kollade vi på 

filmerna en gång till för att transkribera de viktiga dialogerna som var kopplade till 

barns reaktioner. Därefter kollade vi på filmerna ett flertal gånger för att se om det 

nedskrivna resultatet stämde överens med inspelningen. När det inspelade materialet 

och vårt skrivna resultat stämde överens med varandra, kopplade vi vårt resultat till 

tidigare forskning och litteratur som vi upplevde var relevanta för vår analys. 

 

I resultatet använde vi oss av att benämna barn och pedagoger som deltar med siffror 

istället för fiktiva namn. Det är för att vi inte vet vad varje barn och pedagog heter, 

vilket förvårade för att oss att hitta på fiktiva namn. I studien var det 28 barn som fått 

tillåtele att delta i studien men alla barn är inte med i sekvenserna nät vi redovisar 

resultatet.     

 

6.4 Forskningsetiska överväganden 
Vi utgår ifrån fyra forskningsetiska principer det vill säga informationskravet, 

samtyckekravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet, när vi gjorde våra 

observationer. Nedan presenteras hur vi gick tillväga för att uppfylla dessa krav. Dessa 

forskningsetiska krav är obligatoriska att följa. Vi ville skapa ett tryggt möte mellan oss 

studenter och verksamheten så att vårdnadshavare och pedagoger skulle känna sig 

trygga under vår undersökning.  

 

Hermerén (2011), Løkken och Søbstad (1995) och Bjørndal (2005) skriver alla om 

forskningsetiska överväganden och hur dessa behandlas i praktiken. 

  

Informationskravet utförde vi genom att informera pedagoger och vårdnadshavare om 

vårt syfte med arbetet och vad vi skulle göra via informationsblad (se bilaga A) och 

kontrakt (se bilaga B).  

 

Samtyckekravet gjordes via kontrakt till vårdnadshavarna som fick ge sitt godkännande 

om barnen skulle delta eller inte. Även under filmningen kunde barnen själva bestämma 

om de ville synas i bild eller inte. Eftersom att surfplattorna stod fasta på specifika och 

synliga platser i rummen som barnen kunde se.  

 

Konfidentialitetskravet trädde i kraft genom att vi förvarade våra filmer på ett sätt så att 

ingen annan kan ta del utav dem. Filmerna raderas när det självständiga arbetet är 

fullbordat och detta vet både vårdnadshavare och pedagoger om.   
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Nyttjandekravet som visar på att filmerna enbart kommer att användas i vår 

undersökning och inget annat. Filmerna är en del av resultatet och inget nöje att gå 

tillbaka och titta på (a.a).   

 

6.5 Metodkritik  
Eftersom att studien är relativt liten jämfört med hur många olika verksamheter och 

pedagoger det finns i vårt samhälle, kan vi med säkerhet framhäva att pedagoger 

förhåller sig till barns lek på olika sätt i olika förskolor. När vi använder oss av 

videoobservation är varje specifik händelse som vi fått fram i vårt resultat unikt. Det är i 

sin tur kopplat till en specifik förskola, de pedagoger och barn som är delaktiga just då.  

 

Filminspelning kan påverka resultatet i den mån att pedagogerna kan bete sig 

annorlunda och känna sig pressade att göra sitt bästa, vilket kan ge en annan bild av 

förskolan som inte stämmer överens med verkligheten. Däremot kan videoinspelning 

som observation underlätta för både pedagoger, barn och observatörer eftersom 

observatören inte behöver vara på plats under själva observationen. Videokameran 

sköter observationen och verksamheten kan fungera som “vanligt”. Med hjälp av 

videofilmning kan registrering av både verbal och ickeverbal kommunikation uppstå 

(Bjørndal, 2005; Løkken & Søbstad, 1995). Den fria leken är observatörens utmaning. 

Eftersom den fria leken bygger på oväntade situationer. Observationer i den fria leken 

ställer krav på observatören. I sin observation behöver ett val göras av vad 

observationen ska riktas mot. Detta görs för att kunna förlita sig på att få fram det som 

är i åtanke att undersökas (Løkken & Søbstad, 1995).  

 

Studien genomfördes på två förskolor i samma kommun vilket hade kunnat leda till att 

barn kan reagera på olika sätt om pedagoger går in eller ut ur barns fria lek. Däremot 

kan vi inte ta för givet att barn alltid reagerar på olika sätt utifrån de observationer vi har 

gjort. Observation tyder på att barn kan reagera på ett särskilt sätt mot pedagogerna just 

under den valda dagen för observation. Medan barns reaktioner mot pedagoger kan se 

annorlunda ut om man hade filmat i samma verksamhet vid ett senare tillfälle.  

 

För att säkerställa studiens giltighet stödjer vi oss på Allwood och Eriksson (2010) och 

Denscombes (2009) tankar om validiteten och dess innebörd. Validitet handlar om att 

den insamlade datan är relevant för ditt forskningsområde och det som specificeras i 

undersökningen (a.a). Validitetskriterier är något som Allwood och Eriksson (2010) 

skriver om och det är att: trovärdigheten i resultatet ska vara pålitligt och övertygande, 

andra ska komma fram till likvärdiga resultat om de prövar metoden, resultatet ska vara 

byggt utifrån insamlat material och metoden ska vara anpassad till själva 

undersökningen som görs. Denscombe (2009) beskriver däremot att när studier görs i en 

social miljö är det omöjligt för andra forskare att kopiera samma händelseförlopp. Det 

eftersom att den sociala miljön är i ständig förändring och varje situation är unik i sitt 

sammanhang. Insamlat material utifrån verksamheter gynnar resultatets trovärdighet, 

men däremot försvårar det för andra att göra exakt samma studie och komma fram till 

samma resultat. Det har att göra med den sociala miljön och den barngrupp och de 

pedagoger som befinner sig där och då (a.a). Vilket gör att de reaktioner som vi finner i 

vårt resultat möjligtvis inte andra forskare finner i sitt resultat. Denscombe (2009) 

menar vidare på att när presentationen av det insamlade materialet ska utföras är det av 

stor vikt att sortera ut det som är relevant och trovärdigt för den aktuella studien (a.a).  
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7 Resultat och analys 
Nedanstående resultat bygger på de videoobservationer som vi har gjort på två 

förskolor. Videoobservationerna är indelade i olika sekvenser; Bilgaraget, lek på 

mattan, slottet och hissa flaggan där vi beskriver leksituationerna och hur barn kan 

reagera om pedagoger går in eller ut ur den fria leken. I vårt resultat benämner vi barn 

och pedagoger med siffror för att tydliggöra vem som gör vad samt hur samspelet och 

reaktionerna kan se ut mellan barn och vuxna. I alla sekvenser är inte alla 28 barn 

delaktiga, utan det är enbart de barn som befinner sig där vi riktat kameran mot. I det 

framskrivna resultatet har vi inte nämnt ålder på barnen eftersom det inte är relevant för 

vår studie. Det som vi vill lyfta fram i resultatet är hur barn kan reagera om pedagoger 

påverkar den fria leken.   

 

7.1 Resultat bilgarage 
Scenen utspelar sig i förskolans lekhall. En pedagog och två barn sitter på en stor rund 

matta. Mellan sig har de ett bilgarage och ett stort antal bilar som ligger utspritt på 

mattan. 

 

Pedagogen som sitter på mattan riktar blicken mot samtliga barn i rummet ett flertal 

gånger under observationen, genom att lyfta blicken från barnen på mattan mot hela 

rummet.  

 

Pedagog 1 och barn 1 sitter och plockar bilar från golvet i en back. Under tiden 

benämner pedagogen de olika färgerna på bilarna för barnet. Efter att pedagogen har 

gått igenom färger på bilarna med barn 1 kommer barn 2 in i leken genom att lägga 

bilarna i backen.  

 

Pedagog 1 tar fram ett bilgarage till barnen och går iväg ett par sekunder. Barnen lägger 

bilarna i garaget.  

 

Pedagog 1 kommer in och barn 1 lyfter blicken mot pedagogen som sätter sig hos dem. 

Under tiden som barn 1 plockar bilar från backen håller barn 1 ögonkontakt med 

pedagog 1 för varje bil barnet plockar upp.  

 

Pedagog 2 kommer in och sätter sig och pratar med pedagog 1. Barn 1 slutar leka och 

titta på pedagogerna. När barn 1 tittat på pedagogerna fortsätter barn 1 att leka med 

garaget ensam. 

 

Barn 3 kommer in i leken. Barn 1 tittar mot barn 3 och ger en bil. De leker tillsammans 

medan pedagogerna pratar. Pedagog 1 och pedagog 2 lämnar mattan och går iväg och 

barn 1 och barn 3 fortsätter att leka tillsammans. 

 

Pedagog 1 kommer tillbaka till mattan där barn 1 och barn 3 sitter. Barn 1 lyfter blicken 

upp mot pedagogen. Barn 4 kommer in i leken och tar en bil som barnet kör i garaget  

 

-  “Den åker under, titta!” säger Barn 4 

Pedagog 1 böjer sig fram och tittar på bilen som kör under bommen. 

 

- “Ja den åkte under!” säger pedagog 1 
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Barn 2 kör ner en bil i rampen på garaget och ser att pedagog 1 lämnar mattan. Barn 2 

springer efter pedagog 1.  

 
7.1.1 Analys bilgarage 

Resultatet visar att när pedagogen går in i barnets lek avbryter barnet sin lek och följer 

pedagogen med blicken. Vi kan konstatera att när barn slutar leka iakttar de 

pedagogerna. Pedagogen som befinner sig på mattan är delaktig i barnens lek genom att 

föra korta interaktioner med barnen om leken. Det är uppenbart för oss att barnet vill ha 

pedagogens ögonkontakt och uppmärksamhet eftersom att barnet säger till pedagogen 

att bilen kör under bommen. Vi stödjer oss på Arnér och Tellgren (2006) Niss och 

Söderström (2006) Pramling Samulesson och Johansson (2003) som skriver att barn vill 

ha en delaktig och nära vuxen i sin lek (a.a) Ett exempel utifrån detta är när pedagog 1 

sätter sig hos barn 1 för att se vad barnet gör. Barnet reagerar på pedagogens delaktighet 

genom att hålla ögonkontakt med pedagogen för varje bil barnet plockar upp. 

Pedagogen som sitter med i barnens lek fokuserar på bilarnas färger och upprepar dem 

flera gånger för barnet, barnet har ögonkontakt med pedagogen när barnet tar upp 

bilarna från backen, vilket vi kan koppla till Claesdotter (2006) som beskriver att 

pedagoger intar en roll i den fria leken och har intentionen att barn ska lära sig något i 

den pågående situationen (a.a).  

  

Ett exempel på när pedagoger initierar till lek är utifrån vårt resultat att pedagogen tar 

fram ett bilgarage till barnen och går iväg. När pedagogen lämnar leken ser vi att barnet 

slutar leka och följer blicken vart pedagogen går eller springer efter. Niss och 

Söderström (2006), Pramling Samuelsson och Johansson (2003), Knutsdotter Olofsson 

(1987), Knutsdotter Olofsson (2003) och Arnér och Tellgren (2006)  menar alla att barn 

behöver trygghet i sin lek för att leken ska kunna utveckla sig. Barn vill ha de vuxna 

nära sig för att känna sig trygga, bli sedda och hörda av pedagogen (a.a). Detta är 

uppenbart för oss genom att vi ser att barnet skapar ögonkontakt eller följer med den 

vuxne med blicken. När pedagogen kommer tillbaka till leken fortsätter hen att leka och 

samtala med barnen. Claesdotter (2006) poängterar att “Pedagogens roll är tydlig: att 

aktivt delta och stimulera leken” (2006:17).  

 

I vårt resultat kan vi se att pedagogen förflyttar sig ut och in i leken under hela 

observationen. I liknade studier framgår det att pedagoger som förflyttar sig till och från 

barns lekar kan avbryta leken. Vilket gör att barn kan reagera genom att höja sin blick 

mot pedagogen (Singer, Nederend, Penninx, Tajik & Boom, 2013; Pramling 

Samuelsson & Johansson 2009). Vi är överens om att när pedagogen förflyttar sig från 

en plats till en annan för att sedan komma tillbaka till leken igen, ser vi att barns lek ofta 

blir avbruten. De stannar upp i sin lek och söker ögonkontakt med pedagogen. Pramling 

Samuelsson och Johansson (2009) har i sin studie tagit upp om att barn avbryter sin lek 

när pedagoger förflyttar sig mellan olika lekar (a.a).   

 

Resultatet visar även att när två pedagoger sitter på mattan och samtalar med varandra 

tittar barnen upp och avbryter sin lek. Niss och Söderström (2006) skriver om att samtal 

mellan pedagoger avbryter barns lek. Vid ett flertal gånger kan vi se att pedagogen som 

är med i barnens lek på mattan lyfter sin blick från leken för att iaktta vad som händer i 

rummet. Claesdotter (2006) framhäver att när pedagoger är med i barnens lek leker de 

inte, utan övervakar den lek som pågår nära och runt omkring. Något annat som 

framkommer tydligt i resultatet är att barn bjuder in till lek med ickeverbal 

kommunikation, exempel på detta är när barn 3 kommer in i leken. Barn 1 tittar mot 

barn 3 och ger en bil och de börjar leka tillsammans. Det är även något Tullgren (2003) 
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tar upp i sin avhandling om att lek innehåller såväl verbal som ickeverbal 

kommunikation (a.a).  

 

7.2 Resultat Lek på mattan  
Sju barn och en pedagog sitter på en stor rund matta. På mattan finns ett bilgarage, en 

back med bilar och en säck med lego. Fem av barnen leker med bilgaraget medan ett 

barn leker med lego. Ett sjunde barn sitter bredvid mattan och tittar på. Pedagog 1 frågar 

barn 7 “Vill du leka med bilarna?” Barn 7 skakar på huvudet, varpå pedagog 1 säger 

“nej det vill du inte”. Pedagog 1 tar barn 7 i handen och går därifrån.  

 

Barn 6 som leker med legot stannar upp och lyfter blicken när pedagogen går. Barn 5 

lämnar mattan och barn 4 ställer sig upp och tittar på vad barn 6 gör.  

 

Barn 6 har byggt en bil med sex vagnar. Barn 4 som står och tittar har en röd bil i 

handen. Barn 6 säger till barn 4 “Du kan ställa den här på”, barn 6 pekar på en av 

vagnarna, varpå barn 4 lägger bilen på vagnen  

 

Barn 5 går från mattan och har med sig en ambulans och börjar köra den på ett bord i 

rummet bredvid. Pedagog 1 tar barn 5 i hand och drar med sig barnet tillbaka till 

mattan. Pedagog 1 säger: “Du kan leka med bilarna”. Pedagog 1 sätter sig ner och börjar 

prata med barn 3. Barn 5 lämnar mattan igen med bilen i sin hand och går iväg, pedagog 

1 reser sig upp går efter och tar barn 5 med sig tillbaka till mattan igen. Pedagog 1 som 

sitter på mattan tittar sig omkring i rummet och går iväg för ett tag. Barnen fortsätter att 

leka. När pedagog 1 kommer tillbaka kör barn 2 en helikopter emot pedagog 1. Då 

lämnar barn 6, 5, 1 och 3 mattan. Barn 2 och 4 fortsätter att leka.  

 
7.2.1 Analys lek på mattan 

Resultatet visar att när pedagogen lämnar mattan första gången tillsammans med ett 

barn, iakttar barnet som sitter med legot detta genom att lyfta blicken från sin lek. 

Barnet tittar efter vart pedagogen och barnet ska gå. Samtidigt lämnar ett annat barn 

mattan och följer efter pedagogen. Niss och Söderström (2006) framhäver att pedagoger 

är barns förutsättningar för barns lek och en trygghet i vad som kommer hända härnäst. 

I stora drag handlar det om att när pedagogen inte är närvarande vet barnen inte om 

pedagogen kommer tillbaka eller inte (a.a).  

 

I resultatet ser vi att pedagogen går efter ett barn som går iväg med en bil i handen ett 

flertal gånger. När pedagogen följer efter visar pedagogen tillbaka barnet till mattan. 

Det kan kopplas till vad Asker (2005), Sandberg och Vuorinen (2008) och Gens (2011) 

skriver att samspel mellan vuxna och barn kan krocka när pedagoger styr över barns lek. 

När pedagogen tar tillbaka barnet till mattan ser vi i resultatet att barnet tröttnar på 

leken, lämnar bilen och går där ifrån. Att styra barnen behöver inte alltid innebära att 

den vuxne bestämmer över barnet mot det önskvärda beteendet, utan att pedagogen 

vägleder barnet med sikte mot barnets bästa (Orlenius, 2001). I tidigare studier framgår 

det att barn är medvetna om pedagogers kontroll, barn kan känna sig avbrutna när 

pedagogers avsikt är att vägleda dem. När pedagoger påverkar barns lek genom 

vägledning tappar barn intresse för sin lek (Einarsdottir, 2014; Weldermariam, 2014). I 

vårt resultat ser vi att när barnen leker med varandra och när pedagogen går in i barnens 

lek lämnar barnen sin lek. Knutsdotter Olofsson (1987:2003) beskriver att pedagoger 

ska ta hänsyn till hur barn leker, vad de leker och när de leker för att inte avbryta 

barnens lek (a.a).   
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7.3 Resultat slottet 
Barn 1, 2 och 3 sitter i byggvrån och bygger med stora träklossar i olika storlekar. 

Barnen sitter tysta medan barn 1 lägger en lång träbit ovanpå en annan träkloss. Barn 2 

sitter och bygger ett torn av kapplastavar i en kvadratisk form. Vid ett bord brevid sitter 

barn 4 och barn 5 och bygger med lego.  

 

- “Fröken ja vill va i byggen” säger barn 4 

- “ja det går väl” säger pedagog 1  

 

Pedagog 1 är i rummet och sysslar med annat medan barnen leker ostört. 

 

Barn 3 lägger en kloss på slottet, barn 2 och barn 1 bygger tillsammans och tornet rasar. 

Barn 2 och barn 1 börjar bygga upp slottet igen av trä klossarna.  

 

- “Vi kan lägga den här så de inte rasa” säger barn 3 och håller upp en längre 

träkloss.  

 

Barn 4 och barn 5 kommer in i byggvrån, barn 3 höjer blicken och tittar på barn 4 och 

barn 5. Varpå barn 4 och barn 5 sätter sig ner.  

 

De fem barnen i byggvrån pratar om att bygget de bygger ska bli till fröken varpå 

pedagog 1 hör vad barnen säger och sätter sig vid bygget tillsammans med barnen och 

frågar: 

 

- “vad bygger ni?” 

- “det är ett slott som fröken ska få” säger barnen. 

 

Barnen tittar upp på pedagog 1 när de pratar med varandra, men fortsätter att bygga 

samtidigt som de samtalar.  

 

Pedagog 1 samtalar med barnen och ställer flera frågor om deras bygge varpå barnen 

svarar. Efter ett tag säger ett av barnen 

 

- “men fröken kan du gå för dom inte ser oss” säger barn 3 till pedagog 1  

 

Pedagog 1 lämnar sedan bygghörnan och går iväg, barnen fortsätter att bygga.  

 

7.3.1 Analys slottet 

Vi kan konstatera att barnen har utrymme att leka själva tillsammans utan att pedagogen 

går in och avbryter deras lek, mer än att pedagogen går in i barnens lek och frågar vad 

de bygger. Pedagogen involveras inte i leken av barnen utan barnen ser och hör den 

vuxne i rummet. Knutsdotter Olofsson (1987; 2003) och Arnér och Tellgren (2006) 

skriver att pedagogers närvaro är en trygghet för barnen och deras lek, de kan medföra 

trygghet utan att vara involverad i barnens lek (a.a).  

 

Resultatet visar att barnen bygger och samtalar med varandra utan att pedagogen är 

delaktig i deras lek. När det tillkommer två barn till byggvrån säger de ingenting utan 

ett barn som redan är där lyfter blicken och tittar på dem och barnen sätter sig ner. 

Tullgren (2003) förklarar att kommunikation kan ske genom ord men också genom 

ögonkontakt och handlingar (a.a). Det förklarar att när barnet i byggvrån tittar på barnen 
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som tillkommer till leken sker en ickeverbal inbjudan till lek genom ögonkontakt, vilket 

gör att barnen sätter sig ner. För att barn ska kunna känna av en dold inbjudan till lek 

krävs det att barnen har kompetens inom socialt samspel och är lyhörda för varandra. 

Genom att samtala om vad, när, hur och vilka roller det finns i leken, skapas ett 

samförstånd hos barnen som gör att leken utformas och utvecklas (Knutsdotter Olofsson 

1987; 2003).      

 

Pedagogen befinner sig i samma rum som barnen och visar att hon är lyhörd för dem 

genom att avvakta och lyssna till deras samtal. Løndahl och Greve (2015) framhäver i 

sin studie att pedagoger utgår ifrån tre kategorier när de ska förhålla sig till barns lek 

vilka är att övervaka, inspirera och skapa interaktion med barnen på avstånd (a.a). 

Pedagogen visar i resultatet att hon övervakar för att sedan gå fram och ställa frågan vad 

de bygger för något. Barnen svarar tillbaka om vad målet med bygget är varpå 

pedagogen skapat interaktion med barnen. Vi stödjer oss på Johansson och Pramling 

Samuelsson (2007) som beskriver fem förutsättningar om vilka krav barn förväntar sig 

av sina pedagoger, när det gäller att vara med i barns lek (a.a). Samtidigt ska där finnas 

utrymme för att utmana barnen i deras lek, vilket gör att pedagoger måste vara 

involverade i barns lek (Lillemyr 2002).  

 
7.4  Resultat hissa flaggan  
Fyra barn leker inne i hemvrån. Barn 1 står på en stol och barn 2 sitter på en stol och de 

hissar “flaggor” från ett skåp med ett rep upp och ner. Barn 3 tar på sig en rosa 

klänning. Barn 4 tar fram en stol och ställer sig på den och drar igenom ett rep genom 

ett handtag på ett skåp som sitter på väggen och börjar hissa sin flagga. Exempeln nedan 

visar vad som kan hända när pedagogen inte är närvarande i barns lek. 

 

- “Ja hissar flaggan”, säger barn 4 

- “Kan du stänga dörren?” frågar barn 2 till barn 3. Varpå barn 3 gör det. 

Samtidigt som barn 3 håller blicken mot skåpet och flaggorna och står kvar vid 

dörren med handen på dörrhandtaget.  

 

Barn 1 lägger repet till flaggan om halsen på sig själv och håller det kvar. Efter en stund 

släpper barnet repet om halsen och fortsätter hissa flaggan. Barn 1 sätter sig ner på 

stolen och lägger repet runt halsen för en andra gång innan barn 1 släpper det igen.  

 

- “har min flagga gått sönder” frågar barn 2 

- “japp!” säger barn 1  

- “nae” säger barn 3 

Barn 2 står fortfarande kvar på stolen medan barn 1 ställer sig upp och sätter fast sin 

flagga i barn 2 flagga. 

 

- “kan du hålla båda två?” frågar barn 1till barn 2  

- “kan du hålla båda två?” frågar barn 1 en gång till, till barn 2 

- “ja” säger barn 2  

 

Barn 2 håller i båda flaggorna och står kvar på stolen medan barn 1 försvinner ur bild. 

När Barn 1 går iväg slutar barn 2 att leka och står stilla kvar på stolen. Barn 1 kommer 

tillbaka och ställer sig på stolen för att ta tillbaka sin flagga. Båda barnen hissar dem 

upp och ner. Barn 1 går ner från stolen och frågar barn 2 “kan du hålla min flagga?” 

Barn 2 tar flaggan och slutar att leka och står stilla kvar, samtidigt som barn 1 går iväg.  
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Barn 1 kommer springande tillbaka och skriker “Nej den här är min” och tar flaggan ur 

hand från barn 2 och barn 1 ställer sig på stolen igen och hissar flaggan.  

 
7.4.1 Analys hissa flaggan 

Under observationen kan vi se i resultatet att barnen leker fritt utan att bli störda av 

några vuxna. Vilket Asker (2005), Lillemyr (2002), Jensen (2013) och Sandberg och 

Vuorinen (2008) menar att barn i förskolan letar efter platser där de kan stänga om sig 

och inte bli avbrutna i leken. Pedagoger ska inte involvera sig i barns fria lek utan de 

ska vara synliga för barnen (a.a)  

 

När pedagogerna inte är i rummet kan vi konstatera att det blir en fara för barnen, ett 

exempel på detta vad vi kan se i resultatet är att ett av barnen lägger repet runt sin hals. 

Jorup (1980) och Einarsdottir (2014) skriver om att pedagoger som inte har uppsyn över 

alla rum i verksamheten görs barnen ansvariga för sin egen lek (a.a). När barnen leker 

utan närvarande pedagoger är det barnen själva som styr sin lek (Brodin & Lindstrand, 

2008; Brodin & Lindstrand, 2007; Johansson & Pramling Samuelsson, 2007). Att 

barnen kan leka utan en närvarande pedagog tyder på att barnen känner sig, trygga, 

säkra och har förtroende för de barnen som deltar i leken (Zlatka, 2010). Barnen i vårt 

resultat har ett gemensamt samspel, de samtalar med varandra och bestämmer lite var. 

De leker tillsammans en gemensam lek. Vilket Knutsdotter Olofsson (1987; 2003) 

framhäver att det är de sociala lekreglerna som råder (a.a).   

 

Resultatet visar även att barnen leker på egen hand utan stöd eller störning av några 

vuxna eftersom att pedagogerna befinner sig i ett annat rum där de varken kan se eller 

höra barnen. Barnen tar egna initiativ till att leka med varandra och de sätter fast 

flaggorna och hissar dem själva utan hjälp av varandra eller pedagogerna. Ett av barnen 

stöter på ett problem med att skåpet sitter för högt upp, men löser detta genom att hämta 

en stol för att nå och knyta fast sin flagga. Pramling Samuelsson och Johansson (2009) 

har studerat kring barns sätt att leka utan närvarande pedagoger. De fann att innan barn 

ber om hjälp försöker de lösa situationen på egen hand först (a.a).  

 

7.5 Sammanfattande analys 
Vad vi kan se i de olika filmsekvenserna finns det olika reaktioner barn visar när 

pedagoger går in eller ut ur den fria leken. Det kunde bland annat vara barns 

ögonkontakt med pedagoger eller andra barn, lyhördhet, inbjudan till lek när både 

pedagogen var närvarande eller frånvarande, gå efter pedagogen när hen lämnar leken, 

barn fortsätter leka medan pedagoger samtalar och vissa barn avbryter sin lek helt 

medan pedagogerna samtalar, barn fortsätter att leka och samtala om pedagogen sätter 

sig ner i deras lek och samtalar med dem om leken. Vad vi kan se i resultatet avbryter 

barnen sin lek främst genom att lyfta sin blick från leken upp mot pedagoger både när 

de går in i en lek men även när de går ur från en lek. I tidigare studier har andra forskare 

tittat närmare på hur leken förändras om pedagoger går in i eller ut ur barns lekar. De 

fann att lekar avbryts när pedagoger förflyttar sig ut och in i leken flera gånger under en 

och samma lek (Singer, Nederend, Penninx, Tajik och Boom, 2013; Pramling 

Samuelsson & Johansson 2009).  

 

Vuxnas kontroll över barns lek är något som har studerats tidigare. När vuxna går in i 

barns lek och intar en roll gör de det för att ha kontroll över situationen. Barn kan känna 

av denna kontroll genom att de blir störda i sin lek eller att de blir avbrutna i leken för 

att en vuxen sätter sig ner utan att säga något (Einarsdottir, 2014; Tigistu Weldemariam, 

2014; Tullgren, 2003). För att pedagoger ska kunna involveras i barns lek måste de 
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tillsammans med barnen skapa samförstånd, ömsesidighet och turtagande (Knutsdotter 

Olofsson 1987:2003)  

 

Vi är överens om att pedagogerna inte samtalar stora delar med barnen i sin lek. 

Pedagogerna är närvarande intill leken, går in och ur den men har inga större 

interaktioner med barnen. Tigistu Weldemariam (2014) har tidigare studerat kring hur 

pedagoger engagerar sig i barns lek och hur väl involverade vi är i deras lek. Det är av 

god vikt att pedagogen är medveten om hur hen tar sig in i eller ut ur barnens lek för att 

inte avbryta den (a.a).  

 

Det är uppenbart för oss att pedagoger har makt över barnen. Resultatet visar detta 

genom att när två pedagoger samtalar med varandra nära intill barnens lek, avbryts 

leken av att barnen slutar leka och tittar upp mot pedagogerna. Även när pedagoger 

reser sig och går ifrån en lek som de har involverats i lyfts barns blickar mot pedagogen 

för att se vart hen tar vägen. Ögonkontakten är ett tecken på att barnet vill ha kontroll 

över vad som sker i barnets omgivning. Resultatet visar även på att pedagoger styr barns 

lek vilket Orlenius (2001) och Nilsson (2005) framhäver beror på att man tar ansvar för 

barnet och ger dem vägledning i det barnen gör i detta fall i leken.   
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8 Diskussion 

Diskussionen är uppdelad i två delar, metoddiskussion och resultatdiskussion. I 

diskussionen kommer vi behandla det generella sambandet mellan resultaten, analysen 

och det sociokulturella perspektivet om varför resultatet ser ut som det gör. 

Anledningen till varför vi väljer att koppla samman diskussionen med sociokulturellt 

perspektiv beror på att vi vill lägga stor vikt vid den sociala miljön, det vill säga 

pedagogerna i verksamheten och hur de påverkar barns reaktioner.   

 

8.1 Metoddiskussion 
Syftet under studien har varit att undersöka hur barn kan reagera om pedagoger går in i 

eller ut ur den fria leken. För att se hur barns reaktioner kan se ut och om leken 

förändras när pedagoger är i eller utanför barnens lek, tycker vi att metoden 

videoobservation är en relevant metod att använda. Vi ställer oss frågan om hur vi ska 

kunna se hur barn reagerar när pedagoger befinner sig i eller utanför den fria leken utan 

hjälp av videoinspelning? En annan metod hade kunnat vara att använda sig av 

barnintervjuer för att på så sätt få reda på hur barnen känner sig när vuxna är med i 

leken respektive när de inte är deltagande. Då hade studien ändrat riktning och vi hade 

enbart fått med hur barnen känner sig och inte hur de kan reagera. Videoobservationen 

har varit till en stor hjälp att synliggöra hur barn kan reagera när pedagoger förflyttar sig 

mellan barns fria lek. Däremot är det ett stort efterarbete när videoinspelningen är klar, 

för att under en och samma sekvens finns det otroligt mycket som händer och som 

forskare kan titta närmare på. 

 

Innan en videoobservation ska göras måste observatörerna antingen inta ett brett fokus 

eller ett avgränsat fokus. Det gör att undersökningen blir inriktar mot något specifikt 

innan videoobservationen startar eller att forskarna är öppna om vad som sker på det 

insamlade materialet och därefter hittar en del att undersöka vidare om (Løkken & 

Søbstad, 1995 Bjørndal, 2005). Vi kan med säkerhet säga att när vi valde ett avgränsat 

fokus, bestämde vi oss för att se om och hur barn kan reagera vilket gör att vi enbart 

behövde lägga vårt fokus och våra ögon mot just detta i videosekvenserna. Däremot kan 

ett brett fokus ge hjälp mot att hitta något att lägga blicken mot. Vi tror att det skulle 

vara svårt för att det finns mycket intressant som händer i en sekvens, vilket gör att det 

kan i slutändan vara svårt att bestämma sig för ett specifikt avsnitt att studera vidare om.  

 

Vår metod var att filma åtta sekvenser, men alla inspelningar var inte användbara till vår 

undersökning. Detta beror på att under vissa sekvenser gick barnen vidare till annat rum 

eller vände sig om och hade ryggarna emot kameran så att vi inte kunde tyda deras 

reaktioner. Nu i efterhand upplever vi att det hade varit bra att filma fler sekvenser för 

att få ytterligare material till resultatet. Vi observatörer kan inte veta i förhand att 

sekvenser behöver sorteras bort. Det är något som vi och andra som använder 

videoobservation behöver tänka extra på. För all empiri som samlats in var inte till 

användning och vi hade behövt göra fler observationer, samtidigt hade det blivit mer 

efterarbete att ta hand om som tar lång tid att granska. 

 

Under tiden vi var på förskolorna prövade vi att både befinna oss i och utanför rummet 

vid videoobservationen. Vi upptäckte att när vi befann oss i rummet riktade barnen sin 

uppmärksamhet mot oss och var intresserade av oss observatörer. Vilket gjorde att leken 

tappade fokus och inte blev naturlig för barnen eftersom att de skulle leka för att vi var 

där. Däremot när vi lämnade rummet kunde vi inte veta vad som pågick vilket gjorde att 

videokameran ibland riktade sig mot andra vinklar än där barnen befann sig. De filmer 
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som inte motsvarade vårt syfte och våra frågeställningar bestämde vi oss för att radera. 

Det tog tid att reflektera över om inte de inspelade sekvenserna gick att använda, men 

efter noggrann genomgång av varje sekvens gjordes ett urval av de filmer som vi ansåg 

vara relevanta för vår undersökning.   

 

När vi kontaktade flera olika förskolor genom telefonkontakt upplevde vi att det var 

många som var osäkra på om de hade möjlighet att delta i undersökningen. De skulle 

återkomma när de hade bestämt sig, vilket gjorde att det drog ut på tiden. Vi kände oss 

stressade eftersom vi ville få svar så fort som möjligt för att kunna hinna göra 

videoobservationerna i god tid. Nu i efterhand upplever vi att utförandet hade kunnat 

göras på ett annat sätt. Genom att skicka ut ett massmail till samtliga förskolor i 

kommunen, hade vi kunnat få reda på vilka förskolor som skulle kunna ställa upp. Det 

hade gjort att vi sedan skulle kunna göra ett urval av vilka förskolor vi skulle besökt. 

När vi skickade ut informationsblad och kontrakt till pedagoger och vårdnadshavare 

hade vi en tanke med studien. När vi kom till förskolorna hade vår tanke tagit en annan 

specifik inriktning vilket vi också förklarade för pedagogerna på förskolorna. Det gör att 

bilaga A och B inte stämmer överens med undersökningen som vi har gjort. Trots ont 

om tid upplever vi ändå att de förskolor vi besökte gav oss nya tankar och funderingar 

över vårt valda arbete som vi återkommer till i slutet av diskussionen.  

 
8.2 Resultatdiskussion 
I resultatet och analysen har vi funnit många aspekter som är intressanta för vår studie 

och som ger fortsatt förståelse kring hur barn kan reagera om pedagoger går in i eller ut 

ur barns fria lek. De resultat som har framkommit är tolkningsbara och unika i 

situationen. Vårt resultat är kopplat till de specifika situationerna där och då, vilket gör 

att det som sker har hänt men det behöver inte betyda att det alltid är så. När vi 

presenterar resultatet lägger vi stor vikt vid hur barnen reagerar men vi väljer att inte 

skriva med barnens ansiktsuttryck/ känslouttryck vilket också är en del av hur barn 

reagerar. Däremot kan vi inte beskriva barnens känslor och upplevelser eftersom vi inte 

kan veta vad barnen verkligen känner. Om vi skulle beskriva barnens känslouttryck/ 

ansiktsuttryck i vårt resultat lägger vi värdering i det barnen visar, vilket inte är i vårt 

fokus. När vi diskuterar resultatet och hur barn regerar när pedagoger påverkar deras 

fria lek, tittar vi även på om vi kan tyda barns känslouttryck. Vi försökte få med det i 

vårt resultat, men kom underfund med att det blir en värdering av barnen.  

 

När vi diskuterar kring resultatet kan vi se och höra att barnen är medvetna om att de 

filmas och de kan vara obekväma och osäkra på vad som ska hända. Det som blir tydligt 

i vårt inspelade material är att barnen blir avbrutna i sin fria lek när pedagoger går in i 

leken eller går ur den. Det eftersom att vi kan se mönster i barns reaktioner överlag i de 

olika videosekvenserna. Barnen avbryter sin lek när pedagoger förflyttar sig in och ut ur 

leken. De reagerar på olika sätt beroende på situation. Knutsdotter Olofsson (1987: 

2003) synliggör lekens tre förhållningssätt, ömsesidighet, samförstånd och turtagande. 

De är viktiga för lekens utformning, engagemang och varaktighet. Vilket gör att när 

vuxna träder in i en lek utan barns inbjudan kan förutsättningarna för leken brytas. Det 

bidrar till att de sociala lekreglerna störs och barnen kan få svårt att hitta tillbaka till 

varandra igen i sin lek och öppna upp för den sociala miljön (a.a).  

 

Barn reagerar i vårt resultat bland annat genom att höja blicken från sin lek upp mot 

pedagogen, följa efter pedagogen, vissa barn fortsätter leka enskilt eller bjuder in andra 

barn till sin lek. Det finns även de barn som avbryter sin lek helt när pedagoger stör. En 

del barn fortsätter att leka och samtala om pedagogen sätter sig ner i deras lek och 
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samtalar med dem om leken. I tidigare forskning framgår det att den fira leken avbryts 

om vuxna stör barnen. När vuxna stör barn i sin lek blir leken avbruten för att barnen 

reagerar (Singer, Nederend, Penninx, Tajik och Boom, 2013; Pramling Samuelsson & 

Johansson 2009). 

 

Hur mycket låter sig ett barn påverkas när pedagoger stör deras lek? Vi tänker att det 

kan bero på hur tryggt barnet är i verksamheten och dess miljö, vilken relation barnet 

har till pedagogerna, hur relationen är mellan barnen i barngruppen, känner sig barnen 

trygga med de barnen leker med, vilken relation har barnet till pedagogen, hur tillåtande 

är pedagogen till barns fria lek, hur är makten mellan pedagog och barn, är pedagogen 

medveten när de går in i en lek respektive när de går ut ur en lek? När pedagoger inte är 

närvarande eller deltagande i barns fria lek har de inte en aning om vad barnen gör, hur 

de leker och vad som händer. Något som vi ser i resultatet och har diskuterat är när 

pedagoger frågar barn “vad gör ni?” så upplever vi att barn kan bli ställda och att de 

känner att de ska stå till svars för vad de gör. Samtidigt som Claesdotter (2006) menar 

att barn vill att vuxna intresserar sig för deras lek och ställer frågor om leken, men att 

det samtidigt är viktigt att pedagoger är medvetna hur de kan närma sig barns lek utan 

att störa den. Detta är något som tar tid att lära sig och förhålla sig till (a.a).  

 

Vi tror inte att pedagoger är fullt medvetna om att de kan störa barnens lek när de är i 

närheten av barnen och pratar med varandra. Niss och Söderström (2006) påpekar att 

pedagoger som samtalar med varandra under barns lek gör så att barn kan tappa lekens 

fokus och istället rikta uppmärksamhet mot pedagogerna (a.a). En generell slutsats vi 

kan dra av denna reaktion är att det finns ett dolt förhållningssätt mellan barn och 

pedagog som blir synligt i interaktionen mellan dem. Broady (2007) framhäver att 

pedagoger fostrar barn till att förhålla sig till och rätta sig efter pedagogen, vilket 

resulterar i att pedagogen besitter makt över barnen (a.a). Detta förknippar vi med att 

barnen automatiskt tystnar för att rätta sig efter att inte störa pedagogerna i deras samtal. 

Det blir ett förhållningssätt som ingen har fostrat barnen till, utan det är något som sitter 

i förskolans väggar. Något som vi även funderar över är hur viktigt det där småpratet 

pedagoger emellan är och om samtalet kan sker längre bort från barnen. Samtidigt tror 

vi att om pedagoger visar att de kan samtala och diskutera med varandra så kan barnen 

det också.  

 

Vi har även märkt att barnen under flera sekvenser under sin fria lek iakttar vart 

pedagogen befinner sig i rummet. Vi uppfattar att detta kan bero på att barnen söker 

signaler hos pedagogen för att den vuxna ska ge sitt godkännande för de handlingar 

barnen har i åtanke att utföra. (Säljö, 2000) framhäver utifrån ett sociokulturellt 

perspektiv att olika handlingar kan vara fel i vissa situationer, men rätt i andra beroende 

på vilken kontext man befinner sig i. Det är även av vikt att belysa att varje individ har 

sitt sätt att uppfatta hur man är och beter sig i mötet med andra människor (a.a). Barnen 

i leken kan bli osäkra om de inte följer de regler, normer och värden som pedagoger 

anser är det önskvärda beteendet i förskolan. Genom att möta pedagogers blick och via 

den ickeverbala kommunikationen försöker barnet tyda om deras handlingar är tillåtna i 

den kontext som råder.  

 

Hur vårt resultat ser ut har att göra med hur vi människor samspelar med varandra och 

hur barnen i verksamheten blir bemötta av de vuxna. Det har också att göra med hur 

barnen uppfattar det pedagogerna menar och hur pedagogerna förhåller sig till barns lek. 

När pedagoger stör den fria leken går barnen ifrån deras lek eftersom att samspelet 

mellan pedagog och barn krockar med varandra. Pedagogen förstår inte vad barnet 
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menar och barnet förstår inte vad pedagogen vill, vilket gör att barnen tröttnar på leken 

och går där ifrån. När pedagoger styr den fria leken blir det ingen fri lek för barnen. Vad 

vi kan se i resultatet är att barnen blir trötta på pedagogers styrande och lämnar leken. 

Vi tror att det har med vilket typ av samspel som råder mellan barn och pedagog. 

 

Säljö (2000:2010) menar på att utifrån det sociokulturella perspektivet beskrivs det att 

vi människor samspelar och tänker tillsammans och integrerar med varandra i en social 

miljö, detta fall i förskolan. Samspelet är starkt beroende av minst två individer som 

samspelar med varandra, hur vi kommunicerar och förstår varandra. Barn bär med sig 

olika erfarenheter och kunskaper kring hur vi ska samspelar med varandra vilket gör att 

samspel fungerar på olika sätt beroende på vem vi möter. Samspelets karaktär och 

uppkomst är beroende av hur pedagoger förhåller sig till varandra och bemöter varandra 

i det dagliga mötet mellan kollegor, barn och vårdnadshavare. Det handlar om att den 

sociala miljön i förskolan är beroende av människor som samspelar med varandra, likt 

vuxna-vuxna, vuxna-barn och barn-barn. Grunden för samspelet ligger i pedagogers sätt 

att vara mot varandra och hur vi är mot barnen, ett positivt samspel gör att en förståelse 

för varandras livsvärld och hur vi tänker skapas (a.a).  

 

I vårt resultat är både pedagoger i och utanför barns fria lek, vi väljer att beskriva olika 

situationer som vi fått fram i de videoobservationer vi gjort. För oss handlar inte den 

fria leken om att pedagoger inte ska vara närvarande i barns fria lek, utan att pedagogen 

i de situationer vi fått fram är stödjande för barns lek. När vi filmar och granskar 

filmerna kan vi inte veta vad som hänt innan observationen startade. Ett exempel på det 

är i resultat bilgaraget när pedagogen tar fram ett bilgarage till barnen. Det framgår inte 

i resultatet om barnen frågat pedagogen om hen kunde ta fram det till barnen, utan hen 

gör det.  Läsaren kan i resultatet uppfatta att pedagogen styr barnens lek. Det handlar 

om hur situationen tolkas utefter vad vi har för syn på barns fria lek och om pedagogers 

påverkan. Vi anser att hen är delaktig och initierar till barnens lek genom material. 

 

Pedagoger går ut och in i barns fria lek och barn reagerar, vilket gör att leken blir 

avbruten och det är något som vi kan se i vårt resultat. Løndal och Greve (2015) skriver 

om att pedagoger engagerar sig i fler olika situationer under en dag i förskolan. Det gör 

att vi har olika sätt att förhålla oss till de situationerna. De menar på att barn kan då 

reagera när olika pedagoger förflyttar sig mellan barnens fria lek (a.a).   
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9 Slutsats 

Avslutningsvis vill vi poängtera att barn blir avbrutna i sin lek när pedagoger går in i 

eller ut ur barns fria lek och barn reagerar olika beroende på situation. Det handlar 

framförallt om hur väl medveten pedagogerna i förskolan är om de går in eller ut ur 

leken, och på vilket sätt pedagogerna gör det på. Pedagoger behöver bli desto mer 

medvetna om att barns fria lek tillhör barnen och det är barnen som avgör om vuxna ska 

få träda in till leken. Däremot måste vi pedagoger någon gång avbryta men det handlar 

om hur vi bryter leken. Konsten att avbryta barns lek är något vi själva funderar över. 

För att bryta en lek som barn leker kan upplevas som svårt för både pedagoger och barn. 

Hur avbryter man så att det blir naturligt för barnen och för pedagogerna? Att pedagoger 

är medvetna om varför leken bryts och att vi kan ha en ärlig förklaring till barnen om 

varför vi behöver avbryta leken. Därför behövs vidare forskning kring strategier i 

förhållande till hur man kan avbryta en lek utan att det hämmar barns lek.  

 

9.1 Vidare forskning    
I vår undersökning har vi funnit många intressanta aspekter som vi själva diskuterat, 

funderat och reagerat över. Under arbetets gång har det väckts många nya tankar kring 

arbetet om barns fria lek och vad som skulle vara intressant att studera vidare om. Hur 

stödjer pedagoger utveckling i leken? Inbjudan till lek när pedagoger inte är mellan 

barnen? När vuxna styr den fria leken - vad händer då? Barn känner trygghet när 

pedagoger är närvarande i rummet - men barn vill leka ifred där de är ensamma, hur 

hänger det ihop? Barns initiativ att leka med varandra, Barn löser problem före de ber 

om hjälp, Barns kontroll över sin omgivning i relation till barnets trygghet. Det är några 

exempel om vad andra skulle kunna forska vidare om vad gäller barn och lek, det är 

frågor och funderingar som vi har stött på under vår studie.  
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Bilagor 

Bilaga A Informationsblad till pedagogerna 
 

Informationsblad angående examensarbete 

 

Hej! Vi är två förskollärarstudenter som går vår sista termin på 

Linnéuniversitetet i Växjö. Nu har vi kommit så pass långt i vår utbildning 

att vi ska ut och göra vårt examensarbete! 
 

Vi har valt att undersöka pedagogers påverkan i barns relationsskapande 

och ska fokusera mot om det är någon skillnad i barns lek om pedagogen är 

närvarande i rummet eller inte. Vi ska även jämföra barns lek inne och 

utomhus. 
 

Vårt tillvägagångssätt är att använda oss av en Ipad för att filma barns lek 

för att sedan kunna analysera och finna olika mönster och komma fram till 

på vilket sätt pedagoger påverkar leken. Filmning har vi tänkt oss att göra 

vid två tillfällen V. 38 eller 39 Vi har skapat kontrakt som vårdnadshavarna 

kommer få skriva under för att ge oss sitt godkännande för om deras barn 

ska filmas respektive inte. 

 

OBS! Allt insamlat material i form av bild/filmning kommer att raderas 

efter att examensarbetet är avklarat! (Ingen annan än vi två som arbetet 

med projektet kommer att se filmerna, däremot om föräldrarna godkänner 

visar vi gärna en bild utan barns ansikten för klassen för att visa klassen 

vad vi har undersökt).   

 

Är ni intresserade att delta så ta kontakt med oss senast fredag V. 37 på 

något av dessa mobilnummer: 

Karolina Nilsson: xxx- xx xx xxx  

Sara Karlsson: xxx- xx xx xxx  

 

Tack på förhand och hoppas att vi ses! 

Med vänlig hälsning Sara Karlsson och Karolina Nilsson!  



  
 

II 
 

 

Bilaga B Kontrakt till vårdnadshavare  
 

Examensarbete – Relationsskapande i förskolan 

 

Vi är två förskollärarstudenter som just nu skriver vårt 

examensarbete.  Vi ska filma barnens fria lek och skriva om hur 

barns relationer påverkas av pedagogers närvaro i leken. Vi 

behöver varje vårdnadshavares samtycke till detta och respekterar 

de barn som inte ska/vill delta. När vi ska redovisa vårt arbete så 

är det möjligt att vi vill visa vår lärare/studenter en bild på leken 

(utan barnens ansikten) för att de ska få en uppfattning om hur vi 

har arbetat. För övrigt är det enbart vi som kommer att ha tillgång 

till allt material, ingen annan kommer att få ta del av det 

insamlade materialet.    

 

OBS! Alla dokument som samlas in kommer att raderas när 

arbetet är slutfört 
 

   Ja till filmning                                               Nej till filmning 

   Ja till publiceing av bild (i klassrummet)      Nej till publicering  

 

Underskrift:__________________________________________ 

Namnförtydligande:____________________________________ 

/Sara Karlsson och Karolina Nilsson 

 

 

 


